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FLUGSÆTI AÐRA LEIÐINA M/SKÖTTUM OG TÖSKU

ALICANTE
Frá kr.

9.900BÓKAÐU SÓL Á 
SPOTTPRÍS
SÓLARFERÐIR Á FRÁBÆRUM AFSLÆTTI

Frá kr.
44.330

Í Hólavallakirkjugarði Sólkatla og Ísold leiða hér hópinn í Hólavallakirkjugarði í Reykjavík í gær, en þar lögðu þær, með Sóleyju Tómasdóttur forseta borgarstjórnar, blómsveig á leiði baráttu-
konunnar Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Nokkur fjöldi sótti athöfnina sem var í tilefni kvennafrídagsins í gær, 19. júní, og hundrað og eins árs afmælis kosningaréttar kvenna. Fréttablaðið/Hanna

Fréttablaðið í dag

lÍfið 
Kafað í 
fjölbreytt 
fataval tónlistargesta 
á tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice sem 
lauk í gær. 24

fréttir FA segir misræmi  
í hækkunum Póstsins. 8 

skoðun Brynhildur Pétursdóttir 
efast um ágæti læsisátaks. 10

sport Hamingjan breyttist  
í ógleði í Marseille. 12

tÍMaMót Tvö ár eru frá stofnun 
Hjólreiðasambandsins. 16

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

lÍfið „Við vorum orðnar þreyttar á 
neikvæðri umræðu um líkama fólks 
og almennt neikvætt viðhorf til ein-
staklingsins,“ segir Kristín Dóra Ólafs-
dóttir. Hún, ásamt Kristínu Björk 
Smáradóttur og Elísabetu Hönnu 
Maríudóttur, breiðir í sumar út sjálfs-
ástar-boðskap á vegum skapandi 
Sumarstarfa í Garðabæ.

Sjálfsást segja þær stöllur snúast 
um að hugsa fallega til sjálfs sín og 
hætta að brjóta sig niður. Fólk eigi að 
hugsa til sín eins og það hugsar til síns 
besta vinar. – gj / sjá síðu 26

Boða sjálfsást

Kristín björk, Elísabet Hanna og Kristín 
Dóra í Málglöðum.  MynD/Eyþór

náttúra Í fyrsta skipti í fimm ár 
hefur greinst nýsmit af síldarsýkingu 
sem olli stórskaða á síldarstofninum. 

Mælingar Hafrannsóknastofnunar 
á ungsíld í fyrra leiða í ljós nýsmit í 
sömu sýkingu og greindist í sumar-
gotssíldarstofninum 2008, að því er 
fram kemur í skýrslu stofnunarinnar.

Þorsteinn Sigurðsson, sviðstjóri á 
nytjastofnasviði Hafrannsóknastofn-
unar (Hafró), segir ekki vitað hversu 
alvarleg, eða útbreidd sýkingin er í 
yngstu síldinni. 

Þorsteinn segir óvissu meiri fyrst 
nýsmitið sé hjá ungsíldinni. „Þessi 
sýking hefur verið furðuleg því 
kennslubækurnar sögðu að þetta ætti 
allt að drepast. En við sjáum ennþá 

mikið af sýktri síld í veiðistofninum,“ 
segir Þorsteinn. Sýkingin virðist hafa 
valdið minni dauða í síldarstofninum 
en óttast var í fyrstu en að sögn Þor-
steins er frekari rannsókna þörf og 
enn ótímabært að gefa út upplýsingar 
um hversu víðtækt smitið er.

Hafró telur að hrygningarstofn 
síldarinnar nái lágmarki á næsta 
ári en hann hefur minnkað hratt á 
síðustu árum vegna affalla af völdum 
sýkingarinnar. Stofninn er talinn vera 
um 400 þúsund tonn. – shá / sjá síðu 4

Alvarleg síldarsýking 
greinist aftur í ungsíld
Sýking í síld sem fyrst varð vart árið 2008 hefur skotið sér niður að nýju. 

900
þúsund tonna stofn hefur 
farið í 4-5 hundruð þúsund.



Ferðaþjónusta Heilbrigðiseftirlit 
Norðurlands vestra hefur ákveðið að 
loka hluta gistihússins Blöndubóls á 
Blönduósi þar til kröfum eftirlitsins 
verður fullnægt. Verður því ekki 
hægt að gista í þeim hluta hússins. 
Þetta er í annað skipti svo vitað sé á 
þessu ári að heilbrigðiseftirlit lokar 
gistiaðstöðu fyrir ferðamenn hér á 
landi.

Ákvörðunin um þvingunarúrræði 
fyrir gististaðinn Blönduból var tekin 
á fundi heilbrigðiseftirlitsins þann  
16. júní síðastliðinn. Eftirlitið ákvað 
að knýja á um úrbætur sem settar 
voru fram bréflega tveimur dögum 
áður. Eigandi gistihússins neitaði 
að verða við beiðninni og setja fram 
úrbótaáætlun. Því hafi ekki verið um 
annað að ræða en að loka staðnum 
þar til kröfum hefur verið fullnægt.

„Við fórum í skoðun á  gistihúsinu 
og gerðum athugasemdir varðandi 
þrif. Vildum við að því yrði kippt í 
liðinn og settum við fram kröfur um 
að bætt yrði úr þrifum og að eigandi 
myndi setja áætlun af stað til úrbóta 
þar sem þrifum var ábótavant,“ segir 
Sigurjón Þórðarson, heilbrigðisfull-
trúi. „Þessum tilmælum þverneitaði 
eigandinn að fara eftir og því ekki 
um neitt annað að ræða en að loka 
þeim hluta gisthússins tímabundið 
þar sem þrif voru ekki í lagi.“

Jónas Skaftason, eigandi Blöndu-
bóls, er síður en svo ánægður með 
vinnubrögð heilbrigðisfulltrúans 
og segir þetta aðfarir gegn sér sem 
sprottnar eru upp úr einni færslu 
útlenskra kvenna á Facebook þar 
sem þær sökuðu staðinn um óþrif. 

