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dregur úr hrukkum, 
örum og bólum.

Fæst í Lyfju, Heilsuhúsinu og Fjarðarkaup
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iðnaður Hjá Ístex, sem kaupir nærri 
alla ull sem til fellur af íslensku 
sauðfé, er nú keyrt á kvöldvöktum 
til að anna eftirspurn. Síðustu tvö 
ár hefur orðið mikill vöxtur, aðal-
lega í framleiðslu ullarfatnaðar fyrir 
ferðamenn.

Mjög hefur færst í aukana að 
ullarflíkur séu framleiddar erlendis 
og í breiðu úrvali af ullarvörum á 
íslenskum markaði hefur orðið vart 

við falsanir og vörusvik. Bæði hvað 
varðar uppruna fatnaðar og hráefni.

„Við höfum orðið vör við fölsun 
og vörusvik. Þeir eru fáir sem merkja 
vöru sína sem 100% íslenska ull,“ 
segir Guðjón Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Ístex, um framleiðslu 
og sölu á varningi úr ull á íslenskum 
markaði. „Þá þekkist einnig að flutt-
ar eru inn vörur frá Kína og seldar 
með íslensku yfirbragði,“ segir hann.

Guðjón segir bjart fram undan 
í iðnaðinum ef brugðist verður 
við vörusvikum og fölsunum. „Við 
eigum að byggja á þeirri hefð sem 
við eigum. Það er enginn annar í 
heiminum sem framleiðir óspunn-
inn lopa. Nú er verkefnið fram 
undan að halda áfram að bæta við 
gæðin, vernda upprunann og vanda 
til verka.“

Þórarinn Pétursson, formaður 

Landssamtaka sauðfjárbænda, tekur 
undir með Guðjóni. 

„Á markaði eru aðilar sem kaupa 
peysur að utan sem eru seldar sem 
íslenskar peysur. Það þarf að taka á 
þessu og við höfum barist fyrir því 
að notað sé upprunamerki sem stað-
festir að varan sér úr íslenskri ull og 
að vara framleidd erlendis sé merkt 
þannig,“ segir Þórarinn frá. 
– kbg / sjá síðu 4

Vörusvik í íslenskum ullarfatnaði
Orðið hefur vart við falsanir og vörusvik í framleiðslu ullarfatnaðar á íslenskum markaði. Ullarflíkurnar hafa á sér yfirbragð íslenskrar 
vöru bæði hvað varðar uppruna og hráefni. Guðjón Kristinsson, framkvæmdastjóri Ístex, segir brýnt að vernda upprunann. 

Við höfum orðið 
vör við fölsun og 

vörusvik. Þeir eru fáir sem 
merkja vöru sína 
sem 100% 
íslenska ull.
Guðjón  
Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Ístex 

Hótelið sem íslensku landsliðsmennirnir í knattspyrnu gista á í Frakklandi er hið glæsilegasta. Það heitir Les Trésoms. Útsýnið er stórbrotið, yfir Annecy-vatn og samnefndan bæ. Strák-
arnir eru einir á hótelinu og fá þar allt sem þeir þurfa til að slaka á milli æfinga og leikja. Eins og flestir vita er fyrsti leikur strákanna okkar á morgun. fréttablaðið/Vilhelm

saMFélag Guðmundur Ingi Þór-
oddsson, formaður Afstöðu, félags 
fanga á Íslandi, hefur sett sig í sam-
band við menntamálaráðuneytið 
vegna þess hve erfitt er fyrir fanga 
og fyrrverandi fanga að fá námslán.

Hann segir ástæðuna þá að nán-
ast allir fangar séu á vanskilaskrá, 
meðal annars vegna sakarkostn-
aðar. Einstaklingur á vanskilaskrá 
þarf að útvega sér ábyrgðarmann 
til þess að eiga möguleika á náms-
láni. 

„Flestir fangar eru búnir að 
brenna allar brýr að baki sér og 
verða því að sanna sig áður en 
þeim er treyst af fjölskyldu eða 
vinum. Besta leiðin til þess að 
sanna sig er einmitt að snúa blað-
inu við og læra og ná áfanga.“

Guðmundur telur að ef fangar 
mennta sig endi þeir síður aftur í 
fangelsi. – ngy / sjá síðu 6

Erfitt fyrir fanga 
að fá námslán 
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Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
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Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Veður

Norðaustan 5-13, hvassast við sjóinn 
norðvestanlands og einnig allra syðst 
á landinu í dag. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast 
inn til landsins sunnan og vestan til. 
Sjá Síðu 18

 Víkingaskipið Vésteinn í höfn

Ferðaþjónustufyrirtækið Reykjavík Viking Adventures gerir út víkingaskipið Véstein, sem er tólf metra langt og tekur 12 til 18 farþega. Skipið hóf 
siglingar í maí og verður siglt frá gömlu höfninni í Reykjavík í sumar. Þeir Friðrik Örn og Reynir Hjálmarsson eru í áhöfn. Fréttablaðið/SteFán

Þrjátíu vagnstjórar tóku 
þátt í keppninni, en allir 
Íslendingarnir enduðu á 
topp tíu listanum. 

Samgöngumál Stjórn Samfylking-
arfélagsins í Reykjavík vill að litið 
verði til höfuðborgarsvæðisins í 
þeim auknu fjárframlögum til sam-
göngumála sem hafa verið boðuð. 
Samgönguáætlun stjórnvalda verði 
að taka mið af þeirri aukningu sem 
hafi átt sér stað í notkun almenn-
ingssamgangna á undanförnum 
árum.

Þetta kemur fram í ályktun sem 
stjórnin samþykkti um helgina.

„Á álagstímum eru stærstu leiðir 
á höfuðborgarsvæðinu sprungnar 
og mikilvægt að ríkið komi að borð-
inu til fjármögnunar á næsta skrefi 
almenningssamgangna sem eru 
afkastameiri í öllum skilningi.

 Reykjavík og sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu eru öll sam-
mála um þörfina á nýbreytni og 
meiri afköstum í almenningssam-
göngum sem og mikilvægi aðgerða 
í loftslagsmálum,“ segir í ályktun-
inni. – jhh

Meiri áherslu á 
höfuðborgina

Velferðarmál Túlkaþjónusta er 
ekki sjálfgefin fyrir erlenda þolend-
ur kynferðis- og heimilisofbeldis og 
mikið af fræðsluefni um ofbeldi er 
einungis til á íslensku. Þetta kemur 
fram í skýrslu starfshóps um leiðir 
til að ná til innflytjenda varðandi 
heimilisofbeldi.

Einnig er hár kostnaður á heil-
brigðisþjónustu fyrir ósjúkra-
tryggða talinn hindrun fyrir því 
að þau úrræði sem í boði eru séu 
nýtt. Innflytjendur eru ekki sjúkra-
tryggðir fyrstu sex mánuði dvalar á 
landinu.

Gríðarlega mikilvægt er fyrir 
þolendur að leita sér aðstoðar, 
til dæmis til þess að verða sér úti 
um áverkavottorð ef um líkamlegt 
ofbeldi er að ræða. „Ef þú ert ekki 
með áverkavottorð þá hverfa áverk-
arnir og þá er það bara orð á móti 
orði,“ segir Hildur Guðmundsdótt-
ir, mannfræðingur og vaktstýra hjá 
Kvennaathvarfinu. Hún sat einnig í 
starfshópnum.

Starfshópurinn telur mikilvægt 
að hugað sé sérstaklega að kostn-
aði fyrir ósjúkratryggða en þol-
endur heimilisofbeldis, sem ekki 
eru sjúkratryggðir, greiða 56.700 
krónur í komugjald á bráðamót-
töku. „Útlendingar eru oft í lægst 
launuðu störfunum og eiga kannski 
minnstan pening. Þessi kostnaður 
getur dregið úr því að fólk leiti sér 
hjálpar,“ segir Hildur.

Til er margvíslegt fræðsluefni 
um ofbeldi en lítið hefur verið þýtt 
á önnur tungumál en íslensku eða 
skrifað sérstaklega með innflytj-
endur í huga. Þá er algjör skortur á 
efni fyrir karlmenn, bæði sem þol-
endur og gerendur.

Einnig vekur athygli að upp-

lýsingar um þjónustu hjá neyðar-
móttökunni eru einungis á íslensku 
og ekkert fannst um neyðarmót-
tökuna á enskri vefsíðu Landspít-
alans og leitarorðið „rape“ skilar 
engum niðurstöðum.

Starfshópurinn leggur til að bætt 

verði úr skorti á upplýsingum, 
meðal annars með því að gera mið-
læga heimasíðu þar sem hægt væri 
að nálgast upplýsingar um ofbeldi, 
birtingarmyndir þess og úrræði 
bæði fyrir þolendur og gerendur.
thordis@frettabladid.is

Erlendir þolendur 
ofbeldis fá ekki fræðslu
Erfitt getur reynst fyrir innflytjendur hér á landi að nálgast upplýsingar og 
fræðslu um heimilisofbeldi á öðru tungumáli en íslensku. Lagt er til að tekinn 
verði upp gagnagrunnur með upplýsingum fyrir þolendur og gerendur.

Þjónusta og úrræði sem eru í boði 
neyðarmóttaka: Túlkur alltaf kall-
aður til þegar á þarf að halda.
Kvennaathvarf: Viðtalsþjónusta 
ókeypis. Túlkur kallaður í viðtöl.
Stígamót: Viðtalsþjónusta ókeypis. 
Túlkaþjónusta ekki í boði nema 
beðið sé um hana, misjafnt hver 
greiðir fyrir þjónustuna.
Kvennaráðgjöfin: Ókeypis opin 
ráðgjöf. Túlkaþjónusta ekki í boði.

Drekaslóð: Viðtal kostar 3.000 kr. 
Ekki boðið upp á túlk.
Heimilisfriður: Viðtal kostar 3.000 
kr. Ekki boðið upp á túlk. Heimilis-
friður er eina þjónustan sem ætluð 
er gerendum.
Ef einstaklingur pantar túlk með 
sér í viðtal, t.d. hjá sálfræðingi, þarf 
að greiða um 10.000 kr. fyrir þjón-
ustuna til viðbótar því gjaldi sem 
greitt er fyrir sálfræðiþjónustuna.

Samfélag Strætóbílstjórar Strætó 
bs. unnu annað árið í röð Norður-
landameistaratitil í ökuleikni með 
nokkrum yfirburðum. Keppnin 
fór fram á starfssvæði Strætó bs. á 
laugardag.

Þrjátíu vagnstjórar tóku þátt í 
keppninni og auk íslenska liðsins 
tóku lið frá Noregi, Svíþjóð, Finn-
landi og Danmörku þátt. Hvert 
lið skipa sex vagnstjórar en allir 
íslensku þátttakendurnir enduðu á 
topp tíu listanum.

Finnar, sem unnið hafa oftast frá 
upphafi, hlutu silfurverðlaun og 
Norðmenn bronsverðlaun.

Norðurlandameistari einstak-
linga í ár varð Finninn Timo Kettu-
nen. – þv

Bestu ökumenn 
Norðurlanda

Samfélag Sjö brúðhjón létu pússa 
sig saman á stóra brúðkaupsdeg-
inum í Breiðholtskirkju á laugardag. 
Um var að ræða svokallað „drop-in“ 
brúðkaup þar sem hjónavígslurnar 
voru án endurgjalds.

Færri komust að en vildu og voru 
átta pör enn á biðlista.

Þórhallur Heimisson sóknar-
prestur segir hugmyndina komna 
frá Svíþjóð þar sem hann hefur 
unnið sem prestur. Boðið var upp 
á prest, organista og svo störfuðu 
sjálfboðaliðar frá söfnuðinum við 
athafnirnar. – þv

Þórhallur gaf  
sjö pör saman

Mikilvægt er fyrir bæði þolendur og gerendur ofbeldis að auðvelt sé að leita sér 
upplýsinga um þau úrræði sem í boði eru. norDicpHotoS/Getty

Þórhallur  
Heimisson  
sóknarprestur
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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 þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Nýr Hilux – lúxus í leik og starfi
Endurhannaður að utan sem innan með þægindi og afköst í huga. Þessi sterkbyggði harðjaxl er núna með 
nýrri og togmeiri vél og hlaðinn þægindum sem fylgja þér alla leið í öruggum og afslöppuðum akstri. 

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum 
og ferskum fiski.

  Veitingastaðir
  Stóreldhús
  Mötuneyti 

hafid@hafid.is   

554 7200

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki

Fréttaskýring „Við höfum orðið 
vör við fölsun og vörusvik. Þeir eru 
fáir sem merkja vöru sína sem 100% 
íslenska ull,“ segir Guðjón Kristins-
son, framkvæmdastjóri Ístex, um 
framleiðslu og sölu á varningi úr ull 
á íslenskum markaði. „Þá þekkist 
einnig að fluttar eru inn vörur frá 
Kína og seldar með íslensku yfir-
bragði.“

Guðjón segir að auki að þegar ull-
arfatnaður og vörur séu framleiddar 
erlendis úr íslenskri ull fari mismikið 
af íslenska hráefninu í flíkina. 

„Saman við íslensku ullina bland-
ast iðnaðarband sem fer í vélprjón. 
Þannig eru flíkurnar stundum aðeins 
60 prósent úr íslenskri ull,“ segir 
Guðjón og segir auðvelt fyrir vana að 
sjá hversu mikið af íslensku ullinni sé 
í raun notað í flíkur með því einfald-
lega að strjúka yfir þær. „En svo er 
hægt að taka sýni úr flíkunum til þess 
að ganga úr skugga um hráefnið.“

Keyra á kvöldvöktum
Útflutningur íslenskrar ullar til 
framleiðslu í Kína, Bangladess, 
Litháen og víðar um heim hefur 
aukist síðustu tvö ár. Svo mikil 
eftirspurn er eftir íslenskum lopa að 
Ístex hefur þurft að fjölga starfsfólki 
og keyrir nú á kvöldvöktum.

Ístex gerir árlega samning við 
Bændasamtökin um að safna 
saman og kaupa ull af bændum um 
allt land. Þetta er nærri öll ull sem 
til fellur af íslensku sauðfé. Guðjón 
reiknar með að Ístex kaupi um eitt 
þúsund tonn af óhreinsaðri ull á ári. 
Tonnin verða um 750 eftir þvott og 
innan við helmingur er af nægilega 
miklum gæðum til að nýta í ullar-
flíkur.

„Vöxturinn er alls staðar í iðnað-
inum. Bæði hjá þeim sem framleiða 

handprjónapeysur á Íslandi og hjá 
fyrirtækjum sem kaupa lopa og 
senda til dæmis til Kína. Lakari ullin 
er seld á markaði til dæmis í Bret-
landi þar sem hún fer í framleiðslu 
á gólfteppum til notkunar í flugvélar 
og hótel og fleira.“

Guðjón segir bjart fram undan 
í iðnaðinum ef brugðist verður 
við vörusvikum og fölsunum. „Við 
eigum að byggja á þeirri hefð sem 

við eigum. Það er enginn annar í 
heiminum sem framleiðir óspunn-
inn lopa. Nú er verkefnið fram 
undan að halda áfram að bæta við 
gæðin, vernda upprunann og vanda 
til verka.“

Aðkeyptar sagðar íslenskar 
Þórarinn Pétursson, formaður 
Landssamtaka sauðfjárbænda, segir 
tækifæri felast í auknum gæðum. 

„Við bændur eigum fyrst og fremst 
að grípa tækifærin og framleiða betri 
ull, auka verðmætin,“ segir hann. 

„Á markaði eru aðilar sem kaupa 
peysur erlendis sem eru seldar sem 
íslenskar peysur. Það þarf að taka á 
þessu og við höfum barist fyrir því 
að notað sé upprunamerki sem stað-
festir að varan sér úr íslenskri ull og 
að vara framleidd erlendis sé merkt 
þannig,“ segir Þórarinn frá.

Ábyrgð stjórnvalda rík
Þuríður Einarsdóttir, hjá Hand-
prjónasambandinu, segir ábyrgð 
stjórnvalda ríka þegar kemur að því 
að vernda íslenska ull og ullariðnað 
fyrir fölsunum og vörusvikum. 

„Það er á ábyrgð stjórnvalda að 
gera kröfu um vottorð og merkingar. 
Hér á landi er mikið af flíkum sem 
líta út eins og íslenskar ullarpeysur 
en eru aðkeyptar að utan. Við getum 
lítið gert. Það þarf að fylgja því eftir 
að þeir sem framleiða vörur í Kína 
þurfi að merkja þær þannig. Þá þarf 
að fylgja því eftir að vörur sem eru 
sannanlega úr íslenskri ull séu vott-
aðar sem slíkar. 

Það eru reglur um upprunavott-
orð um ýmsa vöru en það virðist 
ganga hægt þegar kemur að fatnaði,“ 
segir Þuríður og minnist ullarpeys-
unnar sem Ragnheiður Elín Árna-
dóttir, iðnaðar og viðskiptaráðherra, 
afhenti borgarstjóra Chicago í vor en 
hún var prjónuð í Kína. 

„Þegar viðhorf stjórnvalda er með 
þessum hætti, þá er nú ekki mikil 
von.“ kristjanabjorg@frettabladid.is 

Fölsun á íslenskri ull og framleiðslu
Starfsmenn Ístex, sem kaupir nærri alla ull sem til fellur af íslensku sauðfé, vinna nú á kvöldvöktum til að anna eftirspurn. Síðustu 
tvö ár hefur orðið mikill vöxtur, aðallega í framleiðslu ullarfatnaðar fyrir ferðamenn. Í ullaræðinu hefur orðið vart við fölsun. 

Ístex, sem safnar nærri allri ull frá íslenskum bændum, annar vart eftirspurn. Starfsfólk vinnur nú á kvöldvöktum. 
FréttAblAðið/Anton brinK

Við eigum að byggja 
á þeirri hefð sem við 

eigum. Það er enginn annar í 
heiminum sem framleiðir 
óspunninn lopa. 
Guðjón Kristinsson, 
framkvæmdastjóri 
Ístex

1,5 
milljónir Armena eru taldar 
hafa verið myrtar í Tyrklandi 
árið 1915.

Þýskaland Þýsk yfirvöld hafa ákveð-
ið að útvega ellefu þingmönnum lög-
regluvernd vegna líflátshótana, sem 
þeim hafa borist frá Tyrklandi.

Þingmennirnir eru allir af tyrk-
neskum uppruna en greiddu engu 
að síður atkvæði með ályktun þýska 
þingsins um að fjöldamorð og 
nauðungarflutningar á Armenum í 
Tyrklandi á árum fyrri heimsstyrj-
aldarinnar eigi að flokkast undir 
þjóðarmorð.

„Hvers konar Tyrkir eru þetta 
eiginlega?“ spurði Recep Tayyip 
Erdogan, forseti Tyrklands, þegar 
hann frétti af afstöðu þeirra.

Tyrknesk stjórnvöld brugðust 
ókvæða við ályktun þýska þingsins, 

en Tyrkir hafa aldrei viljað kalla 
þessi fjöldamorð þjóðarmorð. 
Afstaða Tyrkja er sú að þarna hafi 
Tyrkir og Armenar átt í hörðum 
átökum með miklu mannfalli á 
báða bóga.

Tyrkland kallaði sendiherra sinn 
heim frá Þýskalandi vegna þings-
ályktunarinnar. – gb

Þingmenn fá lögregluvernd vegna líflátshótana 

Cem Özdemin, leiðtogi Græningjaflokksins á þýska þinginu, studdi ályktun um 
þjóðarmorð sem samþykkt var fyrir stuttu. FréttAblAðið/EPA

danMÖrk Af þeim 6 milljörðum 
sígarettna sem Danir reyktu í fyrra 
voru 150 milljónir smyglvarningur, 
eða 2,5 prósent. Það er talsverð 
aukning frá árinu 2014 þegar ólög-
legu sígaretturnar voru 1,8 pró-
sent, að því er danska ríkisútvarpið 
greinir frá.

Meira selst nú í Danmörku af 
sígarettum sem eru eftirlíkingar 
af þekktum merkjum. Haft er eftir 
upplýsingafulltrúa sígaréttufram-
leiðandans Phillip Morris að í eftir-
líkingum hafi fundist asbest, rottu-
skítur og plastefni. – ibs

Rottuskítur 
í fölsuðum 
sígarettum
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EM LEIKURLangar þig á úrslitaleikinn?

Kauptu NOTAÐAN BÍL  
af Brimborg og þú  
gætir unnið ferð fyrir tvo  
á úrslitaleik EM*

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK 
Notaðir bílar - Brimborg

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

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 8. til 31. júní fara í pott (athugið á ekki við um umboðssölubíla). Einn heppinn vinningshafi verður svo dreginn út 1. júlí. Í vinning er ferð fyrir tvo 
á úrslitaleik EM í knattspyrnu 2016 þann 10. júlí. Innifalið er flug með Icelandair, gisting á glæsilegu hóteli og tveir miðar á úrslitaleikinn. Nánari upplýsingar um leikinn má finna á notadir.brimborg.is. 

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

Verð:  3.590.000 kr.
Tilboðsverð: 3.190.000 kr.
Mazda6 Vision STW FAB51
Skráður maí 2014, 2,2 SKYACTIV dísil, beinskiptur.
Ekinn 50.000 km.  Í ábyrgð.

Verð: 2.190.000 kr.
Tilboðsverð: 1.990.000 kr.
Renault Megane Sport Tourer NLZ73
Skráður maí 2011, 1,5TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 85.000 km.

Verð: 1.290.000 kr.
Tilboðsverð: 1.190.000 kr.
Ford Escape XLT TV331 
Skráður maí 2007, 3,0i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 152.000 km.

Verð: 3.190.000 kr.
Citroën C4 Picasso Seduction MAZ91
Skráður febrúar 2015, 1,6HDi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 49.000 km. Í ábyrgð.

Verð: 4.290.000 kr.
Tilboðsverð: 3.690.000 kr.
Ford Mondeo Titanium YOX82
Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 121.000 km.

Verð: 1.490.000 kr.
Tilboðsverð: 1.390.000 kr.
Ford Ka Trend Plus VSG42
Skráður febrúar 2015, 1,2i bensín, beinskiptur
Ekinn 15.500 km. 

Verð: 1.950.000 kr.
Mazda2 Takara DAX52
Skráður maí 2014, 1,3i bensín, beinskiptur
Ekinn 26.000 km. 

Verð: 2.990.000 kr.
Honda CR-V Executive BHJ46
Skráður desember 2010, 2,2 dísil, sjálfskiptur. 
Ekinn: 171.000 km. 

Verð: 6.290.000 kr.
Tilboðsverð: 5.890.000 kr.
Ford Explorer Limited RYR50
Skráður desember 2012, 3,5i bensín, sjálfskiptur. 
Ekinn: 130.000 km. 

Verð: 4.250.000 kr.
Tilboðsverð: 3.860.000 kr.
Ford Kuga Titanium AWD KYY44 
Skráður maí 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 82.000 km. 

Verð: 3.250.000 kr.
Tilboðsverð: 2.990.000 kr.
Citroën Berlingo Multispace DHE30 
Skráður júní 2014, 1,6 HDi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 45.000 km. 

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Verð: 4.290.000 kr.
Tilboðsverð: 3.990.000 kr.
Ford Galaxy Giha ZJF81 
Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur. 
Ekinn 78.000 km. 

Notaðirbílar_EMleikur_5x38_20160609_END.indd   1 10.6.2016   12:51:57



THE RISE OF INEQUALITY 
AND THE FALL OF GREECE

James K. Galbraith er víðkunnur hagfræðingur og 

prófessor við Texas-háskóla í Austin, Texas. Hann er 

eftirsóttur fyrirlesari um allan heim og frumkvöðull  

í rannsóknum á skiptingu auðs og tekna. 

Hann gagnrýndi efnahagsstefnu bandarískra stjórnvalda 

harðlega fyrir fjármálahremmingarnar árin 2007-2008. 

Galbraith skrifaði bókina þjófríkið, The Predator State,  

árið 2008 sem vakti mikla athygli er hún kom út.

Fyrirlestur hans mun m.a. fjalla um rannsóknir  

hans á ójöfnuði í Bandaríkjunum og víðar.  

Jafnframt mun hann fjalla um erfiðleika Grikkja,  

en undanfarin ár hefur Galbraith verið ráðgjafi grísku 

ríkisstjórnarinnar í samningum hennar við AGS og 

ESB um fjárhagsaðstoð og skuldaniðurfellingu.

James K. Galbraith heldur opinn 
fyrirlestur í hátíðasal Háskóla Íslands,  

þriðjudaginn 14. júní, kl.12.

MenntaMál „Það er í raun ekkert 
sem bannar föngum eða fyrrverandi 
föngum að fá lán hjá LÍN en stað-
reyndin er sú að reglur hjá LÍN eru 
ekki hannaðar fyrir þennan hóp,“ 
segir Guðmundur Ingi Þóroddsson, 
formaður Afstöðu, félags fanga á 
Íslandi, en hann hefur sett sig í sam-
band við menntamálaráðuneytið 
vegna þess hve erfitt er fyrir fanga 
og fyrrverandi fanga að fá námslán.

Hann segir ástæðuna vera þá að 
nánast allir fangar séu á vanskilaskrá, 
meðal annars vegna sakarkostnaðar. 
Einstaklingur á vanskilaskrá þarf að 
útvega sér ábyrgðarmann til þess að 
eiga möguleika á námsláni. „Flestir 
fangar eru búnir að brenna allar brýr 
að baki sér og verða því að sanna sig 
áður en þeim er treyst af fjölskyldu 
eða vinum. Besta leiðin til þess að 
sanna sig er einmitt að snúa blaðinu 
við og læra og ná áfanga.“

Guðmundur segir að ef fyrrver-
andi fangi hefði tök á því að mennta 
sig og þannig eiga auðveldara með 
að komast inn í samfélagið á ný, 
myndi endurkomutíðni í fangelsin 
minnka. „Það fara svo margir aftur í 
fangelsi því þeir fengu enga aðstoð 
til að breyta lífi sínu. Stjórnvöld ættu 
að gera allt sem í þeirra valdi er til að 
þess að auka aðgengi til náms fyrir 
fanga því aukin menntun fækkar 
glæpum og endurkomu í fangelsi.“

Illugi Gunnarsson menntamála-

ráðherra segir núgildandi ástand 
vera eins og Guðmundur lýsi því. 
„Það skiptir máli að fangar eða 
fyrrverandi fangar mennti sig. Þá 
eru minni líkur á því að þeir fari 
aftur í fangelsi. Við vitum þetta og 
með nýja frumvarpinu erum við að 
opna á það,“ segir Illugi en í lok síð-
asta mánaðar lagði hann fram nýtt 
frumvarp um LÍN. Í frumvarpinu 
er nýmæli um að námsmenn geti 
fengið styrkgreiðslur á mánuði.