„Það er nú bara þannig að þær 
pöntuðu gistingu í herbergi en vildu 
gistingu í sér gisthúsi sem ég er með. 
Því urðu þær ósáttar og dreifðu á 
Facebook einhverjum lygapósti,“ 
segir Jónas. „Þetta er byggt á mis-
skilningi og tittlingaskít og því skil 
ég ekki alveg þessar aðfarir. „Ég hélt 
að hann væri að koma hingað út af 
frárennslismálum hjá Blönduósbæ. 
Hér í fjörunni liggur klósettpappír 
og mannaskítur úti um allt. Ég 
reyndi að sýna honum það en það 
skipti hann víst engu máli.“ 
sveinn@frettabladid.is

Vélorf

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

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

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Veður Lentir aftur í Annecy

Fyrstu tveir að baki Karlalandslið Íslands í fótbolta lendir á flugvellinum í Annecy í Frakklandi í gærmorgun eftir ferðalagið frá Marseille. Þar 
kepptu Íslendingar við Ungverja á laugardag og endaði viðureignin með jafntefli liðanna. Liðið hefur aðsetur í Annecy á meðan á EM stendur. 
Næsti leikur er gegn Austurríki í St. Denis í nágrenni Parísar klukkan fjögur á miðvikudaginn, 22. júní. Fréttablaðið/Vilhelm

Allhvöss austanátt í dag með tals-
verðri rigningu austanlands, en 
hægari vindur vestan til og skýjað 
með köflum. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast á 
Vesturlandi. sjá síðu 18

eigandi gististaðarins blöndubóls á blönduósi segir aðfarir gegn staðnum 
sprottnar upp úr Facebook-færslu erlendra kvenna. mynd/GooGle earth

Loka hluta gistihúss 
vegna óþrifnaðar
Eigandi gististaðarins Blöndubóls á Blönduósi neitaði að verða við óskum heil-
brigðiseftirlitsins um úrbætur og segir þetta mál vera tittlingaskít.

 Við fórum í skoðun 
á  gistihúsinu og 

gerðum athugasemdir 
varðandi þrif. Vildum við að 
því yrði kippt í liðinn og 
settum við fram 
kröfur um að 
bætt yrði úr 
þrifum.

Sigurjón Þórðarson, 
framkvæmdastjóri 
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra

Kjaramál Tafir urðu á millilanda-
flugi um Keflavíkurflugvöll í gær 
vegna forfalla flugumferðarstjóra. 
Millilandaflug um flugvöllinn lá 
um tíma niðri í gærmorgun og í 
kjölfarið urðu seinkanir á flugi. 
Aðeins einn flugumferðarstjóri var 
á vakt vegna forfallanna.

„Flugumferðarstjórar hafa ekki 
verið viljugir til að taka auka-
vaktir núna eftir að lögin voru sett 
á,“ sagði Guðni Sigurðsson, upp-
lýsingafulltrúi Isavia, við frétta-
stofu í gær og vísar til þeirra laga 
sem Alþingi setti á yfirvinnubann 
flugumferðarstjóra fyrr í mánuð-
inum.

Kjaraviðræður flugumferðar-
stjóra og Isavia virðast vera á við-
kvæmu stigi. Hvorugur aðilinn 
gefur nokkuð upp um gang við-
ræðna. Ljóst er að deiluaðilar 
þurfa að hafa hraðar hendur þar 
sem þeir hafa aðeins fimm daga 
til viðbótar áður en deilunni er 
vísað í gerðardóm samkvæmt fyrr-
nefndum lögum Alþingis.

„Það er fundur klukkan eitt á 
morgun [í dag] og viðræður hafa 
verið í gangi síðustu daga. Það var 
ákveðið að ræða það ekki í fjöl-
miðlum hvernig viðræðum miðar 
áfram en það er fundur á morgun 
og við vonumst til að leysa þetta 
sem allra fyrst,“ sagði Guðni í gær. 
– lvp / þea

Aðgerðir 
flugum–
ferðarstjóra 
valda töfum 

Björgun Allar björgunarsveitir 
Landsbjargar á höfuðborgarsvæð-
inu ásamt björgunarsveitum á 
Suðurnesjum voru kallaðar út í gær 
til að leita að breskum göngumanni.

Maðurinn varð viðskila við sam-
ferðafólk sitt snemma á laugardag 
við Sveifluvatn norðan Kleifarvatns. 
Fólkið hafði samband við lögreglu í 
gærmorgun.

150 manns tóku þátt í leitinni auk 
þess sem notast var við þyrlu Land-
helgisgæslunnar, fjórhjól og tvo 
dróna. Þoka var og slæmt skyggni.

Maðurinn var enn ófundinn í 
gærkvöldi, en Jónas Guðmundsson, 
upplýsingafulltrúi Landsbjargar, 
sagði að leitað yrði fram á nótt. – þv

Allar sveitir leita 
göngumanns

Flugumferðarstjórar 
hafa ekki verið 

viljugir til að taka auka-
vaktir núna eftir 
að lögin voru 
sett á.

Guðni Sigurðsson, 
upplýsingafulltrúi 
Isavia ohf.
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Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400

Lexus NX 300h hefur skarpari línur og sker 
sig úr fjöldanum með sportlegri hönnun sem 
gleður augað frá öllum sjónarhornum. 

lexus.is

SKARPARI Á ALLA KANTA

NX 300h



Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |

Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum 
og ferskum fiski.