„Af því að við erum að aðskilja 
styrki og lán þá getur fangi sem er 
í lánshæfu námi og nær námsfram-
vindunni fengið styrkinn þrátt fyrir 
að vera á vanskilaskrá. Eina undan-
tekningin er sú að viðkomandi má 
ekki vera í vanskilum við lána-
sjóðinn en þetta er mikil bót frá því 
sem áður var,“ segir Illugi og bætir 
við að lánshæft nám sé einnig iðn- 
og verknám en ekki einungis nám 
á háskólastigi. nadine@frettabladid.is

Fangar fá sjaldan lán
Formaður afstöðu segir fanga nánast aldrei eiga möguleika á námslánum. 
Menntun sé mikilvæg og minnki endurkomutíðni í fangelsi. Illugi Gunnarsson 
menntamálaráðherra segir að með nýju fyrirkomulagi breytist ástandið.

Formaður Afstöðu, félags fanga, segir nánast alla fanga vera á vanskilaskrá, meðal 
annars vegna sakarkostnaðar. FréttAblAðið/Anton brink

Angela Merkel, kanslari Þýskalands, er í þriggja daga heimsókn í Kína. Hún hitti Li Keqiang, forsætisráðherra 
Kína, í gær og skoðuðu þau meðal annars Sumarhöllina í Peking. FréttAblAðið/EPA

neytendur Neytendastofa hefur 
sektað Hótel Keflavík um 250 
þúsund krónur vegna neikvæðra 
umsagna starfsmanns hótelsins 
um helsta keppinaut þess, Flughótel 
Keflavík, á vefsíðunni Expedia.com.

Expedia.com er vefbókunarsíða 
og eru þær umsagnir sem birtast 
á síðunni taldar hafa mikið vægi 
þegar viðskiptavinir velta fyrir sér 
möguleikum í hótelgistingu.

Flughótel Keflavík kvartaði til 
Neytendastofu á síðasta ári. Þá 
höfðu forsvarsmenn Flughótelsins 

orðið þess varir að starfsmaður Hót-
els Keflavíkur hafði bókað gistingu 
fyrir viðskiptavini með netfangi sem 
skráð var á Hótel Keflavík og í kjöl-
farið veitt neikvæðar umsagnir um 
hótelið.

Ekki er vitað hvaða starfsmaður 
hótelsins ritaði ummælin. – þv

Hótel Keflavík sektað  
um 250 þúsund krónur

 Merkel í Kína

Expedia.com er vefbók-
unarsíða og eru umsagnir 
sem birtast á síðunni taldar 
hafa mikil áhrif.
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Verð frá aðeins

2.290.000 kr.

ŠKODA Fabia býr yfir ótal kostum, en fögur orð og fyrirheit koma ekki í staðinn fyrir persónulega 

reynslu. Því langar okkur að lána þér Fabiu í sólarhring. Komdu við hjá okkur eða sendu póst 

á skoda@hekla.is og fáðu nýja ŠKODA Fabiu til reynslu í 24 tíma. Hlökkum til að sjá þig.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði www.skoda.is

Prófaðu Fabiu
í sólarhring



Fjáröflunarmarkaðir Fjölskylduhjálpar Íslands
Iðufell 14, Reykjavík, Hamraborg 9, Kópavogi

og Baldursgata 14, Keflavík
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Nú einnig í litlum umbúðum– fullkominn skammtur fyrir einn
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fjármál  Viðskiptafræðideild 
Háskóla Íslands og Creditinfo skrif-
uðu nýverið undir samstarfssamn-
ing um aðgengi að öllum gögnum 
Creditinfo um íslensk hlutafélög, 
hluthafa og ársreikninga. Áætlað er 
að verðmæti gagnanna sé um 450 
milljónir króna.

Gögnin verða notuð í víðtæku 
rannsóknarstarfi Guðrúnar Johnsen, 
lektors í fjármálum, en hún leiðir 
hóp rannsakenda frá Stanford-
háskóla, Paris School of Economics 
(PSE) og University of Maryland við 
að greina fyrirtækjasamstæður á 
Íslandi, myndun þeirra, skuldsetn-
ingu og eiginfjárfjármögnun. Með 
samningnum er lagður grunnur að 
því að efla rannsóknarstarf Háskóla 
Íslands á íslensku atvinnulífi og 
tryggja gæði vísindastarfsins.

Þetta er að mati Guðrúnar tíma-
mótasamningur enda er söfnun 
slíkra gagna gríðarlega kostnaðar-
söm og algengari í stærri löndum. 
Með aðgengi að gögnunum muni 
rannsóknarsamfélagið geta veitt 
stefnumótandi aðilum í viðskipta-
lífinu sem og stjórnvöldum, bæði 
hér á landi og erlendis, innsýn og 
skilning á virkni fyrirtækja, fjár-
mögnun þeirra, fjárfestingar, vaxta-
kostnað, skattgreiðslur, arðgreiðslur 
og eignarhald.

„Gögn sem eru af þessum gæða-

flokki og jafn ítarleg fyrir hvert 
fyrirtæki og það yfir tíma, verða ekki 
gripin upp af götunni og er óhemju-
dýrt að safna,“ segir Guðrún. Hún 
bætir við að ekki síst fyrir tilstuðlan 
opinberra rannsókna á Íslandi um 
aðdraganda og orsakir falls íslensku 
bankanna í október 2008, og atburði 
tengda þeim, hafi komið í ljós veik-
leikar íslenska fjármálakerfisins sem 
komnir eru til vegna uppbyggingar 
fjölda fyrirtækjasamstæða og flók-
inna fjármálagerninga.

„Rannsókn rannsóknarnefndar 
Alþingis gerði það kleift að álykta 
með nokkurri vissu að hægt sé að 
rekja fjármálaáföll þau, sem dunið 
hafa á Vesturlöndum það sem af er 
21. aldar, til flókinna eignatengsla 
og skorts á gagnsæi fjármálagern-
inga. Flækjustigið hefur torveldað 
eftirlitsaðilum, sem og starfsfólki 
fjármálageirans, að meta bæði sér-
tæka áhættu og kerfislega áhættu,“ 
segir Guðrún og bætir við að flókin 
fyrirtækjatengsl og rekstur skúffu-
fyrirtækja í skattaparadísum bendi 
einnig til að skattheimta hafi orðið 
kostnaðarsamari, kallað á auknar 
skattrannsóknir og hugsanlega leitt 
til aukinna undanskota frá skatti og 
til ójafnaðar.

Niðurstöður rannsóknarnefndar-
innar benda til að fjármagnseig-
endur standi fyrir uppbyggingu á 
fyrirtækjasamstæðum af því tagi 
sem veikir viðnámsþrótt efnahags-
kerfa, meðal annars til að draga úr 
þörf á að leggja fram eigið fé í fjár-
festingar sínar sem og að lágmarka 
skattgreiðslur.

Guðrún bætir við að til þess að 
hægt sé að leggja fram sannfærandi 
tillögur um breytingar á reglu-
gerðarumhverfi og skattaumhverfi 
sé nauðsynlegt að kafa ofan í þau 
flóknu eignatengsl sem voru byggð 
upp. svavar@frettabladid.is

Gagnasamningur fyrir 
450 milljónir króna
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og Creditinfo hafa samið um aðgengi að 
víðtækum gagnabanka. Gefur möguleika til rannsókna á flóknum innviðum 
viðskiptalífsins og fyrirtækjasamstæða. Styður við nauðsynlega stefnumótun.

umhverfismál Sigrún Magnús-
dóttir, umhverfis- og auðlindaráð-
herra, og Björn Þorsteinsson, rektor 
Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ), 
skrifuðu fyrir helgi undir tvo samn-
inga um verkefni sem LbhÍ sinnir 
varðandi verkefni í sóknaráætlun 
stjórnvalda í loftslagsmálum. 

Annar samningurinn snýr að 
bókhaldi um losun gróðurhúsaloft-
tegunda og bindingu koldíoxíðs 
í gróðri og jarðvegi. Hinn samn-
ingurinn snýr að upplýsingagjöf og 
greiningu fyrir vegvísi um minnkun 
losunar frá landbúnaði í samvinnu 
ráðuneytisins og Bændasamtaka 
Íslands.

Landbúnaður og landnotkun 
hefur áhrif á losun gróðurhúsaloft-
tegunda á heimsvísu, en einnig eru 
þar tækifæri til að binda koldíoxíð 
úr andrúmslofti með skógrækt, land-
græðslu og fleiri aðgerðum. Skylda er 
að telja fram losun af þessu tagi sam-
kvæmt Loftslagssamningi Samein-
uðu þjóðanna og heimilt er að telja 
sér til tekna tilteknar aðgerðir í kol-
efnisbindingu samkvæmt ákvæðum 
Kýótó-bókunarinnar.

Loftslagsbókhald tengt land-
búnaði og landnotkun er um margt 
flóknara en fyrir aðra þætti, s.s. 

orkunotkun og iðnað, og krefst 
góðrar vísindalegrar undirstöðu. 
Mikil þekking á þessu sviði er í LbhÍ. 
Meðal annars hafa sérfræðingar 
skólans sýnt fram á mikla losun frá 
framræstu votlendi og á grundvelli 
þeirra rannsókna fékk Ísland sam-
þykkt á vegum Kýótó-bókunarinnar 
að ríki gætu talið sér endurheimt 
votlendis til tekna.

Í tilkynningu frá ráðuneytinu 
segir að þess sé vænst að samn-
ingarnir við LbhÍ muni styðja við 
stefnu Íslands í loftslagsmálum. – shá

Landbúnaðarháskólinn 
axlar loftslagsverkefni

Rannsókn rann-
sóknarnefndar 

Alþingis gerði það kleift að 
álykta með nokkurri vissu 
að hægt sé að rekja fjármála-
áföll þau, sem dunið hafa á 
Vesturlöndum það sem af er 
21. aldar, til flókinna eigna-
tengsla og skorts á gagnsæi 
fjármálagerninga.
Guðrún Johnsen, 
lektor 

Fyrir tilstuðlan opinberra rannsókna á hruninu á Íslandi komu í ljós veikleikar íslenska fjármálakerfisins. Fréttablaðið/SteFán

Mikil tækifæri eru til að binda koldí
oxíð úr andrúmslofti með skógrækt og 
landgræðslu. Fréttablaðið/GVa
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

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

Það er auðvelt að gleyma sér við akstur þegar maður er á liprum, sparneytnum og þægilegum Citroën C4.  
Hönnun hans er í senn hagnýt og grípandi. Ekki nóg með það heldur er hann búinn nýrri Puretech vél sem nýverið hlaut 
eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). Margverðlaunaða Puretech vélin sameinar frábæra frammistöðu, 
lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. Citroën C4 er fáanlegur með nýrri sex þrepa sjálfskiptingu sem hefur fengið mikið lof.

Sérstaða Citroën C4 felst jafnframt í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka þægindi ökumanns og farþega. Má þar nefna  
7“ snertiskjá í mælaborði, tölvustýrða miðstöð, fjölstillanleg sæti sem eru einstaklega þægileg, frábæra hljóðeinangrun, 
hraðastilli og nýja kynslóð LED ljósa.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.990.000 KR.
Komdu í reynsluakstur

CITROËN C4

ÞÚ FINNUR EKKI FYRIR KÍLÓMETRUNUM

Citroen_C4_rvk-sker_5x38_20160106_END.indd   1 8.1.2016   14:05:35



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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Bandaríkin  Omar Saddiqui 
Mateen, 29 ára gamall starfsmaður 
öryggisfyrirtækisins G4S, féll fyrir 
skotum lögreglu í fyrrinótt eftir að 
hafa myrt um 50 manns á nætur-
klúbbi hinsegin fólks í Orlando.

Árásin hófst um klukkan tvö 
eftir miðnætti og lauk um klukkan 
fimm að morgni þegar lögreglan 
réðst inn. Þessa þrjá tíma hafði 
Mateen notað til þess að skjóta 
meira en hundrað manns. Meira 
en fimmtíu voru særðir, flestir lífs-
hættulega, þannig að búist var við 
að tala látinna myndi hækka.

Árásarmaðurinn, sem er banda-
rískur ríkisborgari af afgönskum 
uppruna, hringdi sjálfur í banda-
rísku neyðarlínuna og sagðist 
fylgja Daish-samtökunum, sem 
hafa haldið uppi ógnarstjórn á 
stórum svæðum í Sýrlandi og Írak 
og hvetja fólk um heim allan til að 
fremja hryðjuverk í sínu nafni.

Hann hefur tvisvar áður komið 
við sögu lögreglunnar. Jerry Dem-
ings, lögreglustjóri í Orange-sýslu, 
sagði lögregluna flokka árásina 
undir hryðjuverk.

Faðir árásarmannsins, Mir 
Seddique, segist samt viss um að 
árásin hafi ekki haft neitt með 
trúarbrögð að gera. Hann sagðist 
vera í áfalli og ekki hafa vitað hvað 
sonur hans hefði haft í hyggju. 

„Við viljum biðjast afsökunar á 
þessu öllu,“ sagði hann í gær. „Við 
erum í áfalli eins og öll þjóðin.“

Seddique segir að sonur hans 

Myrti fimmtíu manns á næturklúbbi
Mannskæðasta skotárás í sögu Bandaríkjanna var gerð í fyrrinótt á skemmtistað samkynhneigðra í Orlando. Árásarmaðurinn þoldi 
ekki að sjá karlmenn kyssast. Obama forseti sagði augljóst að maðurinn hefði verið fullur haturs. Árásin er rannsökuð sem hryðjuverk.

Mannskæðustu  
skotárásir í sögu 
Bandaríkjanna

Virginia Tech háskólinn  
í Blacksburg, Virginíu  
16. apríl 2007 32 látnir
Seung-Hui Cho,  
23 ára námsmaður

Sandy Hook grunnskólinn  
í Newtown, Connecticut  
14. desember 2012 27 látnir
Adam Lanza, 20 ára

Killen í Texas  
16. október 1991 23 látnir
George Hennard, 35 ára

San Ysidro, Kaliforníu  
18. júlí 1984 21 látinn
James Huberty, 41 árs

Austin, Texas  
1. ágúst 1966 18 látnir
Joseph Whitman, 25 ára

San Bernardino, Kaliforníu  
2. desember 2015 14 látnir
Sayed Rizwan Farook, 28 ára, og 
Tashfeen Malik, 29 ára

Edmond, Oklahoma  
20. ágúst 1986 14 látnir
Patrick Henry Sherrill, 44 ára

Fort Hood, Texas  
5. nóvember 2009 13 látnir
Nidal Malik Hasan, 39 ára

133 
skotárásir hafa verið gerðar 
í Bandaríkjunum það sem 
af er þessu ári. Samtals hafa 
þær kostað meira en 200 
manns lífið, að meðtalinni 
árásinni í gær.

hafi fyllst reiði þegar hann sá tvo 
karlmenn kyssast. Árásin gæti hafa 
haft eitthvað með það að gera.

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti sagði þetta vera bæði hryðju-
verk og hatursárás: „Við erum enn 
að átta okkur á staðreyndunum,“ 
sagði hann í ávarpi til þjóðarinnar. 
„Það sem er ljóst er að þetta var 
maður sem var fullur haturs.“

Hann minnti einnig, eins og 
hann hefur gert í hvert sinn sem 

hann hefur ávarpað þjóð sína í 
kjölfar mannskæðra skotárása, á 
það hve auðvelt það er fyrir ofbeld-
ismenn að nálgast stórhættuleg 
skotvopn.

Leiðtogar og talsmenn múslima 
hafa eins og aðrir fordæmt þessi 
fjöldamorð, sem eru þau fjöl-
mennustu í sögu Bandaríkjanna, 
að minnsta kosti síðustu öldina og 
rúmlega það. 
gudsteinn@frettabladid.is
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Mjólk er góð!
Mjólkursamsalan þakkar 
4. bekkingum frábæra þátttöku
Síðastliðið haust efndi Mjólkursamsalan til árlegrar teiknisamkeppni í tengslum við 
Alþjóðlega skólamjólkurdaginn þann 30. september 2015.

Afraksturinn var stórkostlegur og tæplega 1.300 myndir bárust frá 4. bekkingum í 71 
grunnskóla. Hér á síðunni má sjá vinningsmyndirnar tíu. 
Við þökkum öllum þátttakendum kærlega fyrir og óskum vinningshöfum til hamingju!

www.skolamjolk.is
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Höfundar verðlaunamyndanna eru:

 1.  Skarphéðinn Guðjónsson – 4. G.H.K., Breiðagerðisskóli
 2.  Martyna Sandra Stefanko – 4. H.I, Fellaskóli
 3.  Þórhildur Þorsteinsdóttir – 4. A.S.R., Hlíðaskóli 
 4.  Henrý Jarl Hlynsson – 4. S.Á., Vættaskóla-Borgum
 5.  Aníta Karen Rafaelsdóttir – 4. bekkur, Fossvogsskóli
 6.  Klara Þorbjörg Einarsdóttir – 4. Sólskríkjur, Salaskóli
 7.  Hrefna Lind Óladóttir Tran – 4. D.B.S., Lágafellsskóli
 8.  Pétur Baldvin Einarsson – 4. B.K.B., Háaleitisskóli - Hvassaleiti
 9.  Tanja Ýr Erlendsdóttir – 4. H.S., Lágafellsskóli
 10.  Ásdís Eva Andersdóttir – 4. Glókollar, Salaskóli
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Frá degi til dags
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

SÉRHÆFUM 
OKKUR Í  
ÞRIFUM  
FYRIR  
HÚSFÉLÖG

Húsfélagaþjónustan ehf.
Sími 555-6855
wwwhusfelag.is • husfelag@husfelag.is

VÖNDUÐ 
VINNUBRÖGÐ

Nýverið lagði ég fram á Alþingi tillögu um fjöl-
skyldustefnu til næstu fimm ára með áherslu 
á börn og barnafjölskyldur. Að baki liggur 

vönduð vinna með skýrum markmiðum og tillögum um 
aðgerðir til að efla velferð barna og skapa betra og fjöl-
skylduvænna samfélag.

Verkefnisstjórn um mótun fjölskyldustefnu var falið 
að móta stefnuna með það að markmiði að tryggja 
félagslegan jöfnuð með áherslu á að allar fjölskyldur 
njóti sama réttar og sé ekki mismunað.

Í stefnunni endurspeglast grunngildi barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Er horft til þess að þannig megi 
auka velferð barnafjölskyldna og leitast við að uppfylla 
alþjóðlegar skuldbindingar á sviði fjölskyldu og mann-
réttinda. Áhersla er lögð á forvarnir ásamt tillögum um 
aðgerðir sem tryggja eiga efnahagslegt öryggi og auka 
stuðning við umönnun og samþættingu fjölskyldu- og 
atvinnulífs.

Öruggt húsnæði er ein af grunnforsendum þess að 
búa börnum gott atlæti. Fjögur lagafrumvörp mín um 
húsnæðismál með þetta að markmiði urðu að lögum 
frá Alþingi nýlega og má því segja að framkvæmd fjöl-
skyldustefnunnar sé að nokkru leyti hafin.

Sporna þarf við öllum hugsanlegum birtingarformum 
ofbeldis í samfélaginu enda varðar það miklu um mögu-
leika barna til að þroskast og njóta öryggis. Þetta kemur 
skýrt fram í fjölskyldustefnunni og styður vonandi 
enn frekar við víðtækt landssamráð um aðgerðir gegn 
ofbeldi sem hófst á liðnu undir forystu þriggja ráðu-
neyta. 

Samverustundir foreldra og barna hafa forvarnargildi 
og stuðla að vellíðan fjölskyldunnar. Samþætting fjöl-
skyldu- og atvinnulífs er því mikilvægt verkefni þar sem 
jafnframt þarf að leggja áherslu á að auka þátttöku karla 
í umönnunar- og uppeldishlutverkinu. Í þessu skyni er 
mikilvægt að hrinda í framkvæmd tillögum nefndar um 
framtíðarskipan fæðingarorlofs. Fyrsta skrefið verður 
hækkun hámarksfjárhæðar fæðingarorlofs í 500.000 kr. 
á mánuði.

Það er von mín að tillaga til þingsályktunar um fjöl-
skyldustefnu muni leiða okkur áfram í átt að enn betra 
og barnvænlegra samfélagi.

Ný fjölskyldustefna

Eygló  
Harðardóttir
félags- og 
hús næðis-
málaráðherra

Það er von 
mín að tillaga 
til þingsálykt-
unar um 
fjölskyldu-
stefnu sem nú 
liggur fyrir 
Alþingi muni 
leiða okkur 
áfram í átt að 
enn betra og 
barnvænlegra 
samfélagi.

Það er erfitt 
fyrir okkur, 
venjulega 
Íslendinga, að 
skilja um-
ræðuna og 
deilur um 
skotvopna-
eign vestan-
hafs.

Talið er að minnst fimmtíu manns hafi 
látist aðfaranótt sunnudags í skotárás 
í borginni Orlando í Bandaríkjunum. 
Enn fleiri særðust lífshættulega.

Ungur bandarískur ríkisborgari, af 
afgönskum ættum, gekk þungvopnaður 

inn á skemmtistað fyrir sam- og tvíkynhneigða og 
transfólk þar sem hann tók sér þrjá tíma til að fremja 
ódæði sín.

Um er að ræða mannskæðustu skotárás í sögu 
Bandaríkjanna. Og árásin var ekki einu sinni sú eina 
sem rataði í fréttirnar þessa helgina frá Orlando. 
Á föstudagskvöld var bandarísk söngkona skotin 
þegar hún veitti aðdáendum eiginhandaráritanir 
eftir tónleika.

Í ávarpi Baracks Obama Bandaríkjaforseta í gær 
kom fram að fjöldaárásin væri bæði hryðjuverk og 
hatursglæpur. Árás gegn sam- og tvíkynhneigðum 
og transfólki, á stað þar sem fólk kemur saman til að 
gleðjast, dansa og vera til, væri árás gegn Bandaríkj-
unum öllum og frelsinu sem þau standa fyrir.

Barack Obama sagði í gær að fjöldaárásin sýndi – 
enn og aftur – hversu auðvelt það væri fyrir ein-
staklinga að verða sér úti um vopn til að gera árásir 
í skólum, verslunarmiðstöðvum, skemmtistöðum 
og hvar sem er annars staðar sem þeir vildu. „Við 
þurfum að ákveða hvort það sé þannig land sem við 
viljum vera,“ sagði Obama.

Forsetinn kynnti í byrjun þessa árs áætlun sína um 
að koma í veg fyrir skotvopnaárásir í Bandaríkjunum. 
Í henni felst ítarlegri bakgrunnsskoðun á kaupendum 
skotvopna, takmörkun undanþága við sölu á netinu 
og á byssusýningum og efling eftirlits hjá FBI ásamt 
öðru.

Það er erfitt fyrir okkur, venjulega Íslendinga, að 
skilja umræðuna og deilur um skotvopnaeign vestan-
hafs. Undarlega stór hluti Bandaríkjamanna lítur á það 
sem grundvallarmannréttindi og heilagan rétt sinn að 
eiga og bera skotvopn og hefur stjórnarskrána með sér 
í liði. Sérstaklega er erfitt að skilja og tengja við mál-
flutning þessa fólks þegar fréttir líkt og þær sem bárust 
um helgina eru eins tíðar og raun ber vitni. Eftir hverja 
árás er búist við því að bandarísk stjórnvöld horfist 
af alvöru í augu við vandann og taki almennilega á 
honum. En árangurinn lætur á sér standa.

Obama var dapur í ræðu sinni í gær. Hann hefur 
enda haldið þær ófáar í forsetatíð sinni. Hann hefur 
áður sagt að árangursleysi í baráttunni fyrir breyttri 
löggjöf um skotvopn í Bandaríkjunum sé það sem hafi 
valdið honum mestum vonbrigðum í forsetatíð sinni.

Í árás Breiviks í Noregi árið 2011 létust alls 77 manns, 
þar af 68 í skotárásinni í Útey á ungmenni í Verka-
mannaflokknum. Í Noregi, líkt og víðast hvar annars 
staðar á Vesturlöndum, eru árásir sem þessar mikil 
undantekning á reglunni. Í kjölfarið sameinuðust 
Norðmenn allir, og ekki síst norskir stjórnmálamenn, 
í viðbrögðum sínum. Gjörðir Breiviks skyldu ekki fá 
að endurtaka sig. Um það voru allir sammála, hvar svo 
sem þeir stóðu í pólitík.

Það væri óskandi að Bandaríkjamenn tækju hina 
norsku frændur okkar sér til fyrirmyndar.

Sagan endalausa

gerbreytt alþingi
Eftir að hafa mælst með yfirburða-
fylgi í könnunum eru Píratar 
aðeins farnir að gefa eftir. Þó er 
enn allt útlit fyrir að stærð þing-
flokksins, sem telur nú þrjá menn, 
muni margfaldast eftir kosningar 
í október. Og margir sem ekki 
hafa starfað á þingi taki sæti þar 
í nafni Pírata. Á sama tíma eru 
margir reynslumiklir þingmenn 
að hverfa á braut. Þar á meðal eru 
Einar K. Guðfinnsson, Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, Ögmundur Jónas-
son, Róbert Marshall og Katrín 
Júlíusdóttir. Því er allt útlit fyrir 
að liðskipanin á Alþingi gerbreyt-
ist með haustinu. Svo verður bara 
að koma í ljós hverju það skilar.

Samgöngumálin
Ályktun sem Samfylkingar-
félagið í Reykjavík sendi frá sér 
um helgina er allrar athygli verð. 
Þar er skorað á stjórnvöld að láta 
samgönguáætlun taka mið af 
þörfum Reykjavíkursvæðisins, 
þar sem flestir íbúar landsins 
búa og flestir ferðamenn koma. 
Þetta er að vísu gömul vísa, en 
það er freistandi að brýna þetta 
fyrir ráðherra samgöngumála, 
Ólöfu Nordal, sem mun að öllum 
líkindum sækja umboð sitt til setu 
á Alþingi til Reykvíkinga í næstu 
kosningum. Flestir fyrri ráðherrar 
samgöngumála, úr kjördæmum 
utan höfuðborgarsvæðisins, hafa 
nefnilega yfirleitt látið hagsmuni 
almennings víkja fyrir hags-
munum kjördæma sinna.
jonhakon@frettabladid.is
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„Ég var að flytja fyrir 4 vikum. 
Það má segja að þetta sé fyrsta 
heimilið sem ég kalla mitt en ég 
er að hefja nýjan kafla. Við strák
urinn minn, fimm ára, erum búin 
að koma okkur vel fyrir,“ segir 
Dagný Björg Stefánsdóttir, nem
andi í vöruhönnun og bloggari, en 
hún heldur úti bloggsíðunni Monda
ybyDagny.blogspot.com.

„Ég er sérstaklega ánægð með 
eitt horn þar sem ég er með alla 
uppáhaldshlutina. Ég fékk gamla 
tekkkommóðu frá mömmu og 
pabba sem þau fengu að vestan. 
Þar er ég með uppáhaldsbækurn
ar mínar, tímaritin og kertastjaka 
og litla hluti sem hafa ýmsar per
sónulegar tengingar. Svo er eld
húsið líka mjög kósí þó það eigi að
eins eftir að ganga frá því, festa 
skáphurð og annað. Mér finnst 
mjög gaman að elda og geri mikið 

af því. Er að komast aftur í gírinn 
eftir flutningana. Ég get eytt heilu 
dögunum í eldhúsinu við að undir
búa mat, skoða uppskriftir, kaupa 
hráefnið og preppa. Matur er til 
dæmis orðinn áberandi á blogginu 
mínu,“ segir Dagný en eftir nokk
urra mánaða hlé hefur hún tekið til 
við að blogga á ný.

„Ég hafði svo mikið að gera í 
vor, meðal annars vegna Hönnun
arMars og þá datt bloggið aðeins 
niður. Ég var farin að sakna þess 
og er nýbyrjuð aftur. Áður hélt ég 
úti blogginu Feelinspired og setti 
þar inn vörur sem mér fannst 
flottar, innlit og fleira í þeim dúr. 
Á MondaybyDagny er ég meira að 
deila úr mínu daglega lífi, úr skól
anum, rannsóknarvinnu, verkefn
um og mat. Það er persónulegra en 
hitt,“ útskýrir Dagný og segist vel 
geta hugsað sér að læra mannfræði 

eftir að hönnunarnáminu lýkur.
„Ég er spennt fyrir mannfræði. 

Það er gaman að fá mannlega vink
ilinn á hönnunina, þetta tengist 
svo mikið. Í sumar mun ég vinna 
sem hönnuður hjá Samrækt, litlu 
sprotafyrirtæki um grænmetis
ræktun, og mun koma að upplifun
arhönnun og fræðsluþáttum og að 
hönnun vara sem tengjast afurðum 
fyrirtækisins. Þau stunda vatns
rækt þar sem fiskar koma einnig 
við sögu.“

Hvað sýndirðu á Hönnunar
Mars? „Ég tók þátt í samsýn
ingu níu nemenda í vöruhönnun í 
Gróttuvita. Ég sýndi verk úr kúrs
inum Matarhringrás og fjallaði þar 
um mold. Verkið var bók eða bækl
ingur sem átti að vekja fólk til um
hugsunar um mikilvægi moldar
innar í matarhringrás heimsins.“ 
heida@365.is

Mánudagur dagnýjar
Dagný Björg Stefánsdóttir heldur úti bloggsíðunni MondaybyDagny þar sem hún bloggar meðal annars um hönnun 
og mat. Hún stundar nám í vöruhönnun við LHÍ og var að koma sér fyrir í nýrri íbúð þar sem hún unir sér vel.

Bolli eftir danska hönnuðinn Mette Duedahl sem er í miklu uppáhaldi hjá Dagnýju.

Uppáhaldshlutirnir í uppáhaldshorninu.

Dagný Björg Stefánsdóttir stundar nám í vöruhönnun við LHÍ og heldur úti blogginu MondaybyDagny. MynD/anton Brink

Skútuvogur 1H | 104 Reykjavík | S: 5858900 | www.jarngler.is 

Sjálfvirkur hurðaropnunarbúnaður  
fyrir húsfélög og fyrirtæki, ásamt uppsetningu og 

viðhaldi  Hentar vel fyrir aðgengi hreyfihamlaðra. 

Skv. Prentmiðlamæling Gallup, jan.-mar. 2016

íbúa á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 12–80 ára lesa
Fréttablaðið daglega.* 

59,5% 59,5% lesa 
Fréttablaðið

28,6% lesa 
Morgunblaðið 

Allt sem þú þar� ...



Þrátt fyrir að hafa verið búsett er
lendis í mörg ár hefur Marý Ólafs
dóttir alltaf tekið þátt í Hönnunar
Mars hér á landi. Í ár sýndi hún 
nýja útfærslu af eldra verki sínu 
sem nefnist Kúlan en það leit fyrst 
dagsins ljós meðan hún stundaði 
nám í vöruhönnun við Listahá
skóla Íslands fyrir um áratug.

Þegar kom að undirbúningi 
fyrir hönnunarhátíðina kom upp 
sú skemmtilega hugmynd að 
vinna kúlurnar í samstarfi við 
ítalska  teiknarann Danilo Agut oli 
sem er búsettur í Stokkhólmi þar 
sem Marý býr og starfar. „Dan
ilo flutti inn á sömu vinnustofu 
og ég starfa á Södermalm í Stokk
hólmi. Hann teiknar m.a. portrett 
fyrir mörg af flottustu tímaritum 
heims og tók mjög vel í hugmynd 
mína enda aldrei gert neitt í þess
um dúr áður.“

Takmarkað upplag
Marý gaf honum frjálsar hendur 
við túlkun Kúlunnar. „Danilo kom 
til baka með n.k. hýbýli, þar sem 
hann sá Kúluna sem eins konar 
heimili fyrir flugur og önnur 
skordýr; blokkaríbúð eða jafnvel 
kastala. Hann byrjaði á tveimur 
mynstrum, með stórum og litlum 
flugum, og er spenntur fyrir 
næstu útfærslum.“

Viðtökurnar voru mjög góðar 
að sögn Marýjar og raunar fram
ar öllum vonum. „Það var ákveð
ið að handteiknuðu Kúlurnar yrðu 
gerðar í takmörkuðu upplagi eða 
aðeins tíu stykki teiknaðar með 
hverju mynstri. Þær fást eingöngu 

í Aurum í Bankastræti í Reykja
vík.“

Mörg spennandi verkefni eru 
fram undan hjá Marý, þar á meðal 
eitt sem er talsvert ólíkt fyrri 
verkum hennar. „Þetta er í raun 
hliðarverkefni þar sem ég einblíni 
enn meira á að vinna með sjálfbær 

og umhverfisvæn efni og íslenska 
framleiðslu en það er eitthvað sem 
brennur á mér sem hönnuði.“

Fengið góðar viðTökur
Hún segir mikilvægt sem Íslend
ingur og hönnuður að vera á verði 
um náttúruna okkar, íslenskt hrá

efni og framleiðslu. „Ég hef mik
inn áhuga á að vinna með ein
staklingum og fyrirtækjum í því 
að beina athygli að þessum mál
efnum. Svíar eru mjög meðvit
aðir um umhverfi sitt og náttúru 
og það hefur haft mjög smitandi 
áhrif á mig og veitt mér mikinn 
innblástur. Það skiptir mig of
boðslega miklu máli að vinna 
undir sjálfbærni og umhverfis
vernd, mér finnst það vera skylda 
mín. Það verður gaman að sjá 
hvernig verkefnið þróast á næst
unni, kannski endar það á Hönn
unarMars 2017.“

Hönnun Marýjar hefur  fengið 

mjög góðar viðtökur í Svíþjóð og 
m.a. vakið athygli í hönnunar
blöðum og stærri fjölmiðlum á 
borð við Dagens Nyheter. „Ég hef 
verið svo heppin að finna versl
anir sem leggja áherslu á að vera 
með vörur sem eru framleiddar í 
litlu magni. Þessar búðir eru þá 
með svipaðar áherslur og ég hef í 
minni hönnun.“ starri@365.is

Nánari upplýsingar um hönnun 
Marýjar má finna á www.mary.is, 
á Facebook (MARÝ) og á Insta
gram (maryconceptdesign). Teikn
ingar Danilo Agutoli má skoða á 
www.danilo agutoli.com.

BlokkaríBúð eða kasTali
Kúla hönnuðarins Marýjar Ólafsdóttur fékk nýtt útlit á HönnunarMars en það er afraksturinn af samstarfi hennar  
og ítalska teiknarans Danilo Agutoli sem teiknar meðal annars portrett fyrir mörg af flottustu tímaritum heims.

Kúlan í páskabúningi, mynd og 
stílisering eftir Matilda Kjell.
 

Fyrsta útfærsla Danilo Agutoli, hand
teiknuð fyrir HönnunarMars í ár.

„Það skiptir mig ofboðslega miklu máli að vinna undir sjálfbærni og umhverfis
vernd, mér finnst það vera skylda mín,“ segir Marý Ólafsdóttir hönnuður.
MYND/ANTON BRINK

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Víkingahátíð við Fjörukrána
16.- 19. júní 2016

Víkingahátíð við Fjörukrána
16.- 19. júní 2016

Nú líður að því að 21. hátíðin verði sett og að 
vanda verður hún fjölbreytt. Víkingarnir eru 
sögumenn, götulistamenn, handverksmenn sem 
bæði höggva í steina og tré og berja glóandi járn,  
bardagamenn og bogamenn svo eitthvað sé nefnt. 
Að vanda verður einnig hinn margrómaði 
Víkingamarkaður þar sem má sjá og kaupa ýmsan 
varning sem minnir á víkingatímann. Boðið verður 
upp á  víkingaskóla fyrir börnin, víkingatónlist, 
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka að hætti 
víkinga, dansleikir og margt fleira. 

Ekki láta þig vanta 

Nánari upplýsingar er að finna á heimsí

Nú líður að því að 21. hátíð
vanda verður hún fjölbreyt
sögumenn, götulistamenn, 
bæði höggva í steina og tré
bardagamenn og bogamenn
Að vanda verður einnig hin
Víkingamarkaður þar sem 
varning sem minnir á víkin
upp á  víkingaskóla fyrir b
eldsteikt lamb, víkingaveis
víkinga, dansleikir og marg
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

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

Álfabrekka 11  
- Einbýli m. aukaíbúð 

Einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílksúr.  Íbúðarrými 
236,3 fm og bílskúr 28,2. Afgirtur 
sólpallur til suðurs með heitum 
potti.   Sérinngangur er á báðar 
hæðir.     Aukaíbúð er útbúin á 
neðri hæð  ca 40 fm. Einnig er 
mögulegt að leiga út hebergi á 
neðri hæð sem er með salerni.  
Nýlegt eldhús og tæki ásamt 
glerjum.   

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 sérbaðher-
bergi ásamt einu gestaherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar 
eikarinnréttingar og nýtt parket.

V. 54,9 m 

Álfaskeið 70  
- 4ra  og bílskúr 

111 fm endaíbúð á 3. hæð í fjöl-
býlishúsi ásamt 24 fm bílskúr.  

Nýleg gler og ný máluð að innan   
3 svefnherbergi  og björt stofa 
með sv svalir.  

Laus til afhendingar.  

Upplýsingar veitir Bogi Molby 
Pétursson fasteignasali 

Ljósvallagata 22  
- Opið hús. 
Góð 64,3 fm þriggja herbergja 
íbúð á fyrstu hæð á besta stað í 
Reykjavík. Samliggjandi stofa og 
eldhús sem var nýlega endurnýjað. 
Tvö góð svefnherbergi og bað-
herbergi með tengi fyrir þvottavél.  
Afar vel staðsett eign þar sem 
stutt er í alla þjónustu og miðbæ 
Reykjavíkur. Verð: 36,5 millj.  
Nánari upplýsingar veitir  
Brynjólfur, S: 896-2953.   
Opið hús á morgun, þriðjudag, 
kl. 17:15 -17:45.

Starengi 24 - 3ja herb. 
- Opið hús 

Vönduð, vel skipulögð og mikið 
endurnýjuð 857fm íbúð á 2. hæð 
mér sérinngangi. 
Vandaðar innréttingar og ný 
gólfefni.   Flísalagt þvottahús inna 
íbúðar, góðar svalir og góður bak-
garður.  V. 30,5 m. 

Opið hús í dag kl  18:15 - 18:45.   

Upplýsingar veitir Bogi Molby  
Pétursson fasteignasali. 

Veghús 17 - 2ja herb.  
- Opið hús 

Góð 75 fm endaíbúð á jarðhæð 
með hellulagðri verönd.   

Rúmgóð og vel skipulögð  Þvotta-
hús og geymsla innan íbúðar.  

 V. 29,9 m. 

Opið hús í dag kl 17:30-18: 00   

Upplýsingar veitir Bogi Molby 
Pétursson fasteignasali. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Híbýli fasteignasala hefur til 
sölu glæsilegt einbýlishús 
á tveimur hæðum ásamt 
innbyggðum bílskúr á 
útsýnisstað í Erluási í 
Hafnarfirði.

Komið er inn í forstofu með 
stórum fataskáp og gestasnyrt-
ingu. Þaðan er gengið inn í hol og 
stóra stofu með stórum gluggum 
og útgengi á svalir, glæsilegt út-
sýni út yfir sjóinn til Keflavíkur, 
Snæfellsness, Reykjavíkur og 
Akraness. Lofthæð er rúmlega 5 
metrar. Útgengt á stórar svalir. 
Rennihurð skilur að stofu og eld-
hús.

Gengið er niður á neðri hæð 
um flísalagðan stiga, handrið úr 
burstuðu stáli, stór gluggi er í 
stigagangi sem nær upp í mæni, 
geymsla er undir stiga.

Komið er niður í flísalagt 
hol með útgengi út á lóð. Bað-
herbergi með glugga, baðkari, 
sturtuklefa og góðri innréttingu.

Á hæðinni eru þrjú svefnher-
bergi, stórt flísalagt svefnher-
bergi með stórum fataskápum 
og útsýni yfir höfnina, barna-
herbergi og svefnherbergi með 
fataskáp.

Þar er einnig um 30 fm útgrafið 

gluggalaust rými með fullri loft-
hæð sem er notað sem geymsla. 
Væri hægt að setja glugga í báða 
enda.

Bílskúrinn er með þvottaað-
stöðu og inn af honum er stórt 
herbergi með mikilli lofthæð, 
stórum gluggum og útgengi á 
stórar svalir. Hiti er í stétt á bíla-
plani og heitur pottur í garði.

Í næsta nágrenni eru leikskólar 
og skóli í göngufæri. Stutt í úti-
vistarsvæði.

Opið hús í Erluási

Glæsilegt útsýni er til sjávar.

24 tbl. Mánudagur 13. júní 2016

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

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

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nánari upplýsingar á  
skrifstofu Híbýla í síma  
585-8800 eða á netfanginu 
hibyli@hibyli.is. 
Eigendur eru tilbúnir að 
skoða það að taka minni 
eign upp í kaupin.
 
Opið hús verður í Erluási 
84 þriðjudaginn 14. júní 
frá kl. 17 til 17.30.

 Skráð skv. ÞÍ 69,6 fm en skv. nýrri teikningum er 
hún 83-85 fm. Auk þess óskráð rými undir súð 

 3 herbergja, skv teikningu 4ra (3 svefnherbergi) 
 Eignin er öll nýmáluð 
 Endurnýjað bað (innrétting/tæki/gólfefni) 
 Suðursvalir út frá stofu - óhindrað útsýni 
 Öll sameign vel viðhaldin 

 Eignin getur verið laus við kaupsamning 
 Endaraðhús á einni hæð 
 Skráð skv. ÞÍ 165,2 fm + bílskúr 24,6 fm = 189,8 fm 
 3 - 4 svefnherb (4 skv. teikningu) 
 Stór skjólgóð verönd 
 Útiarinn og heitur pottur 

 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali s: 788 6464 • elin@islenskafasteignasalan.is 
Guðrún H. Ólafsdóttir Hdl/lögg. fasteignasali s: 845 7445 • gudrun@islenskafasteignasalan.is 

PRO.Íslenska fasteignasalan   kt: 630516-0720 

Úthlíð 3 Vallarbarð 5 
Opið hús mið. 15. júní 

 kl. 18:00-18:30 

36,9 m 55,9 m 
Opið hús þri. 14. júní 

 kl. 18:00-18:30 
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Magnús Axelsson
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Hallveig Guðnadóttir
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Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
Eignin verður til sýnis í dag 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. Sér bílastæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur með útsýni til 
sjávar. Tvö herbergi.  Endurnýjuð að stórum hluta að innan af arkitekt fyrir um 10 
árum. Húsvörður. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

SKAFTAHLÍÐ 8. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Talsvert endurnýjuð 126,0 fm. endaíbúð að meðt. sér geymslu. Íbúðin er mjög björt 
með gluggum á þrjá vegu. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Þrjú 
herbergi. Einnig útgangur á svalir úr hjónaherbergi. Ljóst parket á gólfum. Sameign 
snyrtileg.

LJÓSHEIMAR. ÍBÚÐ Á 7. HÆÐ. 
Falleg og björt 89,4 fm. íbúð á 7. hæð, að meðtalinni 6,5 fm. sérgeymslu. Vel með 
farin upprunaleg innrétting í eldhúsi. Stofa með stórum gluggum til vesturs og út-
gengi á svalir til vesturs. Þrjú herbergi.  Tvær lyftur. Snyrtileg aðkoma. 

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag 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 suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. Verið velkomin.

MIÐLEITI.  ENDAÍBÚÐ.
Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi 
fyrir eldri borgara. Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til vesturs eru yfir-
byggðar að stórum hluta. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og aðgengi er að 
sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. Húsvörður. 

ÚTHLÍÐ. 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.  

BOLLAGATA 4. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 87,0 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi.  Sér 
þvottaherbergi. Gólf íbúðarinnar eru nýlega flotuð og lökkuð nema baðherbergis-
gólf. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir og 
tafla, gler og gluggar og verið er að endurnýja drenlagnir.

ÓÐINSGATA.
50,6 fm. íbúð á 1. hæð í tvíbýlishúsi í Þingholtunum, auk helmings hlutdeildar í 65,0 
fm. kjallara undir húsinu.  Sameiginlegur inngangur er með efri hæð hússins. Loft-
hæð í kjallara er um 1,9 metrar. Eignin þarfnast verulegra endurbóta hið innra. Húsið 
að utan var sprunguviðgert og málað árið 2015. 

41,9 millj.
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Þingholtsstræti 30. 4ra herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 98,3 fm. íbúð á 2. hæð með vestursvölum í lyftuhúsi á frábærum stað við Þingholtsstræti. Samliggjandi stofur með 
útgengi á svalir til vesturs. Tvö herbergi. Auðvelt er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Húsið að utan er í góðu ástandi, 
sem og þak, en til stendur að setja nýjar og stærri svalir á hverja íbúð hússins næsta sumar, 2016. Verið velkomin.

 
Verð 44,9 millj.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.
Stórglæsileg 147,3 fm. íbúð á 6. hæð, efstu, í góðu fjölbýlishúsi neðst við sjóinn með þrennum svölum og frábæru útsýni til 
vesturs, norðurs og austurs.  Þetta er eina íbúðin á tveimur efstu hæðum hússins og fylgja tvö sér bílastæði í bílageymslu. 
Sérinngangur og fordyri er úr lyftu, en lyftan gengur eingöngu upp á þessa hæð fyrir íbúðina. Sérsmíðaður stálstigi með viðar-
þrepum er á milli hæða innan íbúðarinnar. Granít er í gluggakistum. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta og er björt og vel skipulögð.  Rúmgóðar svalir til austurs og vesturs og minni svalir til norðurs.  Einstakt útsýni og 
frábær staðsetning í göngufæri við miðborgina.

Verð 84,9 millj.
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Til sölu 100,4 hektara jörð, Nestjörn í Borgar-
byggð. 

Um eignarland er að ræða með fallegri tjörn sem 
býður uppá ýmsa möguleika. 

Þarna mætti byggja veglegt hús og ef til vill skipta 
landinu upp í minni einingar. 

Fallegt útsýni er af jörðinni.

Eignarland í Borgarbyggð.

Skrifstofuhúsnæði með traustum leigusamningi. 
194,8 fm. skrifstofu- og verslunarhúsnæði á jarð-
hæð með sérinngangi við Hlíðasmára í Kópavogi.  

Mjög góð aðkoma er að eigninni og lóðin er fullfrá-
gengin og malbikuð með fjölda bílastæða. 
Fyrir liggur 10 ára leigusamningur um hið selda 
uppá 415.000 kr. pr mánuð, bundið vísitölu 
neysluverðs og með góðum tryggingum.   Eignin 
getur þó selst án leigusamnings og þá tilbúin til 
notkunar fyrir nýjan eiganda. 

Verð 48,9 millj.

Hlíðasmári 14 - Kópavogi.

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr á 
einstökum útsýnisstað í Kópavogi. 

Húsið er allt innréttað á afar vandaðan og smekk-
legan hátt með innréttingum, innihurðum og 
gólfefnum úr ljósum viði. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með arni og verulega aukinni lofthæð. 

Lóðin er 750 fm. að stærð með tyrfðri lóð og 
fallegum gróðri til suðurs. 

Verð 94,9 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. 
geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. 

Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum 
innréttingum úr kirsuberjaviði. 

Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. 

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

 Verð 49,9 millj.

Garðatorg 7 - Garðabæ. 

Vel staðsett 48,5 fm. sumarhús á frábærum stað 
auk 11,3 fm. útihúss, um 20,0 fm. svefnlofts og 
4 fm. garðhýsis, samtals að öllu meðtöldu 83,8 
fm. Reykjaból er staðsett á virkilega fallegum stað 
6 km. innan við Flúðir í skjólsælum og fallegum 
dal er nefnist Reykjadalur.  Nóg er af heitu og 
köldu vatni á svæðinu og er sumarhúsaþyrping á 
svæðinu, sem samanstendur af 15 sumarhúsum, 
sjálfbær með heitt og kalt vatn úr eigin borholum.
Sumarhúsið stendur á 2.500 fermetra ræktaðri 
og gróinni eignarlóð  með fallegri tyrfðri flöt og 
fallegum gróðri.  Auk þess á sumarhúsið 2.684 
fermetra hlutdeild í sameiginlegu aðliggjandi svæði 
með trjágróðri.

Verð 17,9 millj.

Sumarhús – Reykjadalur Hrunamannahreppi.

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.

Frábær staðsetning miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu..

BYGGINGARLÓÐ. - Urðarhvarf 10 – Kópavogi.

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

Staðsetning eignarinnar er í algjörum sérflokki 
neðarlega í Fossvogi á skjólsælum stað þaðan 
sem Stutt er í útivistarparadís og skóla.

 
Verð 84,0 millj.

Markarvegur. Frábær staðsetning.

Góð 5 herbergja hæð við Móabarð sem skiptist 
þannig að hæðin sjálf er 106,2 fm., íbúðarherbergi 
í kjallara er 14,4 fm. og 32,0 fm. sérstæður bílskúr, 
samtals 152,6 fm. 

Á hæðinni eru rúmgóð stofa/borðstofa með 
stórum gluggum til norðurs og fjögur herbergi.  

Að framan er lóðin tyrfð, steyptur göngustígur og 
hellulögð að hluta.  

Móabarð – Hafnarfirði. 5 herbergja hæð.

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

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

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

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 3 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.

2ja og 3ja herbergja 
íbúðir óskast á söluskrá

Skoðum og verðmetum 
samdægurs
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
Eignin verður til sýnis í dag 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. Sér bílastæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur með útsýni til 
sjávar. Tvö herbergi.  Endurnýjuð að stórum hluta að innan af arkitekt fyrir um 10 
árum. Húsvörður. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

SKAFTAHLÍÐ 8. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Talsvert endurnýjuð 126,0 fm. endaíbúð að meðt. sér geymslu. Íbúðin er mjög björt 
með gluggum á þrjá vegu. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Þrjú 
herbergi. Einnig útgangur á svalir úr hjónaherbergi. Ljóst parket á gólfum. Sameign 
snyrtileg.

LJÓSHEIMAR. ÍBÚÐ Á 7. HÆÐ. 
Falleg og björt 89,4 fm. íbúð á 7. hæð, að meðtalinni 6,5 fm. sérgeymslu. Vel með 
farin upprunaleg innrétting í eldhúsi. Stofa með stórum gluggum til vesturs og út-
gengi á svalir til vesturs. Þrjú herbergi.  Tvær lyftur. Snyrtileg aðkoma. 

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag 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 suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. Verið velkomin.

MIÐLEITI.  ENDAÍBÚÐ.
Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi 
fyrir eldri borgara. Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til vesturs eru yfir-
byggðar að stórum hluta. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og aðgengi er að 
sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. Húsvörður. 

ÚTHLÍÐ. 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.  

BOLLAGATA 4. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 87,0 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi.  Sér 
þvottaherbergi. Gólf íbúðarinnar eru nýlega flotuð og lökkuð nema baðherbergis-
gólf. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir og 
tafla, gler og gluggar og verið er að endurnýja drenlagnir.

ÓÐINSGATA.
50,6 fm. íbúð á 1. hæð í tvíbýlishúsi í Þingholtunum, auk helmings hlutdeildar í 65,0 
fm. kjallara undir húsinu.  Sameiginlegur inngangur er með efri hæð hússins. Loft-
hæð í kjallara er um 1,9 metrar. Eignin þarfnast verulegra endurbóta hið innra. Húsið 
að utan var sprunguviðgert og málað árið 2015. 
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Þingholtsstræti 30. 4ra herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 98,3 fm. íbúð á 2. hæð með vestursvölum í lyftuhúsi á frábærum stað við Þingholtsstræti. Samliggjandi stofur með 
útgengi á svalir til vesturs. Tvö herbergi. Auðvelt er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Húsið að utan er í góðu ástandi, 
sem og þak, en til stendur að setja nýjar og stærri svalir á hverja íbúð hússins næsta sumar, 2016. Verið velkomin.