  Veitingastaðir
  Stóreldhús
  Mötuneyti 

hafid@hafid.is   

554 7200

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki

náttúra Rannsóknir og mælingar 
Hafrannsóknastofnunar í fyrra-
haust á ungsíld fyrir norðan land, 
sýna nýsmit í sömu alvarlegu sýk-
ingu og greindist fyrst í sumargots-
síldarstofninum árið 2008. Merki um 
nýsmit í stofninum hafa annars ekki 
verið teljanleg síðustu fimm ár.

Þetta kemur fram í skýrslu Haf-
rannsóknastofnunar um ástand 
nytjastofna á Íslandsmiðum 
2015/2016 og aflahorfur fiskveiði-
árið 2016/2017.

Þar segir frá bergmálsmælingum 
á svæðinu frá Breiðafirði norður og 
austur um í Axarfjörð í september og 
október í fyrra. Kemur fram að sýk-
ingarhlutfall af völdum frumdýrsins 
Ichthyophonus hoferi í 2003-2006 
árgöngum síldarinnar er enn hátt, 
eða um 30 til 40 prósent. „Sýkingar-
hlutfall í 2007 til 2009 árgöngunum 
hefur hins vegar verið að hækka 
síðustu tvö ár. Eins greindist sýking í 
tveggja ára síld norðanlands í vetur. 
Ljóst er að nýsmit á sér stað þótt það 
sé minna en árin 2009 til 2010. Mikil-
vægt er að fylgst verði vel með þróun 
sýkingarinnar.“

Þorsteinn Sigurðsson, sviðsstjóri á 
nytjastofnasviði Hafrannsóknastofn-
unar, segir að ekki sé vitað á þessu 
stigi málsins hversu alvarleg, eða 
útbreidd sýkingin er í yngstu síld-
inni. Nýsmitið sé hjá yngstu síldinni 
og óvissan því meiri en annars væri í 
mati á nýliðun stofnsins sökum þess 
að ekki er vitað hvort þetta veldur 
dauða í yngstu árgöngum síldar-
innar.

„Þessi sýking hefur verið furðuleg 
því kennslubækurnar sögðu að þetta 
ætti allt að drepast. En við sjáum 
ennþá mikið af sýktri síld í veiði-
stofninum, þó það hafi auðvitað 
mikið drepist af völdum sýkingar-
innar fyrstu tvö árin eftir að hún 
kom upp,“ segir Þorsteinn og því 
eru góðu fréttirnar þær að sýkingin 

virðist hafi valdið minni dauða í 
stofninum en í fyrstu var óttast og 
dæmi sýndu annars staðar frá. Ennþá 
er ótímabært að gefa út upplýsingar 
um hversu víðtækt smitið er, frekari 
rannsókna sé þörf, að sögn Þorsteins.

Hafrannsóknastofnun gerir ráð 
fyrir að hrygningarstofninn muni 

ná lágmarki á næsta ári en stofn-
þróun næstu ára sé hulin óvissu 
þar sem ekki hefur fengist gott 
mat á yngri árgangana og vegna 
þessara vísbendinga um sýkingu í 
yngstu árgöngunum. Góð nýliðun 
á árunum 1999-2002 leiddi til að 
hrygningarstofninn náði hámarki 

á árunum 2005-2008. Hann minnk-
aði hins vegar hratt til ársins 2011 
vegna affalla af völdum sýkingar-
innar í stofninum, sem sýnir alvöru 
málsins.

Stofninn, eða fullorðin síld, er 
talin vera um 400.000 tonn. 
 svavar@frettabladid.is

Síldin hefur orðið fyrir áföllum – sýkingu auk síldardauðans í Kolgrafarfirði þar sem 55.000 tonn drápust. Fréttablaðið/Vilhelm

Síldarsýking greinist í ungsíld
Í fyrsta skipti í 5 ár greindist nýsmit af alvarlegri síldarsýkingu sem fyrst varð vart 2008. Mikið af síld drapst í 
byrjun en sýkt síld lifir þvert á kenningar. Hafrannsóknastofnun fylgist náið með þróun sýkingarinnar.

Sýking drap 500.000 tonn
l Haustið 2008 varð ljóst að ís-

lenska sumargotssíldin væri mikið 
sýkt af einfrumungnum Ichthyop-
honus hoferi.

l Upp úr því var farið í umfangs-
miklar rannsóknir til að meta tíðni 
sýkingarinnar með sérstökum 
rannsóknarleiðöngrum hjá Haf-
rannsóknastofnuninni og með 
rannsóknum á veiðiafla síldveiði-

skipa. – Sýkingarhlutfallið var þá 
34-70%.

l Talið var í upphafi að sýkt síld 
dræpist undantekningalaust eftir 
um 100 daga, en það hefur ekki 
gengið eftir hér.

l Sýkingin keyrði stofninn úr 900.000 
tonnum í 400 til 500.000 tonn. 

Heimild: Ársskýrsla dýralæknis  
fisksjúkdóma 2014

Samgöngur „Ég er mjög spenntur 
að sjá hvernig fyrsta útilegan verður 
og hvort ég nái að komast í Varma-
hlíð með börnin,“ segir Óskar Þór 
Vilhjálmsson, íbúi í Eyjafirði sem var 
á leið í sína fyrstu útilegu á rafmagns-
bílnum sínum þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum. „Ég fullhleð hann 
á Akureyri og ég ætti að ná í Varma-
hlíð í útileguna.“

Óskar Þór býr í Melgerði í Eyja-
fjarðarsveit, sem er staðsett 32 km 
sunnan Akureyrar. Hann segir það 
mjög hagkvæmt fyrir bíleigendur sem 

þurfa að aka 30-50 kílómetra á dag til 
vinnu að eiga rafmagnsbíl. Það sé því 
ekki rétt nálgun að rafmagnsbílar séu 
aðeins fyrir þá sem búa í þéttbýli og 
vinni í þéttbýli.

„Bíllinn er fullhlaðinn þegar ég sest 
í hann að morgni. Stundum hleð ég 
hann í vinnunni en ég þarf þess ekki 
alltaf. Síðan, þegar vinnudegi lýkur, 
keyri ég heim og ég veit að rafmagnið 
er nægjanlegt fyrir bónusferð og svo 
að komast heim,“ segir Óskar Þór.

Hann segir einnig mikinn sparnað 
fólginn í þessu fyrirkomulagi „Við 

vorum að eyða um hálfri milljón á 
ári í bensínkostnað en með þessum 
hætti erum við aðeins að nota brot af 
því fjármagni í rafmagn. Því hentar 
þetta gríðarlega vel fyrir fólk sem þarf 
að keyra nokkra vegalengd til vinnu á 
hverjum degi.“

Óskar segir það hafa komið sér á 
óvart hversu gott hafi verið að eiga 
rafmagnsbílinn að vetri til í Eyja-
firði. Veður geta verið válynd og 
snjóþyngsli oft mikil. „Til að mynda 
þurfti ég aldrei að skafa af bílnum 
síðasta vetur. Ég set bílinn í hleðslu 
við heimkomu og stilli bílinn á að ég 
þurfi að fara inn í hann um hálf átta 
að morgni. Þegar ég kem út hefur 
hann hitað sig, hreinsað af sér snjó og 
krap og þegar ég sest inn í hann eru 
sætin heit, stýrið einnig og þetta er í 
raun allt annað líf.“ – sa

Telur rafmagnsbílinn vera raunhæfan kost fyrir fólk í dreifbýli
Óskar Þór Vil-
hjálmsson, eig-
andi rafmagns-
bíls í eyjafirði

hraðhleðslustöðvum á akureyri hefur 
fjölgað á síðustu misserum og gerir 
rafbílaeigendum auðveldara um vik. 
mynd/ÓSKar ÞÓr VilhjálmSSon

Þessi sýking hefur 
verið furðuleg því 

kennslubækurnar sögðu að 
þetta ætti allt að drepast.
Þorsteinn Sigurðsson, 
sviðsstjóri hjá Haf-
rannsóknastofnun

HeilbrigðiSmál Starfsfólk Land-
spítalans varð fyrir ofbeldi af hálfu 
sjúklinga á næstum því hverjum degi 
í fyrra. Alls voru skiptin 339, þar af 
116 á bráðageðdeild. Árið 2014 voru 
skiptin 319 og árið 2013 voru þau 292.

Atvikin eru ólík, allt frá líkamlegu 
ofbeldi til ógnandi hegðunar. 

Eyrún Thorstensen, deildarstjóri 
á bráðageðdeild Landspítalans, 
segir fjöldann eðlilegan miðað við 
starfsemina sem þar er. Þó sé hægt 
að grípa til aðgerða til að fækka 
atvikum, meðal annars með því að 
fjölga sjúkraplássum en nýtingarhlut-
fall hefur farið yfir hundrað prósent 
þegar mest lætur. 

„Þetta er náttúrulega aukið álag á 
alla,“ segir Eyrún. – gag, þea

Starfsfólk LSH 
er beitt ofbeldi

Írak Um 80 þúsund íbúar Fallúdsja 
í Írak hafa flúið undanfarnar fjórar 
vikur. Her ríkisstjórnar Íraks hefur 
setið um borgina í þeirri von að 
endurheimta hana frá hersveitum 
hryðjuverkasamtakanna sem kenna 
sig við íslamskt ríki. 

Í tilkynningu Sameinuðu þjóð-
anna er ástandið í borginni kallað 
stórslys. Búist er við að allt að 25 
þúsund flýi á næstu vikum.

Hjálparsveitir Sameinuðu þjóð-
anna eru í miklum vandræðum með 
að útvega mat, vatn og lyf fyrir fyrrum 
íbúa borgarinnar sem margir hverjir 
hafast við undir berum himni fyrir 
utan borgina. Fjöldi flóttafólks er 
sagður gera hjálparsveitum einkar 
erfitt fyrir. – þea

Áttatíu þúsund 
flýja Fallúdsja

Írakskir hermenn búa sig undir orrustu. 
nordicphotoS/aFp
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EM LEIKUR
Langar þig á úrslitaleikinn?

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

ÁFRAM ÍSLAND!

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 30. 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:  2.590.000 kr.
Tilboðsverð: 2.290.000 kr.
Ford Focus Trend Edition YXJ59
Skráður apríl 2014, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 70.000 km.  

Verð: 2.190.000 kr.
Tilboðsverð: 1.890.000 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.
Tilboðsverð: 2.990.000 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: 1.890.000 kr.
Tilboðsverð: 1.790.000 kr.
Ford Fiesta Titanium NPF32
Skráður september 2012, 1,4TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 33.500 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: 5.750.000 kr.
Ford Explorer Limited RYR50
Skráður desember 2012, 3,5i bensín, sjálfskiptur. 
Ekinn: 130.000 km. 

Verð: 3.790.000 kr.
Tilboðsverð: 3.390.000 kr.
Ford Kuga Titanium AWD GGJ84 
Skráður júní 2014, 2,0TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn 108.000 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: 3.890.000 kr.
Ford Mondeo Titanium HBY32 
Skráður maí 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur. 
Ekinn 55.000 km. 