 
Verð 44,9 millj.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.
Stórglæsileg 147,3 fm. íbúð á 6. hæð, efstu, í góðu fjölbýlishúsi neðst við sjóinn með þrennum svölum og frábæru útsýni til 
vesturs, norðurs og austurs.  Þetta er eina íbúðin á tveimur efstu hæðum hússins og fylgja tvö sér bílastæði í bílageymslu. 
Sérinngangur og fordyri er úr lyftu, en lyftan gengur eingöngu upp á þessa hæð fyrir íbúðina. Sérsmíðaður stálstigi með viðar-
þrepum er á milli hæða innan íbúðarinnar. Granít er í gluggakistum. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta og er björt og vel skipulögð.  Rúmgóðar svalir til austurs og vesturs og minni svalir til norðurs.  Einstakt útsýni og 
frábær staðsetning í göngufæri við miðborgina.

Verð 84,9 millj.

ÞINGHOLTSSTRÆTI 30KLAPPARSTÍGUR

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

Til sölu 100,4 hektara jörð, Nestjörn í Borgar-
byggð. 

Um eignarland er að ræða með fallegri tjörn sem 
býður uppá ýmsa möguleika. 

Þarna mætti byggja veglegt hús og ef til vill skipta 
landinu upp í minni einingar. 

Fallegt útsýni er af jörðinni.

Eignarland í Borgarbyggð.

Skrifstofuhúsnæði með traustum leigusamningi. 
194,8 fm. skrifstofu- og verslunarhúsnæði á jarð-
hæð með sérinngangi við Hlíðasmára í Kópavogi.  

Mjög góð aðkoma er að eigninni og lóðin er fullfrá-
gengin og malbikuð með fjölda bílastæða. 
Fyrir liggur 10 ára leigusamningur um hið selda 
uppá 415.000 kr. pr mánuð, bundið vísitölu 
neysluverðs og með góðum tryggingum.   Eignin 
getur þó selst án leigusamnings og þá tilbúin til 
notkunar fyrir nýjan eiganda. 

Verð 48,9 millj.

Hlíðasmári 14 - Kópavogi.

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr á 
einstökum útsýnisstað í Kópavogi. 

Húsið er allt innréttað á afar vandaðan og smekk-
legan hátt með innréttingum, innihurðum og 
gólfefnum úr ljósum viði. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með arni og verulega aukinni lofthæð. 

Lóðin er 750 fm. að stærð með tyrfðri lóð og 
fallegum gróðri til suðurs. 

Verð 94,9 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. 
geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. 

Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum 
innréttingum úr kirsuberjaviði. 

Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. 

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

 Verð 49,9 millj.

Garðatorg 7 - Garðabæ. 

Vel staðsett 48,5 fm. sumarhús á frábærum stað 
auk 11,3 fm. útihúss, um 20,0 fm. svefnlofts og 
4 fm. garðhýsis, samtals að öllu meðtöldu 83,8 
fm. Reykjaból er staðsett á virkilega fallegum stað 
6 km. innan við Flúðir í skjólsælum og fallegum 
dal er nefnist Reykjadalur.  Nóg er af heitu og 
köldu vatni á svæðinu og er sumarhúsaþyrping á 
svæðinu, sem samanstendur af 15 sumarhúsum, 
sjálfbær með heitt og kalt vatn úr eigin borholum.
Sumarhúsið stendur á 2.500 fermetra ræktaðri 
og gróinni eignarlóð  með fallegri tyrfðri flöt og 
fallegum gróðri.  Auk þess á sumarhúsið 2.684 
fermetra hlutdeild í sameiginlegu aðliggjandi svæði 
með trjágróðri.

Verð 17,9 millj.

Sumarhús – Reykjadalur Hrunamannahreppi.

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.

Frábær staðsetning miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu..

BYGGINGARLÓÐ. - Urðarhvarf 10 – Kópavogi.

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

Staðsetning eignarinnar er í algjörum sérflokki 
neðarlega í Fossvogi á skjólsælum stað þaðan 
sem Stutt er í útivistarparadís og skóla.

 
Verð 84,0 millj.

Markarvegur. Frábær staðsetning.

Góð 5 herbergja hæð við Móabarð sem skiptist 
þannig að hæðin sjálf er 106,2 fm., íbúðarherbergi 
í kjallara er 14,4 fm. og 32,0 fm. sérstæður bílskúr, 
samtals 152,6 fm. 

Á hæðinni eru rúmgóð stofa/borðstofa með 
stórum gluggum til norðurs og fjögur herbergi.  

Að framan er lóðin tyrfð, steyptur göngustígur og 
hellulögð að hluta.  

Móabarð – Hafnarfirði. 5 herbergja hæð.

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

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

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

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 3 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.

2ja og 3ja herbergja 
íbúðir óskast á söluskrá

Skoðum og verðmetum 
samdægurs



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

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð við  
Skógarlund í Garðabæ. Bílskúr tilheyrir.
Húsið er samtals 187,5 fm. 
Húsið skiptist þannig: stofa, eldhús/borðstofa, 
fjögur herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, 
forstofa og gangur. 
Bílskúrinn hefur verið innréttaður sem  
einstaklingsíbúð. 
V. 68 m. 
9681

Glæsileg 3ja herbergja 89,9 fm. íbúð á 6. hæð 
við Lindargötu í skuggahverfi. Útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í alla 
þjónustu; verslanir, veitingastaði og afþreyin-
gu af ýmsu tagi. Stæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 14.júní milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 59 m. 
3425

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 fm 
þaksvölum með miklu útsýni til sjávar og fjal-
la. Vandaðar innréttingar og tæki. Falleg að-
koma er að húsinu og stórt hellulagt bílaplan. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júní milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 109 m. 9063

Glæsileg fimm herbergja penthouse íbúð á 
fjórðu hæð á horni Hverfisgötu og Vatnsstígs. 
Íbúðin er skráð 181,4 fermetrar og er í góðu 
steinsteyptu húsi, byggt árið 1930. Aðeins er 
ein íbúð á hæð. V. Tilboð. 9658

SKÓGARLUNDUR 10 210 GARÐABÆ

LINDARGATA 39 101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 06-04.

ÞRASTARHÖFÐI 57 270 MOSFELLSBÆ

HVERFISGATA 52 101 RVK.

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 miðvikudaginn 15. júní milli kl 17:15 og 18:00 

 

OPIÐ 

HÚS

 MÁNATÚN 17 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-12. 

Ný og glæsileg 2ja herb. 91,4 fm. íbúð á 3. hæð í Mánatúni 17, auk stæðis í 
bílageymslu. Mjög góð staðsetning í húsinu. Myndavéladyrasími, vandaðar 
flísar, Kronotex harðparket  frá Birgisson og Gorenje eldhústæki. Svalir snúa í 
austur og suður. V. 44,7 m. 9683

 KÓPAVOGSTÚN 2 200  
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Glæsileg og vel skipul. 134,7 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsh., tvö svefnh. og 
gestasnyrting. Sér verönd og þvottahús innan búðar.  Kaupendur verða að 
hafa náð 60 ára aldri og vera félagar í samtökum aldraðra. skilyrði.   Eignin 
verður sýnd mánudaginn 13.júní milli kl. 16:00 og kl. 16:30.V. 49,1 m. 9626

 HRAUNSÁS 3 
311 BORGARNESI

Hraunsás 3 liggur á milli Hraunfossa og Húsafells. Svæðið er 19 ha og skiptist 
í efra og neðra svæði. Efra svæðið er Hraunsás sem rís 10-15 metra yfir Hvítá 
og er að mestu þétt vaxið birkikjarri. Neðra svæðið er fyrir neðan og sunnan 
ásin og hallar að Hvítá. Þar er opið birkikjarr. Möguleiki á að ná í heitt og kalt 
vatn frá Stóra-Ási eða Húsafelli. Kjarrivaxið land á frábærum stað.  V. 49 m. 
9670

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

 PARHÚS Í 101
EINARSNES.

Fallegt einstaklega vel staðsett 107 fm talsvert endurný-
jað parhús í Skerjafirði. Húsið sem er á 2.hæðum hefur 
verið talsvert yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timbur-
verönd til suðurs úr stofu mjög skjólgóð. 3 svefnherb.    
V. 42,5 m. 9557

 SKIPASUND 12 
104 RVK.

97,2 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi með rislofti, góður 32 
fm bílskúr. Sérinngangur. Sérgarður til suðurs. Mjög góð 
aðkoma. Aðalhæðin eru tvö sverfnherbergi, tvær stofur, 
eldhús og bað, rishæð er með einu stóru herbergi  og 
geymslu. V. 42,9 m. 9672

 SALAVEGUR 2 
201 KÓPAVOGI

Salavegur 2 er 815 fm leikjasalur í nýlegu mjög vel stað-
settu verslunar og atvinnuhúsnæði í Salahverfi. Í húsinu 
má finna apótek, verslun, heilsugæslu og fl. Eingöngu 
er verið að selja húsnæðið með leigusamningi við 
rekstraraðila LASER TAG. Talsvert af bílastæðum. Lyfta er 
í húsinu.  Verð Tilboð.  9682

MIÐLEITI 4 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02.  

Rúmgóð 4ra herbergja 120,7 fm íbúð á eftirsóttum stað. 
Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus til afhendingar 
við kaupsamning. Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júní 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 9685

 ÁLFKONUHVARF 27 
203 KÓP. 

Álfkonuhvarf 27 íbúð 0307 er rúmgóð 100 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegt útsýni á vatnið. Mjög gott skipulag. Sérþvottahús.
Innangengt í bílskýli. Laus strax. V. 35,3 m. 9664 

ANDARHVARF 11E 
203 KÓPAVOGI

131,7 fm efri sérhæð á fallegum útsýnisstað við Andarh-
varf í Kópavogi. Hæðinni fylgir 23,6 fm fullbúinn bílskúr.  V. 
49 m. 9633

ÖLDUGATA 34, 101 RVK. 
NEÐRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚ

Mjög falleg og vel skipulögð 106,4 fm neðri sérhæð með 
sérinngangi, tvennum svölum og góðum 22,1 fm bílskúr. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi, baðherbergi, 
stofa og opið eldhús.   V. 54,9 m. 9641

SOGAVEGUR 206
EINBÝLI Í REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt 160 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum ásamt sérstæðum bílskúr efst í botnlanga við 
Sogaveg 206 í Reykjavík. Húsið hefur töluvert verið 
endurnýjað síðustu ár og er neðri hæðin mikið standsett. 
Fallegur gróinn og skjólgóður suður garður. Tvö baðher-
bergi eru í húsinu.   V. 59,9 m. 9332

 

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

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 
Tökum á móti gestum í stigahúsi 13   

mánudaginn 13. júní milli kl 17:15 og 18:00 

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

OPIÐ 

HÚS



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

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð við  
Skógarlund í Garðabæ. Bílskúr tilheyrir.
Húsið er samtals 187,5 fm. 
Húsið skiptist þannig: stofa, eldhús/borðstofa, 
fjögur herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, 
forstofa og gangur. 
Bílskúrinn hefur verið innréttaður sem  
einstaklingsíbúð. 
V. 68 m. 
9681

Glæsileg 3ja herbergja 89,9 fm. íbúð á 6. hæð 
við Lindargötu í skuggahverfi. Útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í alla 
þjónustu; verslanir, veitingastaði og afþreyin-
gu af ýmsu tagi. Stæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 14.júní milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 59 m. 
3425

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 fm 
þaksvölum með miklu útsýni til sjávar og fjal-
la. Vandaðar innréttingar og tæki. Falleg að-
koma er að húsinu og stórt hellulagt bílaplan. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júní milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 109 m. 9063

Glæsileg fimm herbergja penthouse íbúð á 
fjórðu hæð á horni Hverfisgötu og Vatnsstígs. 
Íbúðin er skráð 181,4 fermetrar og er í góðu 
steinsteyptu húsi, byggt árið 1930. Aðeins er 
ein íbúð á hæð. V. Tilboð. 9658

SKÓGARLUNDUR 10 210 GARÐABÆ

LINDARGATA 39 101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 06-04.

ÞRASTARHÖFÐI 57 270 MOSFELLSBÆ

HVERFISGATA 52 101 RVK.

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 miðvikudaginn 15. júní milli kl 17:15 og 18:00 

 

OPIÐ 

HÚS

 MÁNATÚN 17 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-12. 

Ný og glæsileg 2ja herb. 91,4 fm. íbúð á 3. hæð í Mánatúni 17, auk stæðis í 
bílageymslu. Mjög góð staðsetning í húsinu. Myndavéladyrasími, vandaðar 
flísar, Kronotex harðparket  frá Birgisson og Gorenje eldhústæki. Svalir snúa í 
austur og suður. V. 44,7 m. 9683

 KÓPAVOGSTÚN 2 200  
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Glæsileg og vel skipul. 134,7 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsh., tvö svefnh. og 
gestasnyrting. Sér verönd og þvottahús innan búðar.  Kaupendur verða að 
hafa náð 60 ára aldri og vera félagar í samtökum aldraðra. skilyrði.   Eignin 
verður sýnd mánudaginn 13.júní milli kl. 16:00 og kl. 16:30.V. 49,1 m. 9626

 HRAUNSÁS 3 
311 BORGARNESI

Hraunsás 3 liggur á milli Hraunfossa og Húsafells. Svæðið er 19 ha og skiptist 
í efra og neðra svæði. Efra svæðið er Hraunsás sem rís 10-15 metra yfir Hvítá 
og er að mestu þétt vaxið birkikjarri. Neðra svæðið er fyrir neðan og sunnan 
ásin og hallar að Hvítá. Þar er opið birkikjarr. Möguleiki á að ná í heitt og kalt 
vatn frá Stóra-Ási eða Húsafelli. Kjarrivaxið land á frábærum stað.  V. 49 m. 
9670

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

 PARHÚS Í 101
EINARSNES.

Fallegt einstaklega vel staðsett 107 fm talsvert endurný-
jað parhús í Skerjafirði. Húsið sem er á 2.hæðum hefur 
verið talsvert yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timbur-
verönd til suðurs úr stofu mjög skjólgóð. 3 svefnherb.    
V. 42,5 m. 9557

 SKIPASUND 12 
104 RVK.

97,2 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi með rislofti, góður 32 
fm bílskúr. Sérinngangur. Sérgarður til suðurs. Mjög góð 
aðkoma. Aðalhæðin eru tvö sverfnherbergi, tvær stofur, 
eldhús og bað, rishæð er með einu stóru herbergi  og 
geymslu. V. 42,9 m. 9672

 SALAVEGUR 2 
201 KÓPAVOGI

Salavegur 2 er 815 fm leikjasalur í nýlegu mjög vel stað-
settu verslunar og atvinnuhúsnæði í Salahverfi. Í húsinu 
má finna apótek, verslun, heilsugæslu og fl. Eingöngu 
er verið að selja húsnæðið með leigusamningi við 
rekstraraðila LASER TAG. Talsvert af bílastæðum. Lyfta er 
í húsinu.  Verð Tilboð.  9682

MIÐLEITI 4 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02.  

Rúmgóð 4ra herbergja 120,7 fm íbúð á eftirsóttum stað. 
Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus til afhendingar 
við kaupsamning. Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júní 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 9685

 ÁLFKONUHVARF 27 
203 KÓP. 

Álfkonuhvarf 27 íbúð 0307 er rúmgóð 100 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegt útsýni á vatnið. Mjög gott skipulag. Sérþvottahús.
Innangengt í bílskýli. Laus strax. V. 35,3 m. 9664 

ANDARHVARF 11E 
203 KÓPAVOGI

131,7 fm efri sérhæð á fallegum útsýnisstað við Andarh-
varf í Kópavogi. Hæðinni fylgir 23,6 fm fullbúinn bílskúr.  V. 
49 m. 9633

ÖLDUGATA 34, 101 RVK. 
NEÐRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚ

Mjög falleg og vel skipulögð 106,4 fm neðri sérhæð með 
sérinngangi, tvennum svölum og góðum 22,1 fm bílskúr. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi, baðherbergi, 
stofa og opið eldhús.   V. 54,9 m. 9641

SOGAVEGUR 206
EINBÝLI Í REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt 160 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum ásamt sérstæðum bílskúr efst í botnlanga við 
Sogaveg 206 í Reykjavík. Húsið hefur töluvert verið 
endurnýjað síðustu ár og er neðri hæðin mikið standsett. 
Fallegur gróinn og skjólgóður suður garður. Tvö baðher-
bergi eru í húsinu.   V. 59,9 m. 9332

 

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

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 
Tökum á móti gestum í stigahúsi 13   

mánudaginn 13. júní milli kl 17:15 og 18:00 

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

OPIÐ 

HÚS
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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

BÓKIÐ SKOÐUN!

Lyngheiði  825  Stokkseyri 32.900.000 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á Stokkseyri. Búið er að endurnýja húsið töluvert 
á síðustu árum. Húsið er skráð 177.9 fm, íbúðarhlutinn er 131.5 fm og bílskúrinn 
46.4 fm. Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, sólstofu, borðstofu, eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Garðurinn er einkar glæsilegur, skjól-
ríkur og fallegur. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 177.9 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13.jún kl.17:30-18:00

Langamýri 24e  210 Garðabæ 44.500.000

Mjög rúmgóð og björt 4ra herb. Endaíbúð á annari hæð með sér inngangi og 
bílskúr í þessu vinsæla hverfi í Garðabæ. Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi með þvottaherbergi innaf, og aðalrými með stofu, borðstofu 
og eldhúsi ásamt útgengi á suð-vestur svalir. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð:  122.4 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 15 .jún 17:30-18:00

Skriðustekkur 22  109 Reykjavík 64.900.000

Fallegt og fjölskylduvænt einbýli á gróðursælum stað í enda botnlangagötu. For-
stofa m/gestasnyrtingu, stór opin stofa/borðstofa m/arni og svefnálma m/4 
herbergjum og baðherbergi. Eldhús rúmgott m/borðkrók. Þvotthús. Sérstúdíóíbúð 
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        Bílskúr 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júní kl. 17.30-18.00 

Laugarásvegur 1  104 Reykjavík 29.800.000

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð  á þessum eftirsótta stað í borginni í næsta 
nágrenni við Laugardalinn. Íbúðin er nýmáluð og búið að skipta um gólfefni á 
stofu, eldhúsi og holi. Glæsilegt útsýni.  Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 68,1 m2 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 15 júní kl. 17.30-18.00 

Melás 6  210 Garðabæ 43.900.000

Mjög falleg og björt 4ja herb. efri sérhæð í tvíbýlishúsi með sérinngangi og 
bílskúr á frábærum stað í Garðabæ . Um er að ræða 133,8 fm. hæð og þar af 
er bílskúrinn skráður 25,2fm. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegn um árin. 
Rúmgott þvottahús innan íbúðar. Gólfefni eru parket og flísar.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 133,8 m2 

Skógarvegur 12-14  
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. JÚNÍ 
KL 18:00 - 19:00

VERÐ: frá 61,8

Glæsilegar og vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við 
Skógarveg. Vandaðar innréttingar með spónlagðri 
eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús verða 
með flísum á gólfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir 
utan gólfefni. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 
Fallegt umhverfi. Afhending í október 2016.

Uppl.  Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499

NÝJAR ÍBÚÐIR Í FOSSVOGI
SÖLUSÝNING - SÝNINGARÍBÚÐ

Fjölbýlishús    3ja -4ra herbergja    Stærðir  115 - 161 fm

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júní kl. 17:30-18:00

Flúðasel 90  111 Reykjavík 31.900.000

Mikið endurnýjuð og björt 4ra herb.íbúð á 3.hæð með aukaherbergi í kjallara 
með möguleika á útleigu. Endurnýjað baðherbergi, öll gólfefni, allar innihurðir, 
fataskápar í forstofu og hjónaherbergi. Svalir útfrá stofu í suður. Sérgeymsla í 
sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4 + herb.í kjallara     Stærð: 112,9 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júni kl. 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 og  útsýni. 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 vinnustofa.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 219,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júni kl. 17.30-18.00

Stakkholt 2a  105 Reykjavík 39.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð á 5.hæð í nýlegu lyftuhúsi í miðbæ 
Reykjavíkur. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Aukin lofthæð er í íbúðinni 
sem gerir hana einstaklega bjarta og glæsilega. Öll rými eignarinnar eru mjög 
rúmgóð. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá GKS. Út frá stofunni eru góðar suður 
svalir.  Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 80,3 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júní kl. 18.30-19.00 

Kleppsvegur 58  104 Reykjavík 19.900.000

Íbúð í kjallara með útgengi á hellulagða verönd út úr stofu. Stofan er rúmgóð, með 
nýlegu eikarparketi á gólfi og gólfsíðum glugga. Eldhúsið er rúmgott með ljósri 
innréttingu og borðkrók. Svefnherbergi er með dúk á gólfi og innaf herberginu 
er baðherbergi með sturtu og opnanlegum glugga. Sér geymsla í sameign fylgir.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 48,3 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Álfabyggð 5   600 Akureyri 49.900.000

Frábærlega staðsett einbýlishús á einni hæð með opnu býliskyli á þessum 
eftirsóttastað, suður-brekkunni á Akureyri. Húsið hefur verið mikið endurnýjað, 
garðurinn gróinn og fallegur með heitum potti og verönd og hitaílagnir eru í 
bilaplani. Svefnherbergin eru þrjú,  í stofu er  fallegur arinn og eldhúsið með ljósri 
innréttingu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 140,2 m2 

OPIÐ HÚS miðvikudag 15. júní kl. 17.30-18.00 

Kríunes 11  210 Garðabæ

Verð: 89.700.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús á tveimur hæðum, með 
tvennum svölum og innbyggðum tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnar-
nesinu. Um er að ræða hús sem er skráð 314,8 fm og þar af er bílskúr 50fm. 
Frábært útsýni er frá húsinu, m.a út á sjó, örstutt er út á stofnbrautir og búið er að 
endurnýja þakjárn. Á neðri hæð hússins er möguleiki á að vera með aukaíbúð fyrir 
fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með  heitum potti.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 314,8 m2     

Nýjar íbúðir við sjávarkambinn  í Sjálandi í Garðabæ. Salan er hafin á  íbúðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu 
lyftuhús með upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar eru frá 2ja-5 herb. og stærðir eru  93 -187 fm. Vandaðar innréttingar 
frá Brúnás og AEG eldhústæki, steinborðplötur í eldhúsi frá S.Helgasyni.Gólfhiti í íbúðunum. Forhitari á neysluvatni. 
Flísalagt gólf á baðherbergum og þvottahúsum en skilast að öðru leyti án gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðum.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigga Rut fasteignasali í síma:  699 4610

Langalína 20-26   
Sjálandi Garðabæ

SJÁVAR

ÚTSÝNI

Sigga Rut  
fasteignasali

699 4610

Garðatorg 4 
210 Garðabær

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 15. JÚNÍ 
KL.17:00 – 18:00

KYNNUM EINNIG NÝBYGGINGUNA 
GARÐATORG 2A OG 2B. AFHENDUM 
VERÐLISTA OG GRUNNMYNDIR.
 
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM OG 
TAKA VEL Á MÓTI ÖLLUM.

Garðatorg 4 er einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í nýjum miðbæ Garðabæjar. 
Margar íbúðir með tvennar svalir, og tvö 
salerni. 

Allar íbúðir með myndadyrasíma, 
stæði í bílageymslu. Íbúðir tilbúnar til 
afhendingar.

Nánari upplýsingar í síma 520 9595
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BÓKIÐ SKOÐUN!

Lyngheiði  825  Stokkseyri 32.900.000 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á Stokkseyri. Búið er að endurnýja húsið töluvert 
á síðustu árum. Húsið er skráð 177.9 fm, íbúðarhlutinn er 131.5 fm og bílskúrinn 
46.4 fm. Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, sólstofu, borðstofu, eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Garðurinn er einkar glæsilegur, skjól-
ríkur og fallegur. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 177.9 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13.jún kl.17:30-18:00

Langamýri 24e  210 Garðabæ 44.500.000

Mjög rúmgóð og björt 4ra herb. Endaíbúð á annari hæð með sér inngangi og 
bílskúr í þessu vinsæla hverfi í Garðabæ. Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi með þvottaherbergi innaf, og aðalrými með stofu, borðstofu 
og eldhúsi ásamt útgengi á suð-vestur svalir. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð:  122.4 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 15 .jún 17:30-18:00

Skriðustekkur 22  109 Reykjavík 64.900.000

Fallegt og fjölskylduvænt einbýli á gróðursælum stað í enda botnlangagötu. For-
stofa m/gestasnyrtingu, stór opin stofa/borðstofa m/arni og svefnálma m/4 
herbergjum og baðherbergi. Eldhús rúmgott m/borðkrók. Þvotthús. Sérstúdíóíbúð 
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        Bílskúr 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júní kl. 17.30-18.00 

Laugarásvegur 1  104 Reykjavík 29.800.000

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð  á þessum eftirsótta stað í borginni í næsta 
nágrenni við Laugardalinn. Íbúðin er nýmáluð og búið að skipta um gólfefni á 
stofu, eldhúsi og holi. Glæsilegt útsýni.  Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 68,1 m2 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 15 júní kl. 17.30-18.00 

Melás 6  210 Garðabæ 43.900.000

Mjög falleg og björt 4ja herb. efri sérhæð í tvíbýlishúsi með sérinngangi og 
bílskúr á frábærum stað í Garðabæ . Um er að ræða 133,8 fm. hæð og þar af 
er bílskúrinn skráður 25,2fm. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegn um árin. 
Rúmgott þvottahús innan íbúðar. Gólfefni eru parket og flísar.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 133,8 m2 

Skógarvegur 12-14  
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. JÚNÍ 
KL 18:00 - 19:00

VERÐ: frá 61,8

Glæsilegar og vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við 
Skógarveg. Vandaðar innréttingar með spónlagðri 
eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús verða 
með flísum á gólfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir 
utan gólfefni. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 
Fallegt umhverfi. Afhending í október 2016.