Notaðirbílar_EMleikur_5x38_20160609_END.indd   1 16.6.2016   11:46:37



Beltone Legend™

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

HEYRNARSTÖ‹IN

Vilja herstöðina burt

Mótmælafundur Japönsk kona krefst þess að herstöð Bandaríkjanna fari frá eyjunni Ókínava. Þúsundir mót-
mælenda söfnuðust saman í borginni Naha á Ókínava í gær til að krefjast hins sama í kjölfar þess að banda-
rískur landgönguliði við herstöðina var sakaður um að nauðga og myrða japanska konu. Nordicphotos/AFp

Kanada Líknardráp hefur verið leitt 
í lög í Kanada eftir margra vikna 
deilur um málið í kanadíska þing-
inu. Frumvarpið var kynnt í apríl af 
ríkisstjórn Justin Trudeau, forsætis-
ráðherra.

Fólk með ólæknanlega sjúkdóma 
eða varanlega fötlun er því heimilt 
að binda enda á líf sitt með aðstoð 
lækna, kjósi það svo.

Kanada er með löggjöfinni eitt 
af fáum ríkjum heims sem hefur 
lögleitt líknardráp. Sjúklingar sem 
kjósa þennan valkost þurfa að upp-
fylla ýmis skilyrði, svo sem um and-
lega hæfni og að vera yfir átján ára. Sá 
varnagli er einnig sleginn að tvö vitni 
skulu vera viðstödd þegar sjúklingur 
skrifar undir beiðni um aðstoð lækn-
is við að binda enda á líf sitt.

Miklar deilur voru í kandíska 
þinginu vegna frumvarpsins því fjöldi 
þingmanna vildi víkka gildissvið 
laganna þannig að þau næðu einnig 
til þeirra sem þjást af hrörnunarsjúk-
dómum. Frumvarpið var að lokum 
samþykkt óbreytt og skilgreina lögin 
líknardráp nokkuð þröngt. Þá er 
einungis tekið tillit til líkamlegrar 
þjáningar, ekki andlegrar. – þv

Líknardráp hefur verið gert löglegt í Kanada

Bretland Vote Leave, sem berst 
fyrir aðskilnaði Bretlands frá Evr-
ópusambandinu, og Remain, sem 
berst fyrir áframhaldandi veru 
innan sambandsins, hófu aftur 
kosningabaráttu í gær eftir að hafa 
gert hlé á henni eftir morðið á þing-
manninum Jo Cox á fimmtudag.

Cox var þingkona Verkamanna-
flokksins og andvíg aðskilnaði, svo-
kölluðu Brexit. Thomas Mair, sem 
ákærður hefur verið fyrir morðið, 
mætti fyrir dóm á laugardag. Spurð-
ur til nafns svaraði hann: „Drepum 
svikara, frelsi fyrir Bretland!“

Aðeins þrír dagar eru nú í að 
kosið verði um framtíð Bretlands 
innan Evrópusambandsins og var 
kosningabarátta beggja fylkinga á 
fullu skriði í gær.

Nigel Farage, formaður Sjálfstæð-
isflokks Bretlands og Brexit-sinni, 
sagði í gær að Vote Leave gæti enn 
borið sigur úr býtum en að morðið 
á Cox hefði haft umtalsverð áhrif 
á kosningabaráttuna. „Við vorum 
með vindinn í bakið þar til þessi 
harmleikur átti sér stað. Þegar þú 
tekst á við yfirvaldið verður þú að 
hafa meðbyr,“ sagði Farage.

Michael Gove, einn forsvars-
manna Vote Leave, sagði í viðtali 
við BBC í gær að eina leiðin til að 
standa við loforð ríkisstjórnarinnar 
um að fækka innflytjendum niður 
fyrir hundrað þúsund á ári væri 
aðskilnaður frá Evrópusambandinu. 
Hann sagðist þó ekki á móti inn-
flytjendum. „Ég er stuðningsmaður 
innflytjenda en ég trúi því að til að 
styðja við bakið á flóttamönnum 
þurfum við að hafa stjórn á fjölda 
þeirra,“ sagði Gove. Undir þetta tók 
fyrrverandi borgarstjóri Lundúna, 
Boris Johnson. „Við þurfum að ná 

aftur stjórn á kerfi sem nú er algjör-
lega stjórnlaust,“ sagði Johnson.

David Cameron forsætisráðherra 
og George Osborne fjármálaráðherra 
voru harðorðir í garð stuðnings-
manna Vote Leave í gær. Cameron 
sagði Breta geta valið um tvo val-
kosti. Annars vegar sýn Nigel Farage 
„sem færir Bretland aftur í fortíðina 
og sundrar frekar en að sameina“ og 
hins vegar „opið, frjálslynt Bretland, 
land sem kennir minnihlutahópum 
ekki um vandamál sín og lítur til 
framtíðar frekar en fortíðar“.

Þá varaði Osborne við efnahags-
legum áhrifum Brexit. „Þetta er 
hlið inn í mun óöruggari heim þar 
sem störf fólks eru í hættu,“ sagði 
Osborne. „Hóflegt mat er að verg 
landsframleiðsla okkar væri fimm 
til sex prósentum minni,“ sagði 
hann einnig. thorgnyr@frettabladid.is

Baráttan um 
Brexit hafin á 
ný í Bretlandi
Slagnum ver frestað eftir að Jo Cox var myrt. Fylk-
ingarnar virðast jafnstórar sem vilja úr og vera í ESB.

Jarðarför þingkonunnar Jo cox fór fram í gær.  hundruð mættu og vottuðu cox 
virðingu sína en hún var myrt á fimmtudag. Nordicphotos/AFp

Við vorum með 
vindinn í bakið þar 

til þessi harmleikur átti sér 
stað.
Nigel Farage, for-
maður Sjálfstæðis-
flokks Bretlands

44%
styðja Brexit og jafnmargir 
eru andvígir samkvæmt 
meðaltali skoðanakannanna 
Financial Times.
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www.volkswagen.is

Þetta er meira en bara bíll.
Þetta er skjöldur fyrir það sem 
skiptir mestu máli.