Uppl.  Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499

NÝJAR ÍBÚÐIR Í FOSSVOGI
SÖLUSÝNING - SÝNINGARÍBÚÐ

Fjölbýlishús    3ja -4ra herbergja    Stærðir  115 - 161 fm

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júní kl. 17:30-18:00

Flúðasel 90  111 Reykjavík 31.900.000

Mikið endurnýjuð og björt 4ra herb.íbúð á 3.hæð með aukaherbergi í kjallara 
með möguleika á útleigu. Endurnýjað baðherbergi, öll gólfefni, allar innihurðir, 
fataskápar í forstofu og hjónaherbergi. Svalir útfrá stofu í suður. Sérgeymsla í 
sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4 + herb.í kjallara     Stærð: 112,9 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júni kl. 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 og  útsýni. 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 vinnustofa.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 219,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júni kl. 17.30-18.00

Stakkholt 2a  105 Reykjavík 39.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð á 5.hæð í nýlegu lyftuhúsi í miðbæ 
Reykjavíkur. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Aukin lofthæð er í íbúðinni 
sem gerir hana einstaklega bjarta og glæsilega. Öll rými eignarinnar eru mjög 
rúmgóð. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá GKS. Út frá stofunni eru góðar suður 
svalir.  Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 80,3 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júní kl. 18.30-19.00 

Kleppsvegur 58  104 Reykjavík 19.900.000

Íbúð í kjallara með útgengi á hellulagða verönd út úr stofu. Stofan er rúmgóð, með 
nýlegu eikarparketi á gólfi og gólfsíðum glugga. Eldhúsið er rúmgott með ljósri 
innréttingu og borðkrók. Svefnherbergi er með dúk á gólfi og innaf herberginu 
er baðherbergi með sturtu og opnanlegum glugga. Sér geymsla í sameign fylgir.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 48,3 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Álfabyggð 5   600 Akureyri 49.900.000

Frábærlega staðsett einbýlishús á einni hæð með opnu býliskyli á þessum 
eftirsóttastað, suður-brekkunni á Akureyri. Húsið hefur verið mikið endurnýjað, 
garðurinn gróinn og fallegur með heitum potti og verönd og hitaílagnir eru í 
bilaplani. Svefnherbergin eru þrjú,  í stofu er  fallegur arinn og eldhúsið með ljósri 
innréttingu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 140,2 m2 

OPIÐ HÚS miðvikudag 15. júní kl. 17.30-18.00 

Kríunes 11  210 Garðabæ

Verð: 89.700.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús á tveimur hæðum, með 
tvennum svölum og innbyggðum tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnar-
nesinu. Um er að ræða hús sem er skráð 314,8 fm og þar af er bílskúr 50fm. 
Frábært útsýni er frá húsinu, m.a út á sjó, örstutt er út á stofnbrautir og búið er að 
endurnýja þakjárn. Á neðri hæð hússins er möguleiki á að vera með aukaíbúð fyrir 
fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með  heitum potti.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 314,8 m2     

Nýjar íbúðir við sjávarkambinn  í Sjálandi í Garðabæ. Salan er hafin á  íbúðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu 
lyftuhús með upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar eru frá 2ja-5 herb. og stærðir eru  93 -187 fm. Vandaðar innréttingar 
frá Brúnás og AEG eldhústæki, steinborðplötur í eldhúsi frá S.Helgasyni.Gólfhiti í íbúðunum. Forhitari á neysluvatni. 
Flísalagt gólf á baðherbergum og þvottahúsum en skilast að öðru leyti án gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðum.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigga Rut fasteignasali í síma:  699 4610

Langalína 20-26   
Sjálandi Garðabæ

SJÁVAR

ÚTSÝNI

Sigga Rut  
fasteignasali

699 4610

Garðatorg 4 
210 Garðabær

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 15. JÚNÍ 
KL.17:00 – 18:00

KYNNUM EINNIG NÝBYGGINGUNA 
GARÐATORG 2A OG 2B. AFHENDUM 
VERÐLISTA OG GRUNNMYNDIR.
 
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM OG 
TAKA VEL Á MÓTI ÖLLUM.

Garðatorg 4 er einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í nýjum miðbæ Garðabæjar. 
Margar íbúðir með tvennar svalir, og tvö 
salerni. 

Allar íbúðir með myndadyrasíma, 
stæði í bílageymslu. Íbúðir tilbúnar til 
afhendingar.

Nánari upplýsingar í síma 520 9595
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Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð

Stórar stofur

Frábær staðsetning í Rvk

Laust fljótlega

Jökulgrunn 

Verð : 41,9millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

60 ára og eldri

3ja herbergja 90 fm íbúð 

Setbergshverfið í Hafnarfirði 

Sérinngangur og rólegt hverfi

Lækjarberg

Verð : 30,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Hugguleg og björt 5 herbergja 

efsta hæð í fjórbýli

Gott skipulag 

Svalir og mikið útsýni

Bólstaðarhlíð 27 

Verð : 39,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Mávahlíð

Verð : 37,9 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Laus í júlí 

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni 

Bílskúr. Góð staðsetning 

þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Dyngjuvegur 6

Verð :129,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Steinás

Verð : 84,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulögð og mikið endurnýjuð íbúð 
við Vitastíg. 2ja herbergja - 68 fm
Nýtt þak
Geymsluskúr á lóð
Endurnýjað bað og eldhús
Góð staðsetning í hjarta miðbæjarins

Vitastígur 14A

Verð : 32,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Mjög fallegt 178,6 fm einbýli á einni hæð

Aukaíbúð í bílskúr - glæsilegur garður  

3 stofur, 3 svefnherbergi,  

2 fullbúin baðherbergi 

Ris yfir húsinu nýtist sem geymsla/

vinnuaðstaða 

Reykjafold 8

56,8 millj.Verð :

Vel staðsett tveggja íbúða hús sem þarfnast 
viðhalds Efri hæðin er : 165,0 fm 6 herbergja 
með 37,1 fm bílskúr 
Neðri hæðin er 162,9fm 5 herbergja með 
37,1 fm geymslu Samtals er eignin 402,1 fm 
Eignin er laus strax

Dvergholt  Mosfellsbær

Verð : 75,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 244,2 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 28,8 fm innbyggðum bílskúr 

Endurnýjað eldhús og bað

Stekkjarsel

Verð : 64,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herb

Sér inngangur

Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð

Fallegt útsýni Unnarbraut

Unnarbraut 

Verð frá: 35,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Bókaðu skoðun:

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

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

Einbýlishús á Sjávarlóð

Stærð 280,4 fm

Þar af bílskúr 40 fm

Bátaskýli

Einstök eign með mikla möguleika

Sunnubraut 41

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Einstök staðsetning

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.18:00-18:30

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip 

á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

Kaplaskjólsvegur 53

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15.júní kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 73,3 fm
Suðursvalir 4,1 fm 
Húsið yfirfarið að utan fca 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 

.

Kvisthagi 16

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15.júní kl.17:00-17:45

Björt og falleg 136 fm neðri sérhæð 

Frábær staðsetning

 Gott skipulag 

Mikið endurnýjuð 

.

Goðheimar 16 

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:00-17:30

Rúmgóða og vel skipulagða 130,3 fermetra 
hæð auk 23,6 fermetra bílskúr á þessum 
eftirsótta stað miðsvæðis í borginni 
Eignin er talsvert endurnýjuð að innan 
Skipting eignar: forstofa, fjögur svefnherbergi 
(eitt er nýtt sem sjónvarpsherbergi í dag), 
samliggjandi stofa og borðstofa, eldhús 
og baðherbergi 

.

Skriðustekkur 22

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:15-18:00

250 fm einbýlishús með aukaíbúð, 

Mörg baðherbergi 

5 Svefnherbergi

Bílskúr með opnara 

Gott útsýni er úr húsinu

Gróinn garður

.

Norðurbrú 3

Verð : 39,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní 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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Þórðarsveigur 16

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:15-18:00

Einstaklega vel skipulögð 96,0 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 3. efstu hæð í mjög 

góðu húsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Sérinngangur frá opnu stigahúsi

.

Lindargata 37 
íb 103 (Skugginn)

Verð : 46,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.16:00-16:30

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi

Bílastæði í bílakjallara

Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

.

Lokastígur 9

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.18:00-18:30

Falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð  

við Lokastíg.

105 fm. 4 herbergja.

Sérinngangur. Endurnýjuð lóð og dren.

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins.

.

Greniás

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Fallegt hús við bakka Þingvallavatns 

á 3000 fm eignarlandi

72 fm að stærð með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni

Þingvallavatn 

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

1,3 hektara eignarlóð f sumarhús 

Lóðin er við bakka Ytri-Rangár 

Í landi Svínhaga Heklubyggð 

Kalt vatn og rafmagn v lóðarmörk 

Má reisa tvö hús á lóð, 120 fm hvort 

Fitjahraun

Verð : 3,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

38 fm sumarhús 2 svefnherbergi með kojum 

eldhús og stofa samliggjandi Rafmagn, kalt 

vatn og hitað vatn Sundlaug og Golfvöllur á 

svæðin

Vaðhólsbraut 

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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.

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð. 
Stendur hátt á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja 
á Þingvöllum. Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út 
Þingvallavatn og fögur fjallasýn í bakgrunni.
Þinglýst á eignina að ekki er leyfilegt að planta háum 
gróðri. Afhending við kaupsaming.  Náttúruparadís. 
Afhending við kaupsaming.

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti Eignarland 

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

Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki / Þingvallavatn

Þrastarstekkur

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Grundartangi 48
Mosfellsbæ

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. júní  kl.17:30-18:00

Raðhús að stærð 70,2 fm 

Íbúðin öll hið glæsilegasta 

Mikið endurnýjað að innan, bæði eldhús og bað 

Sameiginlegur inngangur 

Góð verönd út úr stofu 

Góð staðsetning innan hverfis
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 
4 herbergja 
109 fm 
Góð staðsetning 

Hraunbær

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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 : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Holtsgötu

115 fm 3 Svefnherbergi

Endurnýjað baðherbergi

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Holtsgata

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

 Skipholt 15 

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. júní  kl.12:30-13:00

Falleg og rúmgóð 93,8 fm 2ja herbergja íbúð 

Mikil lofthæð er í íbúðinni 

Ný gólfefni og íbúðin ný máluð

 Laus við kaupsamning

Bókaðu skoðun:

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

Bryndís Alfreðsdóttir, lögg. fasteignasali
bryndis@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir:  

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

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

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð

Stærð 166,6 fm

Góð lofthæð

Frábær staðsetning

Síðumúli 1

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Sumarhús á Þingvöllum 1 ha í landi Kárastaða 

Stærð 86,6 fm með gestahúsi 

Einstök stað

setning Gróið land 

Efristígur

Verð : 24,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

124 fm hús niður við Þingvallavatn

Bátaskýli í fjörunni

Einstök staðsetning einungis  

30 mín frá Reykjavík

3 svefnherbergi og stór verönd

Stórbrotið útsýni

Kárastaðir
Þingvallarþjóðgarður

Tilboð óskast

.

Strandvegur 6

Verð : 55,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. júní  kl.17:00-17:30

Falleg, björt og vel skipulögð 137,7 fermetra 

íbúð á 3.hæð (efstu) að meðtalinni 

6,7 fermetra sér geymslu í kjallara 

4 svefnherbergi

Aukin lofthæð er í íbúðinni 

Sér stæði í bílageymslu fylgir 

Útsýni !

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

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

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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



.

Kaplaskjólsvegur 53

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15.júní kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 73,3 fm
Suðursvalir 4,1 fm 
Húsið yfirfarið að utan fca 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 

.

Kvisthagi 16

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15.júní kl.17:00-17:45

Björt og falleg 136 fm neðri sérhæð 

Frábær staðsetning

 Gott skipulag 

Mikið endurnýjuð 

.

Goðheimar 16 

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:00-17:30

Rúmgóða og vel skipulagða 130,3 fermetra 
hæð auk 23,6 fermetra bílskúr á þessum 
eftirsótta stað miðsvæðis í borginni 
Eignin er talsvert endurnýjuð að innan 
Skipting eignar: forstofa, fjögur svefnherbergi 
(eitt er nýtt sem sjónvarpsherbergi í dag), 
samliggjandi stofa og borðstofa, eldhús 
og baðherbergi 

.

Skriðustekkur 22

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:15-18:00

250 fm einbýlishús með aukaíbúð, 

Mörg baðherbergi 

5 Svefnherbergi

Bílskúr með opnara 

Gott útsýni er úr húsinu

Gróinn garður

.

Norðurbrú 3

Verð : 39,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní 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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Þórðarsveigur 16

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:15-18:00

Einstaklega vel skipulögð 96,0 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 3. efstu hæð í mjög 

góðu húsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Sérinngangur frá opnu stigahúsi

.

Lindargata 37 
íb 103 (Skugginn)

Verð : 46,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.16:00-16:30

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi

Bílastæði í bílakjallara

Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

.

Lokastígur 9

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.18:00-18:30

Falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð  

við Lokastíg.

105 fm. 4 herbergja.

Sérinngangur. Endurnýjuð lóð og dren.

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins.

.

Greniás

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júní kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Fallegt hús við bakka Þingvallavatns 

á 3000 fm eignarlandi

72 fm að stærð með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni

Þingvallavatn 

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

1,3 hektara eignarlóð f sumarhús 

Lóðin er við bakka Ytri-Rangár 

Í landi Svínhaga Heklubyggð 

Kalt vatn og rafmagn v lóðarmörk 

Má reisa tvö hús á lóð, 120 fm hvort 

Fitjahraun

Verð : 3,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

38 fm sumarhús 2 svefnherbergi með kojum 

eldhús og stofa samliggjandi Rafmagn, kalt 

vatn og hitað vatn Sundlaug og Golfvöllur á 

svæðin

Vaðhólsbraut 

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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.

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð. 
Stendur hátt á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja 
á Þingvöllum. Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út 
Þingvallavatn og fögur fjallasýn í bakgrunni.
Þinglýst á eignina að ekki er leyfilegt að planta háum 
gróðri. Afhending við kaupsaming.  Náttúruparadís. 
Afhending við kaupsaming.

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti Eignarland 

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

Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki / Þingvallavatn

Þrastarstekkur

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Grundartangi 48
Mosfellsbæ

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. júní  kl.17:30-18:00

Raðhús að stærð 70,2 fm 

Íbúðin öll hið glæsilegasta 

Mikið endurnýjað að innan, bæði eldhús og bað 

Sameiginlegur inngangur 

Góð verönd út úr stofu 

Góð staðsetning innan hverfis
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 
4 herbergja 
109 fm 
Góð staðsetning 

Hraunbær

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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 : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Holtsgötu

115 fm 3 Svefnherbergi

Endurnýjað baðherbergi

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Holtsgata

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

 Skipholt 15 

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. júní  kl.12:30-13:00

Falleg og rúmgóð 93,8 fm 2ja herbergja íbúð 

Mikil lofthæð er í íbúðinni 

Ný gólfefni og íbúðin ný máluð

 Laus við kaupsamning

Bókaðu skoðun:

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

Bryndís Alfreðsdóttir, lögg. fasteignasali
bryndis@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir:  

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

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

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð

Stærð 166,6 fm

Góð lofthæð

Frábær staðsetning

Síðumúli 1

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Sumarhús á Þingvöllum 1 ha í landi Kárastaða 

Stærð 86,6 fm með gestahúsi 

Einstök stað

setning Gróið land 

Efristígur

Verð : 24,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

124 fm hús niður við Þingvallavatn

Bátaskýli í fjörunni

Einstök staðsetning einungis  

30 mín frá Reykjavík

3 svefnherbergi og stór verönd

Stórbrotið útsýni

Kárastaðir
Þingvallarþjóðgarður

Tilboð óskast

.

Strandvegur 6

Verð : 55,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. júní  kl.17:00-17:30

Falleg, björt og vel skipulögð 137,7 fermetra 

íbúð á 3.hæð (efstu) að meðtalinni 

6,7 fermetra sér geymslu í kjallara 

4 svefnherbergi

Aukin lofthæð er í íbúðinni 

Sér stæði í bílageymslu fylgir 

Útsýni !

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

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

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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



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

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

VESTURGATA 7
• 101 Rvk. 
• 2ja herb. 76,2 fm.  
• Gott skipulag. 
• Góð þjónusta.  
• Góðar innréttingar.
• Fyrir 67 ára og eldri   
• Verð 28,5 millj.   

BERGSTAÐARSTRÆTI 48A
• 101 Rvk. 
• 3ja. herb. 
• Efsta hæð. 
• 93 fm. 
• Glæsilegt útsýni.  
• Sólstofa. 
• Vestursvalir.  
• Verð 41,7 millj.
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16:30 og 
17:00. 

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

RAUÐAGERÐI
• 108 Rvk.  
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús.  
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr.
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. 

LÆKJARGATA 9
• 220 Hfj.  
• 123,2 fm.  
• Skemmtilegt einbýlishús.  
• Frábær staðsetning.  
• Möguleiki á að stækka húsið. 

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 þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30. 

VINDAKÓR 10-12
• 203 Kóp. 
• 3ja til 4ra. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Lyfta. 
• Bílgeymsla.

Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 

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

67 ÁRA OG ELDRI

NÝBYGGING

AUKAÍBÚÐ

NÝBYGGING

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 



R E Y N S L A
F A G M E N N S K A

M E T N A Ð U R

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Löngulínu 20-26 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og
92-185 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

www.bygg.is
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sjáland í Garðabæ
Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

Síðustu söluíbúðirnar 
við sjóinn!

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU
Langalína 20-26



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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegt 182 m2 raðhús á tveimur hæðum 
við Ástu-Sóllijljugötu  í Mosfellsbæ. Um er 
að ræða vel skipulögð raðhús á tveimur 
hæð ásamt bílskúrum við Ástu-Sóllijljugötu í 
Mosfellsbæ. Á jarðhæð eru 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi og fataherbergi. 
Á efri hæðinni er bílskúr, forstofa, geymsla, 
eldhús og svalir. 

V.49,5 - 52,5 m.

 Falleg 94,8 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara við 
Berjarima 8 í Grafarvogi. Eignin er skráð 
122,5 m2, þar af íbúð 88,3 m2, geymsla 
6,5 m2 og bílastæði í bílakjallara skráð 
27,7 m2. Íbúðin skiptist í tvö herbergi hol, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Sérgeymsla í kjallara.

 V. 31,5 m.

Ástu-Sóllijugata - 270 Mosfellsbær 

Berjarimi 8 - 112 Reykjavík 

234,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum og 
rúmgóðum tvöföldum bílskúr við Asparlund 1 
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur herber-
gi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, 
forstofu, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. 
Rúmgóður bílskúr og er geymsla innaf honum 
og gott geymsluloft. 940 m2 eignarlóð. Stórar 
timburverandir og fallegur garður. 

V. 76,5 m.

Falleg 96,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherb., 
forstofu, hol, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla 
á jarðhæð. Eignin er skráð 96,9 m2, þar 
af íbúð 92,1 m2 og geymsla 4,8 m2. Góð 
staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla og alla 
þjónustu. 

V. 37,9 m.

Funalind 7 - 201 Kópavogur 

Asparlundur 1 - 270 Mosfellsbær Leirutangi 15 -270 Mos. 

 
Mjög fallegt 216,6 m2 einbýlishús á einni 
hæð með tvöföldum bílskúr við Leirutanga 
15 í Mosfellsbæ. Gott skipulag. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Falleg aðkoma er 
að húsinu, hellulagt bílaplan og stór garður í 
suður með stórri timburverönd. V. 70,9 m.

Bjargartangi 6 - 270 Mos. 

 
Glæsilegt 245,0 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með auka 71 m2 íbúð á jarðhæð. 
Fallegur garður með nýlegum sólpalli og hei-
tum potti.  Efri hæðin er 151,1 m2 og skiptist í 
þrjú herbergi, baðherbergi, samliggjandi sto-
fur, eldhús, forstofu, sjónvarpshol og bílskúr/
þvottahús. Stigi er úr stofu upp í rúmgott  
óskráð rými sem er í risinu. Bílskúrinn/þvot-
tahús er 22,5 m2. V. 69,9 m.

Móvað 49 - 110 Rvk.

 
219,2 m2 einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í þrjú 
herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, for-
stofu, sjónvarpshol, eldhús, stofu, bílskúr og 
geymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
Gott skipulag. Frágengin lóð með hellulögðu 
bílaplani og timburverönd. V. 77,0 m.

Fallegt 226,7 m2 einbýlishús á einni hæð í litlum 
botnlanga. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Eignin skiptist í hjónaherbergi með fataherbergi, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús, forstofu, sjónvarpshol, eldhús, stofu 
og borðstofu. Bílskúrinn er rúmgóður og er 
geymsla innaf honum.  Stórt hellulagt bílaplan er 
fyrir framan húsið og lóð er frágengin með grasi.  
Vinsæl staðsetning, stutt í skóla, leikskóla, 
sundlaug og golfvöll.  V. 74,9 m.

Þrastarhöfði 41 - 270 Mosfellsbær 

Hús á tveimur hæðum með tveimur séríbúðum 
á sitthvoru fastanúmerinu. Efri sérhæð: 202,1 
m2, þar af íbúð 165 m2 og bílskúr 37,1 m2. Íbúðin 
skiptist í 4-5 herbergi, forstofu, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús/geymslu, hol, eldhús 
og stofu.  Neðri sérhæð: 198,9 m2, þar af íbúð 
162,9 m2 og geymsla 37,1 m2.  Íbúðin skiptist í 
fjögur herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, eldhús og stofu. Komið er að viðhaldi 
og viðgerðum á eigninni að utan sem innan.   
V. 75,0 m.

Dvergholt 6 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt 243,6 einbýlishús á tveimur hæðum með 
stórum bílskúr á fallegri hornlóð með góðu útsýni 
við Starhólma 2 í Kópavogi. Lóðin við húsið er 
mjög falleg, suðurgarður er afgirtur  
með skjólgirðingu og gönguleiðir hellulagðar.  
Að norðanverðu er stórt steypt bílaplan fyrir 
framan húsið og skjólgóður garður vestan við 
húsið með fallegum gróðri. V. 68,5 m.

Starhólmi 2- 200 Kópavogur 

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

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

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

Laufengi
2.HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í OPINNI BÍLAGEYMSLU

Laufengi, 2. hæð, ásamt stæði í opnu 
bílskýli: 

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi á annarri hæð. 
Þrjú rúmgóð herbergi, þvottaaðstaða 
í íbúð. Rúmgóðar svalir. Rólegur og 
góður staður en stutt í þjónustu.  
Pantið tíma fyrir skoðun. 

Verð 31,9 millj

Austurgerði
EINBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ

Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli við 
Austurgerði sem er lokuð einbýlis- 
húsagata. 

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

Sérinngangur á jarðhæð, möguleiki er 
að nota kjallarann sem séríbúðir. 

Verð 94,8 millj.

Gljúfrasel 3
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. 

Vatnsendahlíð 135
SKORRADAL

Vatnsendahlíð 135, Skorradal: 

Ca. 82 fm. glæsilegt, nýtt heilsárshús 
á góðum stað við Skorradalsvatn. 
Frábært útsýni yfir vatnið.  
Þrjú svefnherbergi, 20 ára lóðar- 
leigusamningur.  

Vel hannaður bústaður á frábærum 
stað í Skorradalnum.  

Verð 28,9 millj.

Sæviðarsund
EFRI HÆÐ  ÁSAMT INNBYGGÐUM BÍLSKÚR 

Sæviðarsund, efri hæð með bílskúr: 

Ca. 82 fm. íbúð ásamt ca. 42 fm. 
innbyggðum bílskúr. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð með nýlegum innrétt- 
ingum og parketi en húsið þarfnast 
viðgerðar. Laus til afhendingar. 
Lyklar á skrifstofu, bókið skoðun hjá 
sölumönnum Foldar. 

Verð 37,9 millj.

Haukdælabraut
EINBÝLI Í REYNISVATNSÁSI VIÐ GRAFARHOLT

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

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

Bókið skoðun. 

Verð 84 millj.

Fjárhústunga Borgarfirði
NÁLÆGT HÚSAFELLI.

Einstaklega fallegt sumarhús ca. 50 
fm auk svefnlofts.

 Góð pallaaðstaða með heitum potti. 
Hitaveita. 

Mjög gott hverfi á fallegum stað þar 
sem stutt er í náttúruparadís og í alla 
þjónustu á Húsafelli. 

Verð 19,9 mill.

Tunguheiði
KÓPAVOGI

Mjög góð 85 fm 3ja herbergja íbúð 
á efri hæð í 4-býli sem búið er að 
klæða. 

Bílskúrsréttur. Stórar svalir í suð- 
vestur og mikið útsýni.  

Þak endurnýjað og ný rafmagnstafla. 
Uppgert baðherbergi. Þvottahús og 
geymsla innan íbúðar.  
Gott innra skipulag. 

Verð 31,9 millj. 

Kirkjusandur
VÖNDUÐ ÚTSÝNISÍBÚÐ M/BÍLGEYMSLU

Ca. 123 fm. björt og falleg íbúð á 
4. hæð í vönduðu lyftuhúsi með 
bílgeymslu. Rúmgóðar stofur, svefnh.,  
eldhús með miklum og vönduðum 
innréttingum og baðh.. Einnig er 
sólstofa. Útsýni er frábært yfir flóann. 
Þvottaherbergi er sameiginlegt með 
tveimur öðrum íbúðum. Í kjallara er 
stæði í bílageymslu og sérgeymslur, 
einnig fylgir sameiginleg líkamsrækta-
aðstaða með tækjum. Húsvörður er í 
húsinu. Verð 54,9 millj.

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

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

  



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

4 herbergi 232,6 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sléttahraun 16

78.900.000 

 Hafnarfirði
Einbýlishús  Gott hús

897 9030

Gunnlaugur aðst. fasteignasala  844 6447

3 herbergi 90 fm Laus strax

Brandur fasteignasali

Lindargata 39 - Íbúð 804

66.900.000

Reykjavík 101
Íbúð 804

Falleg útsýnisíbúð

897 1401

Opið hús þri. 14. júní kl. 17.00-17.30

7-8 herbergi 376 fm  möguleika á auka íbúð

Brandur fasteignasali

Ásendi 17

74.900.000

Reykjavík 108
Einbýli

Fjölskylduvænt einbýli

897 1401

Opið hús mán. 13. júní kl. 17.00-17.30

3 herbergi 102,8 fm Miðbær

Brandur fasteignasali

Bræðraborgarstígur

45.900.000

Lyftuhús

Falleg 3ja herb í miðbænum

897 1401

???

4 herbergi 112 fm Stæði í lokaðri bílageymslu

Þóra fasteignasali

Gunnlaugur aðst. fasteignasala

Þorrasalir 11

39.900.000

Kópavogur
Íbúð  á efstu hæð 

 777 2882

Opið hús mán. 13. júní kl. 17.30-18.00

6 herbergi 239 fm Gott skipulag

Þóra fasteignasali

Ólafsgeisli 109

77.900.000

Reykjavík  113
Einbýlishús

Stórglæsilegt einbýlishús með frábæru útsýni 

 777 2882

Opið hús mán. 13. júní kl. 17.00-17.30

4 herbergi 234 fm Frábært útsýni

Þóra fasteignasali

Grænlandsleið 18

67.900.000

Reykjavík  113
Parhús

Stórglæsilegt parhús

 777 2882

Opið hús mán. 13. júní kl. 18.00-18.30

3 herbergi 80,9 fm Bílastæði 

Úlfar Þór fasteignasali

Vesturgata 44A 

36.900.000

101 Reykjavík
Ris

Björt og skemmtileg rishæð

897 9030

Opið hús þri. 14 júní kl 17:30 - 18:00

4 herbergi 134,3 fm Mjög falleg íbúð

Héðinn fasteignasali

Asparhvarf 17c

47.900.000

Kópavogur
Íbúð

Vel skipulögð íbúð í barnvænu umhverfi.

848-4806

 844 6447



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

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

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

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

Garðar
markaðsstjóri
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

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

Örn 
leigumiðlari
gsm 696 7070
orn@tingholt.is

Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

Sími 512 3600

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

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

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

 
Kringlan 41 - Raðhús
Opið hús miðvikudag milli 
kl. 17:30 – 18:00. 
Fallegt  263,9 fm. endaraðhús á þremur 
hæðum með auka íbúð í kjallara og bíl-
skúr 26,3 fm. Samtals 290,2 fm. Húsið 
er sérlega vel hannað og er endahús 
með góðri verönd. Opið svæði er fyrir 
framan húsið með leiktækjum. Stutt í 
skóla, leikskóla, íþróttir, Kringluna og 
flr. Verð 76.3 m. Uppl.  Ísak s: 822-5588 
og Jón Óli s: 777-6661

 
Grandavegur - Vesturbær
Mjög góð björt 105 fm. 3ja til 4ra herb. 
íbúð á 1.hæð með sér suðurverönd, 
aðeins þessi eina íbúð á hæðinni. Íbúð 
er mjög vel skipulögð, þvottahús og 
geymsla innan íbúðar. Parket og flísar 
á gólfum, parketið er nýtt eikarparket. 
Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og 
ínni. Íbúð er til afhendingar við kaup-
samning. V. 44,9 m. 
Uppl. Ellert 893-4477

 
Ljósakur _ Garðabæ
Falleg 81,1 fm 2ja herbergja íbúð á 2. 
hæð með sérinngangi, ásamt 47,1 fm 
tómstundarherbergi (íbú ð) í kjallara 
með sérinngangi.  Íbúðin telur 70,1 fer-
metra ásamt 11 fm geymslu, samtals 
er fermetrafjöldi eignar því 128,9 fer-
metrar.  Glæsilegt útsýni af suðaustur 
svölum. Verð 46,0 m  
Uppl. Sigurður s: 616-8880

 
Skúlagata – Eldri borgarar
Falleg 92,1 fm 2-3ja herbergja íbúð 
á 1. Hæð. Íbúðin skiptist í andyri, 
sjónvarpshol, stofu, eldhús, gott svefn-
herbergi og baðherbergi. Í húsinu við 
hliðina er þjónusta fyrir eldri borgara 
og þar er í boði m.a. matur og ýmiss 
félagsstörf. Verð tilboð. 
Uppl. Ísak s: 822-5588 og  
Jón Óli s: 777-6661

 
Bólstaðarhlíð 25  - Endurnýjuð
Opið hús mánudag milli  
kl. 17:30 -18:00 
Mikið endurnýjuð björt 104,3 fm  3ja 
herb. hæð. Íbúðin skiptist í hol, tvær 
stofur, eldhús, baðherbergi, tvö svefn-
herbergi og stórar suðursvalir. Húsið 
er töluvert endurnýjað að utan sem 
og innan með nýlegri steiningu, skól-
plögnum, þakrennum, rafmagnstöflu 
og tenglum í íbúð. V 44,9 m Uppl. Ísak 
s: 822-5588 og Jón Óli s: 777-6661

 
Vatnsstígur – Penthouseíbúð
Glæsileg 182,4 fm. 3ja - 4ra herb. 
penthouseíbúð á 8. og EFSTU hæð í 
101 SKUGGA. Mikil lofthæð, einstakt 
útsýni. Lyfta gengur beint upp í íbúð-
ina. Húsið er fullbúið að utan en íbúðin 
afhendist tilbúin til innréttinga. Tvö 
merkt stæði í bílageymslu og rúmgóð 
sérgeymsla fylgja. Verð tilboð. Uppl 
Ísak s: 822-5588 og Jón Óli s: 777-6661

 
Naustabryggja - Aukaíbúð
Glæsileg nýuppgerð 128,3 fm íbúð 
á fyrstu hæð með bílastæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er breytt í tvær góðar 
íbúðir. Önnur íbúðin er með þremur 
svefnherbergjum, stofu, eldhúsi, 
geymslu og baðherbergi en hin er íbúð 
með einu svefnherbergi. 
Uppl. Artjom Árni S: 662-1441 og 
Sigurður O. Lgf. “
 

 
Úlfarsbraut - Lóð
Sérlega vel staðsett einbýlishúsalóð 
í enda á botnlanga ásamt teikningum 
að flottu 285 fm. húsi. Búið að borga 
vatnsveitu og gatnagerðargjöld. 
Frábær staðsettning á húsi, göngufæri 
í t.d. skóla og leikskóla. Mögul. að taka 
bíl upp í kaupverð.
Verð17,9 m.  
Uppl. Ellert 893-4477

 
Hyrjarhöfði - Fjárfestar
Þingholt kynnir fyrir fjárfesta: Vorum 
að fá í sölu gott atvinnuhúsnæði 951,5 
fm atvinnuhúsnæði með tveimur góð-
um leigutökum. Húsið er steinsteypt 
með sex stórum innkeyrsluhurðum og 
stórt malbikað bílaplan. V tilboð.  
Uppl. Ísak s: 822-5588

 
Fagrilundur - Gistiheimili
Í einkasölu  gistiheimilið Fagralundur 
ásamt einbýlishúsi og byggingarlóð í 
Reykholti Biskupstungum. EINSTAKT 
TÆKIFÆRI, MIKLIR STÆKK-
UNARMÖGULEIKAR. Gistiheimilið 
hefur skorað hátt, sjá á heimsíðu  
fagrilundur.is V. tilboð.  
 Uppl.Ísak s: 822-5588 

 
Hlíðasmári _ Fjárfestar
Gott 194,8 m2  verslunar og skrifstofu-
rými á jarðhæð sem er vel staðsett. 
Rýmið skiptist í 3 skrifstofur, opin  
vinnurými, fundarherbergi, móttaka, 
kaffiaðstaða, snyrting og fl. Fyrir u.þ.b 
10 árum var húsnæðið innréttað á 
vandaðan hátt. Góður fimm ára leigu-
samningur fylgir.  
Uppl. Ísak s: 822-5588

 
Sumarhús í landi Útey.
Sumarhús í landi Útey í Bláskóga-
byggð sem er skráð 70,6 fm + 30 fm 
milliloft. Húsið stendur á 4,920 fm 
eignarlóð og fylgir önnur eignarlóð 
sem er 4,920 fm. Húsið skiptist í and-
dyri, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
hol, rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús 
í einu rými. Uppi er rúmgott svefnloft. 
Heitt og kalt vatn. V 34,6m Uppl. gefur 
Ísak s: 822-5588.

     

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Viðar
Lögg. fasteignasali
gsm 898 4477
vidar@tingholt.is

Stefán
Sölumaður
gsm 660 7761
stefan@tingholt.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

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. Verðtilboð.

HRINGBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - EINBÝLI
Sjarmerandi einbýlishús á þessum fallega útsýnistað í suður-
bæ Hafnarfjarðar. Húsið er 145 fm.  4 svefnherbergi. 

Næg bílastæði. 

Þetta hús er eitt af bæjarprýðum Hafnarfjarðar. 

Verð 53,9 millj.

LÍNAKUR - GARÐABÆR - GLÆSILEG HÚSEIGN
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.

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 29,9 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.

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

NOKKRAR 

ÍBÚÐIR

EFTIR



510-7900569-7000

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

520-9595

Söluaðilar ÞG Verk

NÝ VERÐwww.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

201 | 48,5mkr 203 | 58,5mkr | 75fm svalir 210 | 58,9mkr | 75fm svalir



Opið hús sunnudag 19/6 milli 18:30 - 19:00 
Fallega og vel skipulögð 124,2 fm 4ra herbergja 
útsýnisíbúð á 3. hæð með tvennum svölum. Frábær 
staðsetning. Gluggar á þrjár hliðar og er því íbúðin 
björt og gott útsýni. Verð 39,9 millj.

Fallegt 80 fm heilsárshús með 3 svefnherbergjum á 
gróinni eignalóð við Gíslholtsvatn. Björt og rúmgóð 
stofa. Heitur pottur. Geymsluhús. Leiksvæði og 
aðgengi að vatninu. Hitaveita. ca. klukkustund frá 
RVK. Verð 28,9 millj.

Einbýlishúsalóð 975fm innst í botnlanga með púða 
og teikningum til sölu í Leirvogstungu. Gjöld greidd. 
Byggingahæf strax. Útsýni. Verð 15 millj.

Afar vönduð og vel skipulögð 3ja herb. 120,0 fm 
íbúð í glæsilegu lyftuhúsi. Bílastæði í snyrtilegri 
bílageymslu. Afar eftirsótta staðsetning í Foss- 
vogsdal. Eins og sérbýli í fjölbýlishúsi með sólríkri 
verönd. Verð 47,9 millj. 

EIGNIN ER TIL SÝNIS Í SAMRÁÐI VIÐ FASTEIGNASALA.
Afar vel staðsett 239,2 fm einbýlishús með tvöföldum 42,9 fm samtals 282,1 fm. Hús í góðu ásigkomulagi, 
mikið endurnýjað. Góð innkeyrsla. Möguleiki á aukaíbúð. Ris sem væri hægt að breyta.  
Teikningar á skrifstofu. Staðsetning sem er sjaldan í boði. Verð Tilboð.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19. JÚNÍ MILLI KL. 17:15-18:00
Vel staðsett 151 fm einbýli á einni hæð í góðu ásigkomulagi en eitthvað þarfnast enurnýjunar þó auk 30 fm 
bílskúrs. 4-5 svefnherb. Laust strax.  
Verð 57,7 millj.

Gullengi 1 Hagi Laxatunga 193, Mos. Lundur 1, 200 Kóp 

Sörlaskjól 18, 107 RVK Hábær 36 110 RVK

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

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

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

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

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

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

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

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

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

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

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

VANTAR allar gerðir eigna á skrá, yfir áratugsreynsla hjá löggiltum fasteignasala.  

Viltu frítt verðmat fyrir sölu?  Get ég aðstoðað þig við sölu íbúðar þinnar?

Erluás 84 –  
221 Hafnarfjörður.
Opið hús þriðjudaginn  
14. júní frá kl. 17:00 til 17:30
Glæsilegt 238,9 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum ásamt innbyggð-
um bílskúr á útsýnistað í Hafnar-
firði. Forstofa, steinskífa á gólfi. 
Gestasnyrting steinskífulögð. Úr forstofu er gengið inn í hol og stóra stofu 
með stórum gluggum og útgengi á svalir, glæsilegt útsýni, mikil lofthæð, 
parket á gólfi. Útgengt á stórar svalir. Eldhús, innrétting úr kirsuberjaviði. 
Neðri hæð: Flísalagt hol. Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf, baðkar, sér 
sturtuklefi. Stórt svefnherbergi með miklum fataskápum. Barnaherbergi 
með plastparketi. Svefnherbergi, plastparket og fataskápur. Útgrafið rými 
ca. 30 fm. með fullri lofthæð, væri hægt að setja glugga í báða enda. 
Bílskúr með þvottaaðstöðu. Inn af honum er stórt herbergi með mikilli 
lofthæð og útgengi á stórar svalir. Hiti í stétt á bílaplani, heitur potti í 
garði. Allar hurðir og innréttingar úr kirsuberjaviði og gluggakistur úr 
granít. Verð. 74 milljónir

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Leifsgata – 101 Reykjavík  
Íbúð og bílskúr, Laus strax
Falleg 4ja herbergja sérhæð ásamt bílskúr á 
góðum stað við Leifsgötu í Reykjavík. Eignin 
er samtals 124,4 fm, þar af bílskúr 31,2 fm. 
Hæðin skiptist í hol sem tengir saman rými 
íbúðarinnar. Rúmgóð og björt stofa. Eldhús með hvítri innréttingu og útgengi 
á svalir. Borðstofa/aukaherbergi, opin við eldhús, væri hægt að nýta sem auka 
svefnhrb. Harðparket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Stór bílskúr með tveimur inngöngum. Sameiginlegt þvottahús 
og sér geymsla sem fylgir íbúðinni eru í kjallara. Laus strax. Verð 41,5 millj
Hringbraut – 101 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt parhús á þremur 
hæðum í Vesturbænum. Eignin skiptist í 
forstofu með flísum, hol með stiga upp á efri 
hæð, mjög rúmgóð og björt stofa með parket 
á gólfi sem er samliggjandi við borðstofu sem 
er opin við eldhús, parket á gólfum. Eldhús, 
hvít innrétting, gaseldavél, borðkrókur. Á efri 
hæð er baðherbergi, flísar á gólfi, baðkar og sturtuklefi. Svefnherbergi, rúmgott 
með parketi á gólfi, fataskápur. Hjónaherbergi er stórt með fataherbergi inn af 
sem gæti einnig nýst sem svefnherbergi. Í kjallara er stofa/sjónvarpsherbergi og 
svefnherberg, parketi á gólfum, þvottahús þar sem er einnig klósett og vaskur, 
geymsla. Hellulögð stétt og timburpallur eru framan við hús, tyrfður garður er 
aftan við hús. Verð 58,0 millj.
Barmahlíð 43 – 105 Reykjavík  
Opið hús mánudaginn 13.júní  
frá 17:00 til 17:30
Falleg 62,9 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara 
við Barmahlíð. Forstofa/holtengi saman rými 
íbúðarinnar. Rúmgóð stofa með plássi fyrir 
borðstofuborð. Stórt herbergi inn af stofu með 
fataskáp, væri unnt að gera fataherbergi. Parket á gólfum. Eldhús, máluð upp-
runaleg innrétting, dúkur á gólfi, gluggi, borðkrókur.  Baðherbergi, dúkur á gólfi, 
gluggi, sturta. Verð 27,5 millj.
Boðagrandi – 107 Reykjavík 
Sjávarútsýni- Laus strax
Falleg 4ra herbergja 91,7 fm íbúð á 2. hæð 
með sjávarútsýni ásamt stæði í bílageymslu 
við Boðagranda í Vesturbænum. Forstofa, 
fatahengi. Hol, fataskápur. Eldhús, viðarinn-
rétting, flísar á gólfi, borðkrókur, gluggi með 
útsýni. Rúmgóð stofa opin við eldhúsborðkrók, gluggi með útsýni til sjávar, út-
gengi á suðvestursvalir. Í svefnálmu eru 3 svefnherbergi og baðherbergi með 
flísum á veggjum og gólfi, baðkari, hvítri innréttingu og tengi fyrir þvottavél. 
Plastparket er á gólfum íbúðarinnar nema forstofu, baðherbergi og eldhúsi 
þar sem eru flísar á gólfi. Húsvörður er í húsinu sem sér um smávægilegt 
viðhald og þrif, sameign og bílageymsla eru mjög vel umgengin. Hús nýlega 
múrviðgert og málað. Verð 41,5 millj.

Seilugrandi - 107 Reykjavík - 
3ja herb - Stæði í bílageymslu
Mikið endurnýjuð íbúð í góðu 
fjölbýlishúsi við Seilugranda í vestur-
bænum.
Forstofa er með fataskáp, á hægri 
hönd eru tvö rúmgóð svefnherbergi, 
fataskápar í báðum herbergjum, 
útgengi á svalir úr hjónaherbergi. 
Borðstofa opin við eldhús, rúmgóð 
setustofa með parket á gólfi, útgengt á svalir. Eldhús er með nýrri HTH 
innréttingu, flísum á gólfi, borðkrók og glugga. Baðherbergi er með 
flísum á veggjum og gólfi, nýlegri hvítri innréttingu, baðkar, tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara, gluggi. Íbúðin er 81,9 fm, þar að auki fylgir geymsla 
sem er ekki inni í fermetratölu. Sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla 
í kjallara. Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði KR. Stigagangur nýlega 
tekinn í gegn. Verð 39.3 millj.

Hraunteigur 15 – 105 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 13. júní frá kl 17:00 til 17:30   
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2.hæð í góðu steinhúsi 
við Hraunteig. Hol, opið við eldhús. Setustofa með björtum gluggum. 
Eldhús, vönduð innrétting, borðkrókur, gluggi. Rúmgott svefnherbergi, 
útgengi á suðvestur svalir. Parket á gólfum. Baðherbergi, flísar á veggjum 
og gólfi, viðarinnrétting, baðkar, tengi fyrir þvottavél, gluggi. Fallegir listar 
eru í loftum íbúðarinnar og panelklæðning upp á hálfan vegg sem setur 
fallegan svip á íbúðina. Frárennslislagnir hússins hafa verið endurnýjaðar, 
hús var steinað að utan fyrir 10 árum. Nýjar ofnalagnir innan íbúðar. Stutt 
í útivistarperlur í Laugardal, sundlaug og fleira. Verð 30,9 millj.

Nesvegur 66, 107 Reykjavík
Opið hús, mánudag 13. júní 17:30 til 18:00   
Falleg 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr við Nesveg í Vesturbænum. 
Samtals 83,6 fm. Forstofa/hol er með fatahengi og parket á gólfi, tengir 
saman rými íbúðarinnar. Eldhús er með hvítri innréttingu, borðkrók 
og glugga. Borðstofa og setustofa eru samliggjandi, bjartar stofur með 
parketi á gólfi, hægt að nýta innri stofu sem auka svefnherbergi. Gott 
svefnherbergi með fataskápum. Baðherbergi er snyrtilegt með endur-
nýjaðri innréttingu, baðkari og glugga. Parket á gólfum íbúðar, nema 
baðherbergi sem er með dúk á gólfi.
Bílskúr (19,8 fm) er með aðkeyrslu fyrir framan, venjuleg inngönguhurð 
í skúrinn er aftan við hús. Hiti og rafmagn, gott vinnupláss. Skolplagnir 
hússins voru endurnýjaðar fyrir 3 árum. Neysluvatnslagnir voru einnig 
endurnýjaðar fyrir fáeinum árum. Raflagnir og tafla í sameign endurnýjuð 
árið 2015.Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði KR. Verð 35,5 millj.

Hraunteigur 15 Nesvegur 66
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa



519 5500

Víkurhvarf 3                                                       Kópavogi
1.191 fm Þrjár hæðir, lager, votrými, sturtur, pökkunarherbergi...

Þóra Lögg. fasteignasali og leigumiðlari              777 28827 eða thora@fastborg.is

BORG fasteignasala kynnir: Til leigu gott skrifstofuhúsnæði í Kópavogi – góð aðkoma, 
frábært útsýni og mikil tækifæri varðandi aðlögun húsnæðis. Um er að ræða 1.191 fm. 
húsnæði á þremur hæðum sem í dag er nýtt sem ein heild en býður upp á að vera skipt 
niður í að minnsta kosti 3 hluti. Húsið er í dag innréttað sem blanda af skrifstofu-
húsnæði (2 hæðir) og framleiðslusvæði með góðum lager og innkeyrsluhurðum (2 með 
aukinni hæð).

Skrifstofa

TIL LEIGU GOTT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

519 5500

Efstaland 12 , 14, 16, 18                 270 Mosfellsbær

54,9-56,9 millj.

165,2 fm Ný fullbúin raðhús, tilbúin til afhendingar

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala         897 5930

Úlfar Þór fasteignasali                         897 9030

Ný og vönduð raðhús í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. Stærð 165,2 fm þar bílskúr 
29.4 fm. Eignirnar eru fullbúnar án gólfefna. Gott skipulag. Þrjú svefnherbergi og 
einfalt mál að stúka af stúdíóíbúð eða stórt herbergi með sérinngangi í bílskúr. 
Hellulagður “þakpallur” 47fm er á efri hæðinni. LAUS TIL AFHENDINGAR

Nýbygging

mið. 15. júní kl 17:30-18:00 LAUS TIL AFHENDINGAR
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Ritari

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

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

Sóleyjarimi 3 Rvk.  50 +

Falleg 4ra herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er 
skráð 104,5 fm., þar af geymsla 6,9 fm. skv. Þjóðskrá. 
Þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílakjallara. Íbúðin er fyrir 50 ára og eldri. Laus við 
kaupsamning.   Verð kr. 36,5 millj.   Nánari uppl. 
veitir Runólfur viðskfr. lögg.fast. s: 892 7798.

 Vantsstígur 21 Rvk. 

Til sýnis í dag frá kl. 17-18.
Einstaklega glæsileg og vel skipulögð 151,6 fm enda íbúð á 1. hæð (2.hæð frá Skúlagötu) ásamt stæði í 
bílageymslu. Fallegt útsýni er til norðurs út á sundin blá og Esjuna.  Glerlokun á svölum.  Um er að ræða eign 
með vönduðum innréttingum þar sem hvergi var til sparað við efnisval og frágang. Í þessu húsi eru tvær lyf-
tur og allur frágangur til fyrirmyndar. Eignin er laus fljótlega. Verð kr.   85 millj.   Nánari uppl. veitir Ásmundur 
Skeggjason fasteignasali  s: 895 3000, eða asmundur@hofdi.is, 

Hliðarvegur 27 Kóp. 3ja herb. sérhæð.   

Til sýnis í dag frá kl. 17-18.
Sérlega falleg og vel innréttuð 3ja herb. íbúð á efri 
hæð í fjórbýlishúsi.  Íbúðin er skráð 114,2 fm. skv. 
Þjóðskrá. Þvottahús er innan íbúðar og tvennar 
svalir.  Sér inngangur. Laus við kaupsamning.  Verð 
kr. 36,9 millj.  Nánari uppl. veitir Runólfur viðsk.fr. 
lögg.fast. á Höfða s: 892 7798. runolfur@hofdi.is 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Einnar hæðar  einbýlishús ásamt sólskála og tvöföldum viðbyggðum bíl-
skúr.  Stærð alls er 222,4 fm.  þ.e. hús 169,6 fm. og bílskúr 52,8 fm.  Fjögur 
svefnherbergi, sólstofa og góð suðurverönd.  Húsið stendur innst við 
lokaðan botnlanga á huggulegri hornlóð. Ásett verð kr.  64,8 millj.
Áhugasamir velkomnir á milli kl: 17.30 og 18:00 þriðudaginn 14.06.  
Ólafur í s: 896-4090 verður á staðnum.  

Stekkjarsel 6 -  109 Rvk.
Opið hús þriðjudag  14. júní milli kl. 17:30 til 18:00 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

OPIÐ HÚS

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

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,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311
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ÞJÓNUSTA Í 
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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,

lögg. fasteignasali.

REYÐARKVÍSL 16 

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  
Til sölu glæsileg 114,8 fm. 4ra 
herbergja horníbúð á 3ju hæð, 
íbúð 308. Stæði í lokaðri bíla
geymslu og sér geymsla. Íbúðin 
er í dag stórar stofur, hjóna her
bergi, vinnuherbergi, eldhús, 
baðherbergi og þvottaher
bergi. Eldhús og baðherbergi 
endurnýjað. Yfirbyggðar svalir.
Glæsilegt útsýni. Í sameign er 
salur, heitur pottur og gufubað. 
Einstaklega góð eign fyrir 60 ára 
og eldri. Laus fljótlega.  
Verð: 48,7 millj. Verið velkomin!

OPIÐ HÚS

GRANDAVEGUR 47 - íbÚÐ 308, fyRIR 60 áRA OG ELDRI
Opið hús í dag, mánud. og á morgun þriðjud.  

frá kl. 15:00 til 16:00.
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310
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baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
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áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
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fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

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

 

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

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

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

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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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
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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
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52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
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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 
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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. 
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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
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BÍLAR &
FARARTÆKI

MANNA MOLI
TOYOTA Land Cruiser 120 GX 8 
manna. Árgerð 2006, ekinn aðeins 
143þ.km. dísel, sjálfskiptur. Rosalega 
gott og vel með farið eintak! Ný 
tímareim, krókur o.fl. Verð 3.990þ. 
Til sýnis og sölu á Bílalíf bílasölu, 
Rnr.250275.

NÝTT HÚS Á AÐEINS 
1.990Þ.!!!

Glænýtt hjólhýsi á kynningarverði 
aðeins 1.990þ. NIEWIADOW N126 
m/ klósetti. Truma miðstöð, ísskápur 
o.fl. Aðeins 3 stk. eftir til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf bílasölu, Kletthálsi 2, s:562-
1717. Rnr.352458.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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.

 Mótorhjól

BMW F800 GS AdvENTURE
Árgerð 2016 í nýju litunum, ekið: 3500 
km. Magnað, óaðfinnanlegt hjól með 
öllum fáanlegum BMW verksmiðju- og 
aukabúnaði. Verð: 2990 þús. Uppl. í 
síma: 899-9795

 Hjólhýsi

Sterckeman 520 hjólhýsi árg 2007 m/
sólasellu, nýr geymur, TV. Uppl. í s. 
897 4230

 Lyftarar

Eigum á lager nýjar skæralyftur frá 
SKYJACK og bómulytur frá Niftylift 
uppl. 7742501 www.skyjack.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.