 



Siemens kæliskápar á sumartilboði.

Gildir til 24. júní eða meðan birgðir endast.

Kæliskápur
KG 36VUW20

Hvítur, 186 sm. Útdraganleg „crisper-
Box“- skúffa sem tryggir lengur 
ferskleika grænmetis og ávaxta. 
LED-lýsing. „lowFrost“-tækni: 
Lítil klakamyndun. Stór „bigBox“-
frystiskúffa. Hraðfrysting.
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Tilboðsverð:

Fullt verð: 94.700 kr.
74.900 kr.

Kæliskápur stál 186 sm
KG 36VVI32

Stál, 186 sm. Orkuflokkur A+. 
Útdraganleg „crisperBox“-skúffa sem 
tryggir lengur ferskleika grænmetis 
og ávaxta. LED-lýsing. „lowFrost”-
tækni: Mjög lítil klakamyndun og 
affrysting auðveld. Stór „bigBox“-
frystiskúffa. Hraðfrysting. 
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Tilboðsverð:

Fullt verð: 133.900 kr.
104.900 kr.

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

MOWER sláttuvélar
með Briggs&Stratton bensínmótor 

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

CE/GS 
VOTTUN

MOWER CJ20 Sláttuvél m/
drifi, BS 6,0 hp mótor, sláttubreidd 
51cm. Rúmtak 190 CC, skurðarvídd 
51cm/20”, sjálfknúin 3,6 km/h, 
safnpoki að aftan  
65 L, hliðar útskilun, skurðhæð og 
staða 25-75mm/8

 20%
AFSLÁTTUR

66.990

53.592

MOWER CJ18
Sláttubreidd 46cm. BS 3,5hp 
mótor, rúmtak 158 CC, 
skurðarvídd 46cm/18”. Safn-
poki að aftan 60 L, skurðhæð 
og staða 25-85mm/8

42.990

34.392

viðskipti Félag atvinnurekenda (FA) 
hefur skrifað Póst- og fjarskiptastofn-
un (PFS) bréf þar sem vakin er athygli 
á tíðum og miklum hækkunum á 
gjaldskrá Íslandspósts á þeirri þjón-
ustu sem fyrirtækið hefur einkarétt á 
að veita – og einna helst á þeim flokki 
sem fyrirtæki nýta helst til samskipta 
við sína viðskiptavini.

Eins að verðskrá fyrir þá þjónustu 
Íslandspósts sem er í samkeppni 
við starfsemi einkaaðila hefur ekki 
hækkað í neinu samræmi.

Bréfritari Ólafur Stephensen, 
framkvæmdastjóri FA, tekur dæmi 
þar sem hann sýnir fram á að Magn-
póstur B – flokkurinn sem fyrirtæki 
nýta helst – hefur hækkað um 46,2 
prósent frá ársbyrjun 2014. Pakka-
sending – sem fellur undir sam-
keppnishlutann – hefur á sama tíma 
hækkað um 3,1 prósent.

„Þessi munur vekur furðu og marg-
ar spurningar. Verðskrárhækkun 
vegna bréfa í einkarétti um síðustu 
mánaðamót var þannig réttlætt með 
vísan til meiri launahækkana í kjara-
samningum en Íslandspóstur gerði 
ráð fyrir í áætlunum sínum. Auka þær 
hækkanir ekki kostnað vegna pakka-
sendinga, ekki síður en vegna bréfa-
sendinga,“ spyr Ólafur í bréfi sínu.

Í bréfinu rekur Ólafur hvernig 
afkoma samkeppnisrekstrar Íslands-
pósts innan alþjónustu snarvernsaði 
árið 2013 – sem skýrist af breytingum 
á því hvernig úthlutun kostnaðar er 
færð á einstaka starfsþætti. Þegar 
samkeppnishlutinn innan alþjónustu 
og utan hennar er borinn saman full-
yrðir Ólafur að sú „mynd blasir við 
að ríkisfyrirtækið ástundi undirverð-
lagningu þess hluta alþjónustunnar 
sem er í samkeppni við einkaaðila.“ 
Það telur Ólafur að gangi gegn lögum 
um póstþjónustu.

Í bréfinu segir að ljóst sé að PFS 
hafi ekki rækt það hlutverk sitt að 
hafa eftirlit með gjaldskrá Íslandspóst 
vegna samkeppnisrekstrar innan 

alþjónustu – þjónustan sé rekin með 
„hvínandi tapi vegna undirverðlagn-
ingar“, sem gangi þvert á lög.

Eins er vakin athygli á því í bréfinu 
að samkvæmt starfsleyfi Íslandspósts 
skuli fyrirtækið upplýsa um skilmála 
þeirrar þjónustu sem það veitir – og 
geri þær aðgengilegar á heimasíðu 
fyrirtækisins, afgreiðslustöðum og 

víðar. Á þessu sé hins vegar mikill 
misbrestur og á sama tíma séu sterkar 
vísbendingar um að Íslandspóstur 
hafi náð til sín viðskiptum eins og 
bögglasendingum með undirverð-
lagningu. „Engu að síður hefur FA 
séð skjalfest dæmi þess að PFS neiti 
keppinautum Íslandspósts um að 
ganga á eftir því við ríkisfyrirtækið að 

það birti afsláttarskilmála sína opin-
berlega, líkt og löggjafinn hefur ætlast 
til,“ segir í bréfinu.

Í niðurlagi bréfsins segir Ólafur 
þessa þróun mikið áhyggjuefni og 
heilbrigðu samkeppnisumhverfi í 
póstþjónustu sé stefnt í hættu vegna 
vanrækslu PFS á lögbundnu eftirlits-
hlutverki sínu. svavar@frettabladid.is

Segir Íslandspóst fara á svig við lög
Misræmi í hækkunum á gjaldskrá Íslandspósts er harðlega gagnrýnt af Félagi atvinnurekenda. Einkaréttarvarin þjónusta hækkar um 
tugi prósenta en samkeppnishluti lítið sem ekki neitt. Fullyrt að PFA vanræki lögbundið eftirlitshlutverk sitt.