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga og klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Bókhald

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

 Málarar

MÁLARAMeIStARI
Tek af mér öll verk tengd 
málningarþjónustu. Uppl. í s. 851 1960 
Himnamálun

 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

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

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

 Nudd

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

 Spádómar

SÁ SíMASpÁ í 
 S. 844 6845 / 462 4564

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

SpÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

Hljómborðsleikari óskar eftir 
söngkonu. Uppl. á antonben@simnet.
is

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

kAUpUM GULL - JÓN & 
ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 til bygginga

HARÐvIÐUR tIL 
HúSAByGGINGA. SJÁ 
NÁNAR Á: vIDUR.IS

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

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Geymsluhúsnæði

fyRStI MÁNUÐUR fRíR 
 www.GeyMSLAeItt.IS

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

NoNNABItI
Starfsmaður óskast í Reykjavík 

í fullt starf. Reyklaus. Ath 
vaktarvinna.

Sendið umsókn á nonnabiti@
nonnabiti.is eða á staðnum. s. 

898 5956

SAMHJÁLp
óskar eftir öflugum einstaklingum 

á aldrinum 25 +++ í símasölu 
á dagvakt og á kvöldvakt. Góð 

laun í boði. Tölvufærni og 
góð íslenskukunnátta áskilin. 
Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.10-18 alla virka daga eða á 

fjaroflun@samhjalp.is

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með kynningu á 
eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum í samræmi við 
1. mgr. 41. gr.  skipulagslaga nr. 123/2010.

1. Holtsbúð og Ásbúð 
 Svæðið sem skipulagið nær til eru göturnar Ásbúð og 
 Holtsbúð.  Við gerð tillögunnar hefur verið leitast við 
 að viðhalda þeim ákvæðum sem voru hluti af 
 uppha�egu skipulagi Ásbúðar og Holtsbúðar en auk 
 þess eru nú sett ákvæði um nýtingarhlutfall 
 íbúðarhúsa og breytta aðkomu og landnotkun á 
 lóðinni Holtsbúð 87 (fyrrum hjúkrunarheimili). 
 Aðkomu og bílastæðum við Holtsbúð 87 hefur nú 
 verið breytt frá áður auglýstri tillögu. Auk þess er nú 
 gert ráð fyrir dælustöð inni í hljóðmön við 
 Hnoðraholtsbraut.

 Þar sem að skipulag svæðisins var samþykkt áður en 
 að aðalskipulag Garðabæjar var staðfest telst það ekki 
 vera í gildi og því er deiliskipulagið auglýst að nýju.
 Deiliskipulagstillagan er sett fram á uppdrætti og í 
 greinargerð.  

2. Urriðaholt, Norðurhluti 3 
 Deiliskipulagstillagan, sem nær til 9 ha svæðis sem er 
 sunnan Urriðaholtsstrætis og teygir sig upp á háholtið 
 að Urriðaholtsskóla sem nú er í byggingu. Tillagan 
 gerir ráð fyrir um 315 íbúðum í �ölbýli (3-5 hæðir) og 
 rað- og parhúsum (1-2 hæðir), af mismundandi stærð í 
 blandaðri byggð sem getur hentað fyrir alla 
 aldurshópa. Gert er ráð fyrir hærra hlutfalli minni 
 íbúða en í fyrri deiliskipulags- áföngum í Urriðaholti. 
 Við Urriðaholtsstræti verða �ölbýlishús með 
 atvinnutengdri starfsemi á neðstu hæð sem snýr að 
 götunni.

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með kynningu á 
breytingu á eftirfarandi deiliskipulagsáætlun í samræmi 
við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

3. Vesturhraun 5, tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
 Molduhrauns     
 Tillagan gerir ráð fyrir því að byggingareitur stækkar til 
 vesturs í átt að Vesturhrauni 3. Að öðru leyti haldast 
 önnur deiliskiplagsákvæði óbreytt.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, 
Garðatorgi 7, frá 13. júní 2016 til og með 9. september 
2016.   Þær eru einnig aðgengilegar á heimasíðu 
Garðabæjar www.gardabaer.is.  

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er ge�nn 
kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar.  Frestur til 
þess að skila inn athugasemdum rennur út föstudaginn 
9. september 2016.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Garðabæjar 
og skulu þær vera skri�egar og undirritaðar.  Þeir sem 
ekki gera athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest 
teljast samþykkir henni.
 
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG Í GARÐABÆ

Viðreisn er frjálslyndur stjórnmálaflokkur sem mun bjóða fram lista 
í öllum kjördæmum landsins í Alþingiskosningum í haust. Um er að 
ræða fullt starf.
Framkvæmdastjóri sinnir daglegum rekstri flokksins og skipuleggur 
viðburði í samstarfi við stjórn. Framkvæmdastjóri mun gegna lykil
hlutverki í kosningabaráttunni sem er framundan.

Hæfniskröfur:
• Skipulagshæfileikar
• Þekking á rekstri
• Góð þekking á stjórnmálum og reynsla af kosningabaráttu
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð og stjórnunarreynsla
• Eiga auðvelt með að vinna með fólki og vera hvetjandi
• Góð tölvukunnátta

Flokksmenn eru skemmtilegt fólk sem ætlar sér að breyta íslenskum 
stjórnmálum varanlega til batnaðar. Þess vegna leitum við að dríf
andi og kraftmiklum stjórnanda sem getur hafið störf fljótlega.
Umsóknarfrestur er til 20. júní. Umsóknir og ferilskrá skal senda á 
vidreisnin@vidreisnin.is. Þangað má líka senda fyrirspurnir. Fullum 
trúnaði er heitið. Stjórn hvetur bæði konur og karla sem uppfylla 
hæfniskröfur til þess að sækja um starfið.

Viðreisn auglýsir eftir framkvæmdastjóra.

tilkynningar

atvinna

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is



Aquamassage nuddtæki!
Afslöppun, upplyfting, endurnæring... 

Nudd í nokkrar mínútur án þess að fara úr fötum.
Bætið við frábæru vatnsnuddtæki í líf ykkar til þess að

bæta heilsuna. Hentar vel fyrir hnykkjara, baðstofur, hótel,
eða lúxus fyrir heimilið. Einungis tvö stykki eftir á frábæru verði!

Frekari uppl. Sími 897-4305 / 571-7572  
halldorharaldsson@gmail.com

  

Erlendur fyrirlesari:
Vikki G. Brock, PhD, MCC
höfundur ” 

Sourcebook of
Coaching History“

Fótboltinn er skýrt afmörk-
uð frásögn með hæfilegum 
tilbrigðum og hæfilega 
endurnýjuðum karakterum 
sem hægt er að ánetjast, rétt 
eins og að lesa Wallander-
bækurnar eða horfa á James 
Bond-myndir.Þetta er alltaf eins. Hlaup í 

mönnum. Óðagotið. Innkast 
og boltinn skoppar eftir 

línunni þar til hann fer aftur út 
af. Meira hlaup. Aukaspyrnurnar 
hátt yfir markið. Tæklingarnar. 
Feilsendingarnar. Krafturinn. Sam-
spilið sem fjarar út en byggist svo 
upp á ný. Jórtrandi þjálfarar með 
samblandi af áhyggjusvip og íhygli.

Meira að segja mörkin sem 
koma alltaf skyndilega og eins og 
undantekningar frá reglunni því 
fótboltinn lítur stundum út fyrir 
að vera fyrst og fremst leikur sem 
snýst um að láta menn ekki skora. 
En hlaupa.

Nautn neytandans felst einmitt í 
þessu: þetta er alltaf eins. Fótbolt-
inn er skýrt afmörkuð frásögn með 
hæfilegum tilbrigðum og hæfi-
lega endurnýjuðum karakterum 
sem hægt er að ánetjast, rétt eins 
og að lesa Wallander-bækurnar 
eða horfa á James Bond-myndir 
sem allar eru sama frásögnin með 
hæfilegum tilbrigðum og hæfilega 
endurnýjuðum karakterum.

Ég er kominn heim
Nema nú er þetta ekki lengur eins. 
Við erum með. Sjáðu jökulinn 
loga. Við erum loksins fullgildir 
þátttakendur á hinu alþjóðlega 
sviði í karlafótbolta, rétt eins og 
stúlkurnar hafa nú verið um skeið. 
Við höfum átt framúrskarandi 
einstaklinga gegnum tíðina og 
jafnvel lið sem hafa verið nokkuð 
góð – þó alltaf litla liðið, sem náð 
hefur góðum úrslitum af og til með 
mikilli baráttu og þrautseigju. En 
aldrei fyrr höfum við átt svona lið.

Fram til þessa hafa Íslendingar 
þurft í karlaboltanum að lifa sig 
inn í stuðning við hverja þá þjóð 
sem fólk langar til að líkjast og 
samsama sig hverju sinni – nokk-
urs konar þykjustuleikur en ekki 
verulega djúpristar kenndir; innst 
inni er okkur eiginlega sama um 
það hvort Spánverjar, Danir eða 
Frakkar vinni einhvern leik. Nema 
kannski þeir sem halda með Þjóð-
verjum: þeir halda alltaf eitthvað 
svo óskaplega mikið með Þjóð-
verjum.

Samvitund
Ég fór um daginn á völlinn með 
vini mínum að fylgjast með síðasta 
leik íslenska liðsins fyrir EM. Þegar 
maður fer á slíka viðburði – hvort 
heldur það er á íþróttaleik eða 
rokktónleika – jafnvel mótmæla-
aðgerðir – kemst vitund manns í 
samband við aðra og stærri vitund, 

Jökullinn logar

nokkurs konar samvitund allra á 
svæðinu. Maður trommar með, 
hrópar með, fagnar með, tekur 
andköf með öllum hinum og lætur 
í ljós tilfinningar sínar eins og allt 
hitt fólkið. Maður afsalar sér upp 
að einhverju marki sjálfstæðri 
hugsun, nema þá helst til að leggja 
dóma á einstaka leikmenn og ein-
staka atvik, milli þess sem maður 
trommar og hrópar með múgnum. 
Dæmin sanna að slík múgvitund 
getur verið stórhættulegt afl vegna 
þess að samsett einstaklingshugs-
unin þokar fyrir einfaldri hug-
mynd múgsins, efinn þokar fyrir 
tilfinningunum, rökhyggjan víkur 
fyrir nautninni af því að tilheyra 
stórvitund.

En þetta er bara fótbolti – og 
það var ansi gaman. Þetta var góð 
vitund að tengja sig við. Það er 
langt síðan ég hef verið partur af 
íslenskum múgi og varla nokkru 
sinni á fótboltaleik enda var í 
gamla daga, þegar maður drattað-
ist stundum á völlinn, naumast 
hægt að tala um múg heldur stóðu 
kallar með hendur grafnar í buxna-
vasa og létu ókvæðisorð dynja 
á leikmönnum milli sjússanna í 
þessháttar eineltistilburðum sem 
stundum var ruglað saman við 
skemmtun í þá daga – og kannski 
víða enn.

En þetta var fjör frá því maður 
kom inn í stúkuna. Það var 
klappað og trommað svo að allan 
tímann ríkti síbreytilegur og lif-
andi taktur á vellinum; það voru 
hrópuð hvatningarorð sem voru 
uppörvandi og umfram allt fyndin 
og skemmtileg – það var bjart 
yfir öllu og kærleikurinn í loftinu 
nánast áþreifanlegur. Íslensku 
leikmennirnir voru umfaðmaðir 
af vellinum. Og áður en allt hófst 
var sunginn þessi einkennilega 
vel passandi söngur sem Óðinn 
Valdimarsson flutti á sínum tíma, 
Ég er kominn heim, af skerandi 
einlægni og innileika; lagið um 
stóra íslenska dramað á síðustu 
öld: að fara burt og þrá að komast 
aftur heim, en vita að það er bara 
draumur sem ekki rætist.

Ekki fer á milli mála að það eru 
ekki aðeins leikmennirnir sem 
hafa komist til þroska – og liðið 
sem spilaði undravel á köflum 
– heldur fann maður líka að 

Íslendingar kunna sig miklu betur 
sem áhorfendur en þeir hafa áður 
gert. Um alla Evrópu hafa fótbolta-
bullur vaðið uppi og sýnt vonda 
sjálfsmynd þeirra samfélaga sem 
þeir koma úr – en í þessum trega-
fulla söng og fölskvalausri gleðinni 
á eftir – kærleikanum og góða 
skapinu sem smitaði allt, meira 
að segja veðurguðina – skynjaði 
maður heilbrigða sjálfsmynd hjá 
skemmtilegu fólki. Slíkt getur 
skilað mönnum langt. Sjáum til. 
Jökullinn logar.

Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

Í dag Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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Í dag
22.00 Sumarmessan Sport 
00.00 Mexíkó - Venesúela  Sport
01.00 G. State - Cleveland Sport 2   
01.10 Úrúgvæ - Jamaíka Sport 

Stjarna helgarinnar á
EM 2016

http://www.seeklogo.net

EM dagur

http://www.seeklogo.net

 
Í dag
13.00 Spánn - Tékkland  D-riðill 
16.00 Írland - Svíþjóð E-riðill
19.00 Belgía - Ítalía E-riðill

EM 2016 í Frakklandi 

A-riðill 
 
Albanía - Sviss 0-1 
0-1 Fabian Schär (5.). 
 
B-riðill 
 
Wales - Slóvakía 2-1 
1-0 Gareth Bale (10.), 1-1 Ondrej Duda (61.), 
2-1 Hal Robson-Kanu (81.). 
 
England - Rússland 1-1 
1-0 Eric Dier (73.), 1-1 Vasili Berezutski 
(90+2). 
 
C-riðill 
 
Pólland - N-Írland 1-0 
1-0 Arkadiusz Milik (51.). 
 
Þýskaland - Úkraína 2-0 
1-0 Shkodran Mustafi (19.), 2-0 Bastian 
Schweinsteiger (90+2.). 
 
D-riðill 
 
Tyrkland - Króatía 1-0 
1-0 Luka Modric (41.). 
 

Hal Robson-Kanu tryggði Wales 
sinn annan sigur á stórmóti þegar 
hann skoraði sigurmarkið gegn 
Slóvakíu í Bordeaux á laugardaginn 
eftir að hafa komið inn á sem vara-
maður. Þetta var þriðja mark Rob-
son-Kanu fyrir landsliðið 
en hann finnur sig alltaf 
betur í búningi Wales 
en með félagsliði sínu, 
Reading, sem er 
reyndar búið að 
láta hann fara.  
Markið gegn 
Slóvakíu vekur 
þó örugglega 
áhuga ein-
hverra liða 
á Robson-
Kanu.

Borgunarbikar kvenna: 16 liða úrslit 

Fylkir 11 – 0 Fjarðab./H/L
FH 1 – 3 Stjarnan
Keflavík 0 – 5 Breiðablik
Haukar 1 – 0 ÍA
Þór/KA 6 – 0 Grindavík
Selfoss 3 – 2 Valur
HK/Víkingur 5 –0 Þróttur R. FótBolti „Ég hef alltaf sagt að þú 

eigir möguleika í fótbolta,“ sagði 
Lars Lagerbäck, annar landsliðs-
þjálfara Íslands, á blaðamanna-
fundi íslenska liðsins í gær, 
aðspurður um hvaða vonir strák-
arnir okkar geri sér í fyrsta leiknum 
gegn Portúgal á EM á þriðjudags-
kvöldið.

„Ef þessir strákar spila áfram eins 
og þeir hafa verið að spila þá eigum 
við góðan möguleika á að komast 
upp úr riðlinum,“ sagði Lars enn 
fremur en hann er bjartsýnn á 
góðan árangur Íslands á sínu fyrsta 
stórmóti.

Lars sagði að alla jafna væri fyrsti 
leikurinn á svona stórmóti mjög 

mikilvægur en nú væri staðan öðru-
vísi þar sem fjögur af sex liðunum 
sem hafna í þriðja sæti komast í 16 
liða úrslitin. Portúgal er talið mun 
sigurstranglegra gegn Íslandi en tap 
verður enginn heimsendir að mati 
Lagerbäcks.

„Við ættum að ráða við tap í 
leiknum gegn Portúgal,“ sagði Lars. 
Hann benti þó á að ekki væri hægt 
að vita hversu mikilvægur fyrsti 
leikurinn væri fyrr en að honum 
loknum út af þessu nýja 24 liða 
móti.

Ítarlega umfjöllun um EM, 
íslenska landsliðið og blaðamanna-
fundinn í gær má finna á íþróttavef 
Vísis. – tom

Tap gegn Portúgal verða ekki endalokin hjá okkur

Lars Lagerbäck, Alfreð Finnbogason og Birkir Bjarnason í gær. FRéTTABLAðið/ViLhELM

Undankeppni HM 2017 

Ísland - Portúgal 26-23 
Ísland - Mörk: Aron Pálmarsson 6, Bjarki 
Már Elísson 4, Arnór Þór Gunnarsson 4/1, 
Rúnar Kárason 4, Kári Kristjánsson 3, Ólafur 
Guðmundsson 2, Ásgeir Örn Hallgrímsson 
2, Arnór Atlason 1. 
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 20/3.  
Portúgal - Mörk (skot): Tiago Rocha 5, 
Antonio Areia 5/1, Gilberto Duarte 4, Joao 
Ferraz 3, Daymaro Salina 1, Pedro Portela 
1/1, Tiago Pereira 1, Fabio Antunes 1, Rui 
Silva 1, Claudio Pedroso 1. 
Varin skot: Alfredo Quntana 14/4.

HandBolti Ísland vann þriggja 
marka sigur, 26-23, á Portúgal í fyrri 
leik liðanna í umspili um sæti á HM 
2017 í Laugardalshöll í gær. Forystan 
er naum og það verður ekkert svig-
rúm fyrir mistök í Porto á fimmtu-
daginn þegar seinni leikurinn fer 
fram.

Íslenska liðið spilaði afbragðs 
góða vörn og fyrir aftan hana átti 
Björgvin Páll Gústavsson stórleik. 
Markvörðurinn öflugi varði 20 skot 
í leiknum, eða tæpan helming af 
þeim skotum sem hann fékk á sig. 
Hann var mátulega sáttur þegar 
blaðamaður Fréttablaðsins náði tali 
af honum eftir leikinn í gær.

„Við vorum ekki mikið að spá í 
muninn fyrir leikinn. Aðalatriðið 
var að vinna hann og það tókst. Við 
erum ánægðir að geta kvatt þessa 
frábæru stuðningsmenn með sigri 
og ætlum að taka þessa stemningu 
með okkur í seinni leikinn,“ sagði 
Björgvin.

Þrátt fyrir sterka vörn og frábæra 
markvörslu skoraði Ísland aðeins 
þrjú mörk eftir hraðaupphlaup í 
leiknum í gær. Guðjón Valur Sigurðs-
son lék ekki með vegna meiðsla og 
íslenska liðið saknaði hans í hraða-
upphlaupunum og á vítalínunni 
en Alfredo Quintana, markvörður 
Portúgals, varði fjögur af fimm víta-
köstum Íslendinga í leiknum.

„Þetta datt ekkert frábærlega 
fyrir okkur,“ sagði Björgvin um 
skortinn á hraðaupphlaupum. 
„Portúgalarnir eru rosalega fljótir, 
með snögga hornamenn og þeir eru 
aðeins ferskari en við. En við viljum 
ná þessum auðveldu mörkum og ef 
við hefðum fengið 3-4 svoleiðis mörk 
til viðbótar hefði þetta litið öðruvísi 
út. Við tökum þetta samt og förum 
allavega með þrjú mörk í farteskinu 
til Portúgals.“

Geir Sveinsson, sem stýrði íslenska 
liðinu í fyrsta sinn í mótsleik, kom 
nokkuð á óvart með uppstillingu 

sinni í upphafi leiks. Bjarki Már Elís-
son byrjaði í vinstra horninu í stað 
Guðjóns Vals, Kári Kristjánsson á 
línunni og Ólafur Guðmundsson í 
stöðu vinstri skyttu, auk þess sem 
hann lék í miðju íslensku varnar-
innar.

Bjarki og Kári komust vel frá sínu 
og Ólafur var sterkur í vörninni en 
náði sér ekki á strik í sókninni frekar 

en margir íslensku leikmannanna. 
Boltinn gekk hægt í sóknarleiknum 
og það var alltof mikið um hnoð.

Íslenska liðið fékk ótal tækifæri 
til að hrista það portúgalska af sér 
en gestirnir reyndust erfiðir. Portú-
galar eru stórir, líkamlega sterkir og 
algjörlega ólseigir.

„Þetta er hrynjandinn hjá þessu 
portúgalska liði. Þeir eru rosa-
lega kaflaskiptir en það eru gæði í 
nokkrum leikmönnum þarna sem 
stíga alltaf upp þegar á móti blæs,“ 
sagði Björgvin en íslenska liðið fór 
illa að ráði sínu undir lok leiksins. Í 
stöðunni 25-21, þegar tvær mínútur 
voru eftir, komst Rúnar Kárason í 
gott færi en hitti ekki markið. Portú-
galar þökkuðu pent fyrir sig og skor-
uðu tvö síðustu þremur mörkum 
leiksins.

„Það hefði kannski verið sann-
gjarnt að klára þetta með 5-6 marka 
mun en þetta er niðurstaðan,“ sagði 
Björgvin að endingu. ingvithor@365.is

Leikur hinna glötuðu tækifæra
Ísland fer með þriggja marka forskot til Portúgals í seinni leik liðanna í umspili um sæti á HM 2017. Vörnin 
var sterk og Björgvin Páll Gústavsson átti frábæran leik í markinu en sóknarleikurinn var ekki nógu góður.

Aron Pálmarsson bar fyrirliðabandið í fyrsta sinn í A-landsleik gegn Portúgal í gær og hélt upp á það með því að skora sex mörk. FRéTTABLAðið/STEFáN

Við vorum ekki 
mikið að spá í 

muninn fyrir leik. Aðal
atriðið var að vinna hann og 
það tókst.
Björgvin Páll Gústavsson
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Fáðu stærra Heimilisbrauð í dag
Heimilisbrauðið er 20 ára. Myllan heldur upp á 
afmælið með margs konar kostaboðum, allt árið. 
Nú færðu Heimilisbrauðið 30% stærra en venjulega, 
á sama góða verðinu. Fylgstu vel með á myllan.is. 
Fáðu þér gott Heimilisbrauð í dag, 30% stærra.

Afmælistilboðið gildir á meðan birgðir endast.

Heimilisbrauðið er 20 ára. Fáðu 30% meira í dag.

Afmælistilboð í dag

cw160045_ísam_myllan_heimilisbraud20ára_auglýsing_255x380.indd   1 11.4.2016   15:02



Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Ingibjörg F. Hjartar
Höfða, Akranesi,

lést fimmtudaginn 2. júní.

Útför hennar verður gerð frá Akraneskirkju fimmtudaginn 
16. júní kl. 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili.

Dagný Þorgilsdóttir Neal Hermanowicz
Hörður Þorgilsson Lilja Stefánsdóttir
Fríða Þorgilsdóttir

og barnabörn.

Móðir okkar,
Gunnþóra Sigurbjörg 

Kristmundsdóttir
lést 10. júní 2016, á 94. afmælisdegi 

sínum, á hjúkrunarheimilinu Ísafold.

Þorkell Helgason
Þorsteinn Helgason

Þorlákur Helgi Helgason
Þorvaldur Karl Helgason

Þorgeir Sigurbjörn Helgason
Þóra Elín Helgadóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Þórarinn Snæland 

Halldórsson 
fyrrverandi sláturhússtjóri,

sem lést 1. júní á Dvalarheimilinu 
Hlíð, Akureyri, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 

miðvikudaginn 15. júní kl. 13.30.

Elín Jónsdóttir
Aníta L. Þórarinsdóttir, Jón Helgi Þórarinsson, Erna 

Þórarinsdóttir, Ingibjörg S. Siglaugsdóttir og fjölskyldur.

323 Alexander mikli deyr í Babýlon.
1846 Sölvi Helgason, alþýðulistamaður og landsþekktur flakkari, 
er dæmdur í Hæstarétti til að sæta 27 vandarhögga refsingu fyrir 
flakk og svik.
1870 Gránufélagið er stofnað á Akureyri til að efla innlenda 
verslun.
1922 Gengisskráning íslensku krónunnar hefst en áður fylgdi hún 
þeirri dönsku.
1971 Viðreisnarstjórnin fellur í alþingiskosningum eftir tólf ára 
setu.
1991 Boris Jeltsín er kosinn forseti Rússlands.
2000 Sögulegur fundur forseta Norður-Kóreu og Suður-Kóreu.

Merkisatburðir

Sigurður Jónasson forstjóri afhenti ís-
lenska ríkinu Bessastaði að gjöf á þessum 
degi árið 1941.

Eftir einveldistöku Danakonungs urðu 
Bessastaðir embættisbústaður fulltrúa 
konungs, landfógeta og amtmanns þar til 
yfirstjórn landsins fluttist til Reykjavíkur. 

Árið 1867 eignaðist þingmaðurinn og 
skáldið Grímur Thomsen Bessastaði og 
bjó þar í tæp tuttugu ár en við lát hans 
árið 1896 keypti Landsbanki Íslands 
staðinn af ekkju hans, Jakobínu Jóns-
dóttur.

Tveimur árum síðar keyptu hjónin Skúli 
Thoroddsen, ritstjóri og alþingismaður, 
og kona hans Theodóra Thoroddsen 
skáldkona Bessastaði og bjuggu þar 
með börnum sínum tólf til ársins 1908. 
Þegar Skúli lést árið 1916 keypti Jón H. 
Þorbergsson bóndi Bessastaði og bjó þar 
til ársins 1928 en eftir það bjó Björgúlfur 
Ólafsson læknir á staðnum 1928-1940. 
Sigurður Jónasson forstjóri keypti Bessa-
staði af Björgúlfi árið 1940 og afhenti 
ríkinu staðinn að gjöf ári síðar.
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Íslenska ríkið fær Bessastaði

Sigurður Jónasson forstjóri afhenti íslenska ríkinu Bessastaði að gjöf á þessum degi árið 
1941. FréttABlAðið/GVA

Háskóli unga fólksins hefst í dag. Þetta 
er í þrettánda sinn sem hann tekur til 
starfa en fyrsta árið var 2004. Boðið er 
upp á metfjölda námskeiða í þetta sinn, 
en þau eru 50. námskeiðin eru ætluð 
börnum á aldrinum 12 til 16 ára.