Breytingar á gjaldskrá Íslandspósts eru harðlega gagnrýndar. Mynd/Íslandspóstur

samfélag Hornsteinn var lagður að 
húsi Stofnunar Vigdísar Finnboga-
dóttur í erlendum tungumálum í 
gær, 19. júní, á réttindadegi kvenna.

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi 
forseti Íslands, lagði hornsteininn að 
byggingunni ásamt Jóni Atla Bene-
diktssyni, rektor Háskóla Íslands.

Vigdís sagði í ræðu sinni að hún 
væri stolt af því að Íslendingar skuli 
með byggingu hússins geta minnt á 
ómetanlegt gildi tungumála heims-
ins með þá visku sem þau geyma.

Byggingin mun hýsa Vigdísar-
stofnun, alþjóðlega miðstöð tungu-
mála og menningar sem starfar 
undir merkjum UNESCO.

Í húsinu verður einnig starf-
rækt fræðslu- og upplifunarsetur 
auk þess sem þar verður að finna 
aðstöðu fyrir fyrirlestra og fleira. Jón 
Atli Benediktsson segir stofnunina 
skipta gríðarlega miklu máli fyrir 
rannsóknir og kennslu í erlendum 
tungumálum.

Vigdísarstofa, tileinkuð Vigdísi 
Finnbogadóttur, verður þar að 
auki í húsinu en þar verður hægt að 
fræðast um líf hennar og störf.

Áætlað er að byggingin verði form-
lega tekin í notkun vorið 2017. – þv

Hornsteinn lagður að Vígdísarstofnun

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands og Jón atli Benediktsson, rektor 
Háskóla Íslands, lögðu hornsteininn að Vigdísarstofnun í gær. Mynd/Háskóli Íslands

Sú mynd blasir við 
að ríkisfyrirtækið 

ástundi undirverðlagningu 
þess hluta alþjónustunnar 
sem er í sam-
keppni við 
einkaaðila.

Ólafur Stephensen, 
framkvæmdastjóri FA
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
7

3
2

0
5

 R
e

n
a

u
lt

 3
s

t
k

 a
t

v
in

n
u

b
íl
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Mest seldu sendibílar 
Evrópu í 18 ár 

KÍKTU Í KAFFI OG REYNSLUAKTU 
Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali 
sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault sendibíl og láttu 
sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault.

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.411.000 kr. án vsk.
2.990.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.379.000 kr. án vsk.
4.190.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.992.000 kr. án vsk.
 4.950.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

www.renault.is



Frá degi til dags
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Ég er verulega gagnrýnin á læsisátak mennta-
málaráðherra; þjóðarátak um læsi sem mun 
kosta 132 milljónir kr. á ári í 5 ár samkvæmt 

svari sem ég fékk nýlega frá menntamálaráðuneyt-
inu. Stærsti kostnaðarliðurinn snýr að ráðningu 
læsisráðgjafa sem ferðast um landið og eiga að 
ráðleggja kennurum. Einnig er unnið að þróun 
skimunarprófa hjá Menntamálastofnun og gerð 
heimasíðu svo eitthvað sé nefnt. Nú hefur stór 
hluti ráðgjafanna sagt upp störfum og samkvæmt 
fréttum tekur aðeins lítill hluti sveitarfélaga þátt í 
átakinu. Ég hef á tilfinningunni að þessi ráðstöfun á 
almannafé sé afar misráðin og skili ekki tilætluðum 
árangri. Ég velti líka fyrir mér hvort að „átak“ þurfi 
endilega að kosta hundruðir milljóna. Ef markmiðið 
er að efla lestrarkennslu er örugglega hægt að gera 
það með samstilltu átaki sem rúmast innan þess 
fjármagns sem við setjum nú þegar í grunnskólana 
og Menntamálastofnun.

Á sama tíma og ráðherra er reiðubúinn að setja 
meira en 600 milljónir í læsisátakið eru útgjöld 
á hvern nemanda á bæði framhaldsskólastigi og 
háskólastigi hér á landi undir meðaltali OECD-
ríkjanna og mun lægri en annars staðar á Norður-
löndum. Ég hefði haldið að það væri forgangsatriði 
að tryggja fjármuni í menntakerfið eftir langvarandi 
niðurskurð og því kemur á óvart að til séu peningar í 
nýtt verkefni. Verkefni sem mér finnst ekki nógu vel 
skilgreint en ég hef ítrekað kallað eftir að fá í hendur 
þá verkáætlun sem lá til grundvallar áður en því var 
hleypt af stokkunum.

Átakið hófst árið 2015 og er ætlað að standa í 
fimm ár eins og áður sagði. Mikilvægt er að mennta-
málaráðherra sé á hverjum tíma óhræddur við að 
greina hvort þessi fjárútlát séu að skila tilætluðum 
árangri. Það er jú á hans ábyrgð að þeir takmörkuðu 
peningar sem settir eru í menntakerfið nýtist sem 
best.

Efasemdir um 
læsisátak

Brynhildur  
Pétursdóttir
þingmaður 
Bjartrar framtíðar

Ég hef á 
tilfinning-
unni að þessi 
ráðstöfun á 
almannafé sé 
afar misráðin 
og skili ekki 
tilætluðum 
árangri.