Á meðal nýrra námskeiða eru mann-
réttindalögfræði og dýrafræði, mið-
aldir og nútíminn, skurðlækningar 
og íþrótta- og heilsufræði. Svo verður 
boðið upp á námskeið í náttúruvernd 
þar sem heimsfræg vísindakona, jane 
Goodall, kennir.

Að auki verður boðið upp á nám-
skeið sem hefur verið boðið upp á áður 
en nokkur námskeið slá í gegn ár eftir 
ár. „Það má nefna japönsku, efnafræði, 
blaða- og fréttamennsku, eðlisfræði, raf-
magnsverkfræði, næringarfræði og lyfja-
fræði,“ segir Kristín Ása Einarsdóttir, 
skólastjóri Háskóla unga fólksins. Hún 

segir að spænskan sé líka alltaf vinsæl. 
Þrjú hundruð og fimmtíu nemendur eru 
skráðir á námskeiðin en fjöldinn hefur 
haldist svipaður undanfarin ár.

jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla 
íslands, kennir rafmagnsverkfræði í ár 
eins og síðustu ár. „Við erum með mjög 
flotta kennara og svo erum við með 
sömu kennarana ár eftir ár sem eru vanir 
því að miðla til barna,“ segir Kristín.

Mikill undirbúningur liggur að baki 
Háskóla unga fólksins. „Ég byrjaði í 
febrúar að heyra í kennurum, en svo fór 
ég á fullt í þetta um miðjan apríl og er 
búin að vera í þessu algjörlega síðan þá,“ 
segir Kristín. Hún fær svo alla jafna fleiri 
til liðs við sig í verkefnið þegar líður að 
því að skólinn byrji.

Kristin segir að Háskóli unga fólksins 
snúist ekki bara um bóknám. „Við erum 
líka að gera alls konar aðra skemmtilega 
hluti. Við erum með skipulagða útileiki 
fyrir framan aðalbygginguna og svo 
verðum við með grillveislu á þriðju-
daginn. 

Svo er lokahátíð og vísindagleði. Þá 
mega foreldrar og systkini koma með,“ 
bætir Kristín við og segir að Háskóli 
unga fólksins sé vísindahátíð fyrir 
krakkana, í bland við skemmtun.
jonhakon@frettabladid.is

Fimmtíu námskeið í boði 
í Háskóla unga fólksins
Háskóli unga fólksins hefst í dag í þrettánda sinn. Á fjórða hundrað ungmenna ganga 
þar menntaveginn en njóta líka góðrar skemmtunar. Heimsfræg vísindakona kennir við 
skólann að þessu sinni. Skólastjórinn segir skólann ekki bara snúast um bóknám.

Kristí n Ása Einarsdóttir er skólastjóri Háskóla unga fólksins sem nú fer fram í þrettánda sinn. Mynd/KriStinn inGVArSSon

Við erum með mjög 
flotta kennara og svo 

erum við með sömu kennarana 
ár eftir ár sem eru vanir því að 
miðla til barna.
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STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400
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RÝMINGAR

SALA
Ekki missa af þessum fáránlegu verðum á fatnaði 
sem kemur úr öllum betri fataverslunum landsins!

NÚ SELJUM VIÐ
ALLT SEM TIL ER!

KORPUOUTLETINU VERÐUR LOKAÐ 15. JÚNÍ, KL. 18:00!



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
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LÁRÉTT
2. hindrun 
6. í röð 
8. púka 
9. hyggja 
11. tveir eins 
12. goðmögn 
14.  þúsundasti 

hluti 
16. tveir eins 
17. skrá 
18. skammstöfun 
20. gelt 
21. tilræði

LÓÐRÉTT
1. nótt 
3. í röð 
4. setningarliður 
5. efni 
7. aldin 
10. á sjó 
13. hnoðað 
15. skál 
16. hrökk við 
19. bókstafur

LÁRÉTT: 2. haft, 6. áb, 8. ára, 9. trú, 11. uu, 12. tótem, 
14. millí, 16. bb, 17. tal, 18. rek, 20. gá, 21. árás.
LÓÐRÉTT: 1. nátt, 3. aá, 4. frumlag, 5. tau, 7. 
brómber, 10. úti, 13. elt, 15. ílát, 16. brá, 19. ká.
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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.

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunudaga                    9.00 -16.00

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Dalbraut 1 
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Allt sem er gott, byrjar 
með því að setja Pink 
Floyd á fóninn. Restin 

spilar sig 
sjálf!

Ég trúi ekki að þú sért búinn 
að koma okkur inn í líkfylgd, 

fíflið þitt!

DREP MIG 
STRÁKAR!

Þegiði. við 
þykjumst bara 

vera með!

Eitt þarna! Vó, þá 
eru þetta 
fimmtán!

ÁTJÁN! VIÐ 
HÖFUM 
ÁTJÁN!

ÁTJÁN! VIÐ 
HÖFUM ÁTJÁN!

Voða eruð þið 
falleg að leika 
ykkur saman 

snúllurnar mínar. 
Hvaða leikur er 

þetta?

Við erum að 
telja gráu 
hárin þín.

Óþarfi að fara í fýlu, 
þú ert ekki beint að 
reyna eitthvað að 
fela þau...hmmm.

Guðmundur Kjartansson (2.457) 
vann Jón Viktor Gunnarsson 
(2.454) í lokaumferð Íslands-
mótsins í skák í Tónlistarskóla 
Seltjarnarness.
Hvítur á leik
23. Rf6+! Kh8 (23...gxf6 24. gxf6+ 
leiðir til máts) 24. Rxh7! Dxc2 25. 
Rxf8 Hxf8 26 g6 fxg6 27. fxg6. 
Jóhann Hjartarson varð Íslands-
meistari í skák!
www.skak.is:  Allt um Íslands-
mótið. 

Norðaustan 5-13, hvassast við sjóinn norðvestanlands og einnig allra syðst á 
landinu í dag. Skýjað með köflum víðast hvar, en yfirleitt skýjað og dálítil súld 
austanlands. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast inn til landsins sunnan og vestan til.
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THE NICE GUYS 8, 10:30

FLORENCE FOSTER JENKINS 5:30, 8

WARCRAFT 5:30, 8, 10:30

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:30

BAD NEIGHBORS 2 10:20

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

THE CONJURING 2  KL. 8 - 10:45
TMNT 2 3D   KL. 5:30
TMNT 2 2D   KL. 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30

THE CONJURING 2                   KL. 6 - 8 - 9 - 10:20 - 10:45
THE CONJURING 2 VIP  KL. 5 - 8 - 10:45
TMNT 2 3D   KL. 5:30
TMNT 2 2D   KL. 5:30 - 8
ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 8
KEANU   KL. 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:20
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:30

THE CONJURING 2  KL. 5:10 - 8 - 10:45
TMNT 2 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 10:40
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7:45
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:20

THE CONJURING 2  KL. 8 - 10:45
TMNT 2 3D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 4 - 6:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30
MOTHER’S DAY   KL. 9

THE CONJURING 2  KL. 8 - 10:45
TMNT 2 2D   KL. 8
WARCRAFT 2D   KL. 10:30

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

78%

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

Ein skemmtilegasta mynd sumarsins

Framhald af einni vinsælustu 
ævintýramynd allra tíma

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

CINEMABLEND


DENOFGEEK.COM


Þorir þú?

WERTHER
Ópera í beinni

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

FRUMSÝND
16. JÚNÍFORSALA 

HAFIN

Í BEINNI
KL.19

27. júní í Háskólabíói

- TIMEOUT

- EMPIRE

- BÍÓVEFURINN

- DV

- MBL

www.byko.is

EM-leikur BYKO á 
Facebook. Þú gætir unnið 
WEBER Q2200 grill 
- Vertu með!

Dregið út á  
morgun 14. júní 
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Í BYKO
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Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Hvað?   
Hvenær?   
Hvar?
Mánudagur
 
hvar@frettabladid.is

13. júní 2016
Tónlist
Hvað?  Mr. Silla & Snorri Helgason
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kex Hostel
Þau Snorri Helgason og Mr. Silla 
spila ljúfa tóna á Kex hosteli í 
kvöld. Allir Velkomnir.

Hvað?  DJ Ewok
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn
DJ Ewok heldur uppi stuðinu á 
Kaffibarnum.

Uppákomur
Hvað?  Söngleikjanámskeið
Hvenær?  09.00
Hvar?  Borgarleikhúsið
Í sumar mun Borgarleikhúsið 
bjóða upp á söngleikjanámskeið 
fyrir börn á aldrinum 8 til 14 ára. 
Alls verða haldin þrjú tveggja 
vikna námskeið og verður hóp-
unum skipt í tvennt eftir aldri 
og getu. Námskeiðin fara fram 
í Borgarleikhúsinu. Kennarar á 
námskeiðinu eru þau sömu og sáu 
um þjálfunina á Billy Elliot drengj-
unum: Chantelle Carey, Guð-
mundur Elías Knudsen og Guðlaug 
Dröfn Ólafsdóttir. Skráning fer 
fram með því að hafa samband við 
miðasölu Borgarleikhússins

Hvað?  Tangó Mílonga Tangóævin-
týrafélagsins
Hvenær?  20.00
Hvar ?  Sólon Bistro Bankastræti 7
Frír kynningartími í argentínskum 

tangó, við gullaldartangótónlist. 
Engin danskunnátta nauðsynleg 
og ekki þarf að mæta með dans-
félaga. Allir Velkomnir.

Listasýningar
Hvað?  Recollection by Theresa 
Himmer
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gallerí Grótta

Hvað?  The Weather Diaries
Hvenær?  16.00
Hvar?  Norræna húsið

Snorri Helgason og Mr. Silla spila ljúfa tóna á Kex hosteli í kvöld. 
Fréttablaðið/Hanna

Áhugaverð og skemmtileg sýning fer fram í  norræna húsinu í dag.

Hvað?  Náttúru afl
Hvenær?  21.00
Hvar?  Flóra – Akureyri

Hvað?  Rífa Kjaft
Hvenær?  21.00
Hvar?  Verksmiðjan á Hjalteyri

Hvað?  Rotman/Reykjavík
Hvenær?  21.00
Hvar?  Verksmiðjan á Hjalteyri
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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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
07.45 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Grantchester 
11.05 Who Do You Think You Are 
11.50 Á fullu gazi 
12.10 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
15.05 Multiple Birth Wards 
15.55 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
16.15 ET Weekend 
16.55 Simpson-fjölskyldan 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Friends 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Íþróttir 
19.10 Ellen 
19.55 Brother vs. Brother Frá-
bærir þættir með þeim bræðrum 
Jonathan og Drew sem hvor um 
sig fær með sér í lið hópi af ólíku 
fólki en í hópnum eru t.d. bygg-
ingarverktaki, innanhússhönnuður 
og fasteignasali og keppa um 
það hver sé bestur í því að gera 
fasteign upp. Liðin tvö fá fjölmörg 
spennandi verkefni sem þau þurfa 
að leysa og í hverjum þætti er einn 
þátttakandi sendur heim. Í lokin 
mun einn þátttakandi standa uppi 
sem sigurvegari þáttaraðarinnar 
og hlýtur peningaverðlaun fyrir. 
20.40 Night Shift 
21.25 Outlander 
22.25 Game Of Thrones Sjötta 
þáttaröðin um hið magnaða valda-
tafl og blóðuga valdabaráttu sjö 
konungsfjölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná yfirráðum yfir 
hinu eina sanna konungssæti, The 
Iron Throne. 
23.20 Vice 4 
23.50 Veep 
00.20 The Detour 
00.45 Rush Hour 
01.25 Murder in the First 
02.10 Outsiders 
03.05 Covert Affairs 
03.50 The Host 
05.55 Rush

17.40 Raising Hope 
18.05 Modern Family 
18.30 The Big Bang Theory 
18.50 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Ástríður 
20.25 Gatan mín 
20.50 Who Do You Think You Are 
21.55 The Originals 
22.40 The Blacklist 
23.25 Graceland 
00.10 Drop Dead Diva 
00.55 Fóstbræður 
01.25 Entourage 
01.55 Ástríður 
02.25 Gatan mín 
02.50 Who Do You Think You Are 
03.55 The Originals 
04.40 Tónlist

11.30 Hungry Hearts 
13.20 Garfield. A Tail of Two Kitties 
14.40 Ocean's Twelve 
16.45 Hungry Hearts 
18.35 Garfield. A Tail of Two Kitties 
Garfield leggur land undir fót 
og fer til Englands með eiganda 
sínum og hundinum Odie. Þegar 
þangað er komið er hann tekinn í 
misgripum fyrir konunglegan kött 
sem er nýbúinn að erfa kastala. Ef 
það er eitthvað sem Garfield kann 
að meta er það konunglegt dekur. 
19.55 Ocean's Twelve 
22.00 Arthur Newman Drama-
tísk mynd frá 2012 með Colin 
Firth, Emily Blunt og Anne Heche 
í aðalhlutverkum. Myndin fjallar 
um mann sem freistar þess að 
hefja nýtt líf með því að sviðsetja 
dauða sinn og taka upp nýtt nafn 
en kynnist konu sem er einnig að 
reyna að flýja fortíðina. 
23.40 X-Men. Days Of Future Past 
01.50 In a World... 
03.25 Arthur Newman

15.45 Lottóhópurinn 
16.45 Baráttan um Bessastaði 
17.10 Eyðibýli 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kúlugúbbarnir 
18.23 Unnar og vinur 
18.45 Fisk í dag 19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir (197) 
19.30 Veður 
19.35 Baráttan um Bessastaði: 
Viðtal við frambjóðendur 
20.05 Gríman 2016 - Íslensku 
sviðslistaverðlaunin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Kynningar frambjóðenda - 
Forsetakosningar 2016 
22.25 Golfið 
22.55 Finnbogi Pétursson 
23.40 Gungur 
00.05 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 
11.25 EM 2016 á 30 mínútum 
12.00 The Biggest Loser - Ísland 
13.05 The Office 
13.30 Chasing Life 
14.15 The Good Wife 
15.00 EM 2016 dagurinn. Írland - 
Svíþjóð 
15.50 Írland - Svíþjóð 
18.00 EM 2016 svítan. Belgía - Ítalía 
18.50 Everybody Loves Raymond 
19.15 King of Queens 
19.40 How I Met Your Mother 
20.05 Angel From Hell 
20.30 Top Chef 
21.15 EM 2016 á 30 mínútum 
21.50 Heroes Reborn 
22.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.15 The Late Late Show with 
James Corden 
23.55 Billions 
00.40 Girlfriends' Guide to Divorce 
01.25 Madam Secretary 
02.10 Elementary 

09.10 FedEx St. Jude Classic 
14.10 KPMG Women's PGA Cham-
pionship 
18.10 Golfing World 
19.00 PGA Tour 
19.55 FedEx St. Jude Classic

07.00 Sumarmessan 
07.45 Copa America 
09.25 Copa America 
11.05 Sumarmessan 
11.50 Season Highlights 
12.45 Formúla 1 
15.10 1. deildin 
16.50 NBA 
18.40 Copa America 
20.20 Copa America 
22.00 Sumarmessan 
22.45 NBA 
23.55 Copa America 
02.10 Copa America

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
ARTHUR NEWMAN
Maður freistast til þess að hefja
nýtt líf með því að sviðsetja
dauða sinn og taka upp nýtt
nafn en málin vandast þegar
hann kynnist konu sem er
einnig að flýja fortíðina.
 

 | 21:20
OUTLANDER
Magnaðir og sjóðheitir þættir
um hjúkrunarkonuna Claire sem
tók þá ákvörðun í síðustu þátta-
röð að fara ekki til baka til síns
tíma og dvelja heldur með
eldhuganum sínum, Jamie.
 

 | 19:50
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.

 | 20:35
THE NIGHT SHIFT
Það eru nóg að gera hjá
læknunum á bráðamóttökunni í
San Antonio að vanda.
Spennandi læknaþættir um
ástir og örlög.
 

 

 | 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.
 

 | 19:50
ÁSTRÍÐUR
Það er Valentínusardagur og
Ástríður hefur engan til að
senda sér blóm en hún er
ráðagóð og leysir málið með
því að senda sér sjálf. 

07.00 Ljóti andarunginn og ég 
07.25 Latibær 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Brunabílarnir 
08.25 Lukku láki 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar  
 frá Madagaskar 
09.47 Víkingurinn Viggó 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 UKI 
11.00 Ljóti andarunginn og ég 
11.25 Latibær 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Brunabílarnir 
12.25 Lukku láki 
12.48 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar  
 frá Madagaskar 
13.47 Víkingurinn Viggó 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 UKI 
15.00 Ljóti andarunginn og ég 
15.25 Latibær 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Brunabílarnir 
16.25 Lukku láki 
16.48 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar  
 frá Madagaskar 
17.47 Víkingurinn Viggó 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 UKI 
19.00 Vaski grísinn Baddi

09.00
13.00
17.00 
Dóra 
könnuður
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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

Þú finnur nýja EM-tilboðsbæklinginn 
á www.husgagnahollin.is

www.husgagnahollin.is 
558 1100

EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
EM-TILBOÐ

UMBRIA
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Grátt 
eða dökkgrátt áklæði. Stærð: 330 × 265 × 78 cm. 
Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði.

 335.990 kr. 
 419.990 kr.

EM-STÓLLINN FRÁ

ADAM
Stílhreinn La-Z-Boy  
hægindastóll.
Fáanlegur í leðri og áklæði.
Leðurútgáfan fáanleg bæði  
rafdrifin og án rafmagns.
Stærð: B: 82 × D: 98 × H: 104 cm

ADAM Í ÁKLÆÐI

 97.990 kr.  
 139.990 kr.

ADAM í leðri

 132.990 kr.  
 189.990 kr.
ADAM rafdrifinn í leðri

 216.990 kr.  
 309.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
EM-TILBOÐ

UMBRIA
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga.  
Dökk og ljósgrátt slitsterkt áklæði. 
Stærð: 245 × 163 × 78 cm

AFSLÁTTUR
40%
EM-TILBOÐ

 149.990 kr. 
 249.990 kr.

Hafðu það smart ...

… með smávöru úr Höllinni

NÚ ER VEISLA 
Í HÖLLINNI

Rökkur fjallar um þá 
Gunnar og Einar sem 
voru einu sinni par en 
hafa hætt saman þegar 
sagan hefst. Nokkrum 
dögum fyrir jól hringir 

Einar í Gunnar um miðja nótt og 
hljómar skringilega, eins og hann 
ætli mögulega að fara sér að voða. 
Gunnar keyrir umsvifalaust upp 
í sumarbústaðinn þar sem Einar 
kúldrast, en þegar þangað er komið 
áttar Gunnar sig á því að hlutirnir 
eru ekki alveg eins og hann grunaði,“ 
segir Erlingur Óttar Thoroddsen um 
kvikmyndina Rökkur, sem væntan-
leg er í kvikmyndahús snemma á 
næsta ári. Tökum lauk í byrjun apríl, 
en myndin var að mestu leyti tekin 
upp á Snæfellsnesi.

Kvikmyndin var framleidd af Búa 
Baldvinssyni fyrir hönd Hero Pro-
ductions, Baldvin Kára Sveinbjörns-
syni og Erlingi fyrir hönd Myrkra-
verk Productions. Leikstjóri og 
handritshöfundur myndarinnar er 
hann sjálfur en þetta er hans önnur 
mynd í fullri lengd eftir að hann 
útskrifaðist úr kvikmyndanámi við 
Columbia University árið 2013.

„Ég byrjaði að skrifa handritið 
2015 og mig langaði til að gera kvik-
mynd á Íslandi. Mér finnst erfitt að 
bíða eftir hlutunum og vildi klára 
þetta sem fyrst, svo það er óhætt að 
segja að ferlið allt hafi tekið frekar 
stuttan tíma,“ segir hann en með 
aðalhlutverk í myndinni fara þeir 
Björn Stefánsson og Sigurður Þór 
Óskarsson en þeir vöktu talsverða 
athygli fyrir leik sinn í þáttaröðinni 
Réttur 2, sem sýnd var á stöð 2 síðast-
liðinn vetur.

„Það var frábært að fá þá til að taka 
þátt. Þeir eru frábærir leikarar og það 
var mjög gott að vinna með þeim, 
sem gerði mitt starf mun auðveldara. 
Með önnur hlutverk í myndinni fara 
Aðalbjörg Árnadóttir, Jóhann Krist-
ófer Stefánsson og Anna Eva Stein-
dórsdóttir,“ segir Erlingur og bætir 
við að þetta hafi verið einstaklega 
skemmtilegt og ánægjulegt ferli.

Erlingur lýsir myndinni sem „gay 
horror drama“, en það hefur verið 
lítið um íslenskar kvikmyndir sem 
fara út í hrollvekjandi efni eða fjalla 

um samkynhneigða einstaklinga, 
hvað þá í sömu sögunni. Þessu 
langaði Erling til að breyta og hann 
skrifaði Rökkur með það að tak-
marki að búa til íslenska hrollvekju 
í anda Weekend, Don’t Look Now og 
Persona.

„Hugmyndin kom út frá atburðum 
sem ég hef sjálfur lent í hvað varðar 
sambönd og sambandsslit, á sama 
tíma langaði mig til að gera mynd 
sem fjallar um tvo einstaklinga á 
afskekktum stað. Það var ákveðin 
áskorun fyrir mig að gera mynd þar 
sem ég blanda þessu tvennu saman,“ 
segir Erlingur. 
gudrunjona@frettabladid.is

Hugmyndin kom út 
frá eigin lífsreynslu
Erlingur Óttar Thoroddsen útskrifaðist frá Columbia University 
árið 2013 sem leikstjóri. Kvikmynd hans Rökkur kemur til með að 
koma í kvikmyndahús snemma á næsta ári en með aðalhlutverk í 
myndinni fara þeir Björn Stefánsson og Sigurður Þór Óskarsson.

Erlingur Óttar Thoroddsen útskrifaðist frá Columbia University árið 2013.  
FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

Með aðalhlutverk í myndinni fara þeir Björn Stefánsson og Sigurður Þór Óskarsson. 

Ég byrjaði að 
skrifa HandriTið 

2015 og mig langaði Til að 
gEra kvikmynd á Íslandi. 
mÉr finnsT ErfiTT að bÍða 
EfTir HluTunum og vildi 
klára þETTa sEm fyrsT.
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Alþjóða 
blóðgjafa-
dagurinn
14. júní
Blóðgjafafélag Íslands þakkar blóðgjöfum framlagið og býður 
til fagnaðar við Blóðbankann Snorrabraut 60, kl. 16–18.

Grillaðar pylsur, töfrabrögð og bangsaspítali, lögreglan og 
slökkviliðið koma í heimsókn og fleira verður til skemmtunar.

Allir velkomnir!

Blóðgjafafélag Íslands BGFÍ  /  www.bgfi.is

Ég gef blóð

Ég bjarga líf
i



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
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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

  ROYAL AVIANA
Fyrsta flokks þrýstijöfnunardýna (Memory Foam) 

Stök dýna  (153x200 cm)
Fullt verð 104.980 kr.

TILBOÐ 78.725 kr.
Stök dýna (120x200 cm)

Fullt verð 78.513 kr.
TILBOÐ 58.885 kr.

Stök dýna (90x200 cm)
Fullt verð 61.186 kr.

TILBOÐ 45.890 kr.

Sumar
tilboð!

STAKAR DÝNUR! 
Frábært tækifæri til að endurnýja í gestaherberginu 

og/eða í sumarbústaðnum

(Avíana er til í öðrum stærðum og á tilboði með botnum)

(Rúm með botni og fótum)

LAYLA (153x200 cm)
Verð 174.180 kr.

NÚ 130.635 kr.

ALEXA (153x200 cm)
Verð 212.980 kr.

NÚ 159.735 kr.

ROYAL-DAGAR REKKJUNNAR HALDA ÁFRAM 

Sumartilboð

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

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

Pabbi, réttu mér símann!“
„Nei.“
„Hei, þú mátt ekki vera 

í símanum ef ég má ekki vera í 
símanum!“

Sagði unglingurinn mörgum 
sinnum á meðan bíókvöld fjöl-
skyldunnar stóð yfir.

Samverustundin líður ekki án 
þess að einhver líti á símann. Fjöl-
skyldan er ofurseld símtækjunum. 
Miðaldra hjón og unglingsgrey 
þola varla eina bíómynd án þess að 
einhver sé horfinn ofan í símann.

Unglingurinn reyndi að benda 
á að jafnræði yrði að ríkja, jafnvel 
vitnað í stjórnarskrána og hvað-
eina. Föðurnum varð ekki haggað. 
Horfðu á myndina!

Við foreldrarnir afsökum síma-
sýkina með okkar ábyrgðarmiklu 
störfum og því sé afar nauðsyn-
legt að kúra ofan í símtækin í 
tíma og ótíma, þó að yfirlitið yfir 
símanotkunina sýni svart á hvítu 
að Facebook sé það sem helst sé 
skoðað.

Hvað gerðist eiginlega? Hvernig 
tókst Zuckerberg, stofnanda 
Facebook, og öllum hinum snjöllu 
apphöfundunum eiginlega að 
gera okkur að þessum þrælum 
snjallsímanna? Snapchat, Twitter, 
Facebook. Saman spjalla hjónin 
á veggjum hvort annars, hvort í 
sínum sófanum flissa þau yfir eigin 
kímnigáfu, lesa upphátt smellin 
komment frá sér eða „vinunum“.

En þrátt fyrir allt þá er þetta auð-
vitað algjör snilld. Nú veit ég hvar 
Magga skólasystir býr og starfar 
og hvernig Sigrúnu frænku gengur 
í London. Veit margt um fólk sem 
ég hefði alls ekki vitað. Þannig 
hefur þessi fjári tengt saman fólk 
í fjarska, en kannski á sama tíma 
myndað ákveðna fjarlægð milli 
þeirra sem sitja í sama sófanum. 
Merkilegur gaur þessi Zuckerberg.

Þessi 
Zuckerberg

Helgu Völu 
Helgadóttur

Bakþankar
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