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

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

afgirtur forsætisráðherra
Forsætisráðherra þjóðarinnar, 
Sigurður Ingi Jóhannsson, sagði í 
árlegri ræðu sinni á þjóðhátíðar-
degi Íslendinga, kyrfilega afgirtur 
í þokkabót, að þjóðarmeinið á 
Íslandi sé ójöfn skipting auðsins í 
landinu. Sagði Ísland auðugt land 
með gnægð auðlinda auk mann-
auðs. „Fólk hefur ekki þol fyrir 
óréttlátri skiptingu þar sem sumir 
fá að njóta á meðan aðrir gera það 
ekki. Sérstaklega á þetta við þegar 
tilfinning fólks er sú að sumir fái 
fleiri og betri tækifæri en aðrir,“ 
sagði forsætisráðherrann. Áhuga-
verð breyting á stuttum tíma 
þegar það var „óneitanlega flókið 
að eiga peninga á Íslandi.“

Varnaglinn
En það er hinsvegar áhugavert að 
skoða þessi orð forsætisráðherr-
ans. Fólk sumsé þolir ekki órétt-
láta skiptingu þegar fólk hefur 
tilfiningu fyrir því að sumir fái 
betri tækifæri en aðrir. Forsætis-
ráðherrann setur þarna snyrti-
legan varnagla. Það þarf nefnilega 
ekkert að vera svo að sumir fái 
fleiri og betri tækifæri en aðrir. 
Það þarf ekki að vera að skipt-
ingin sé óréttlát. Þjóðin þolir bara 
ekki hugmyndina um óréttlátt 
samfélag. Það er kannski þannig, 
þegar öllu er á botninn hvolft, að 
lítið hafi breyst frá því í maí 2013. 
Gæti verið að núverandi forsætis-
ráðherra sé sammála fyrirrennara 
sínum, að rof milli skynjunar og 
veruleika fólkins í landinu sé um 
að kenna? sveinn@frettabladid.is

Dýr efla hið góða í manneskjunni. Þau 
sýna skilyrðislausa ást en krefja mann 
ekki um ást,“ sagði Sigurborg Daða-
dóttir yfirdýralæknir í föstudagsvið-
tali Fréttablaðsins fyrir helgi. Sigur-
borg ræddi meðal annars hundahald 

í þéttbýli, en hundaeigendum hefur verið tíðrætt um 
hversu óvelkomnir hundar séu víðast hvar. Sigurborg 
ræddi sögulegar skýringar þessarar óvildar, þegar 
heilasulli var útrýmt hér með hundahreinsunum.

Hundar eru sannarlega óvelkomnir víða. Eigendum 
er óheimilt að notast við almenningssamgöngur með 
dýr sín, en þau eru algeng sýn víða erlendis í lestum 
og strætisvögnum, rétt eins og á kaffihúsum, versl-
unum og annars staðar úti meðal fólks. Þá er réttur 
þeirra hér til íbúðar í fjölbýlishúsum takmarkaður.

Hundar og kettir hafa fylgt manninum frá örófi 
alda. Eðlilega getur sambúð dýra í nábýli við annað 
fólk en eigendur þeirra valdið árekstrum og rétturinn 
til að halda gæludýr takmarkast af rétti nágranna til 
að lifa sínu lífi án óþæginda og ónæðis sem dýrin geta 
valdið. Því fylgir ábyrgð að eiga gæludýr gagnvart 
bæði öðru fólki og umhverfinu. Hunda- og kattahald 
í fjölbýlishúsum er bannað, nema með samþykki 
annarra eigenda. Tveir þriðju hluti eigenda þurfa að 
samþykkja dýrin.

Í maí vakti athygli barátta þriggja hundaeigenda 
í Stakkholti fyrir því að fá að hafa hundana sína í 
blokkinni. Eigendurnir sögðust hafa lagt sig fram við 
að láta sem minnsta truflun vera af hundunum. Þeim 
hafi ekki fylgt óþrifnaður, lítið hafi heyrst í þeim og 
þeir komi sáralítið inn í sameign hússins. Svo fór að 
þeim var gert að losa sig við hundana.

Eigendur hafa stjórnarskrárvarinn rétt til að gera 
það sem þeir kjósa í híbýlum sínum, svo fremi sem 
það hefur ekki ónæði eða röskun fyrir aðra í för með 
sér. Mönnum er frjálst að hagnýta eignir sínar á hvern 
þann hátt sem telst löglegur, eðlilegur og venjubund-
inn. Rétt eins og eigandi á almennt ekki kröfu á því 
að nágrannar hans taki, við hagnýtingu sinna eigna, 
tillit til veikleika hans eða viðkvæmni. Mörkin milli 
þess, sem leyfilegt er og óleyfilegt, þess sem umbera 
verður og þess sem ekki má, eru ákvörðuð samkvæmt 
almennum mælikvarða.

Auðvitað eru til sjónarmið sem styðja það að 
reglur þurfi að vera til um gæludýrahald í þéttbýli en 
það sama má segja um svo margt annað. Hvað með 
reglur til að vernda fólk gegn lélegum tónlistarsmekk 
nágranna, mikilli framkvæmdagleði eða hverju öðru 
sem getur skert lífsgæði í fjölbýlishúsum?

Þegar ágreiningur kemur upp í fjöleignahúsi, 
eins og annars staðar í mannlegum samskiptum, er 
meginreglan sú að fólk leysir úr þeim vandamálum 
sín á milli en hægt er að leita ásjár réttarvörslu-
kerfisins ef vandamálið keyrir um þverbak. Auðvitað 
er þessi leið töluvert skárri en boð og bönn um hvað 
menn megi gera heima hjá sér. Þess vegna er það ill-
skiljanlegt af hverju dýraeigendur séu einir teknir út 
fyrir sviga burt séð frá því hvort eiginlegt vandamál er 
til staðar. Hvers eiga þeir að gjalda?

Bestu vinir

Eigendur hafa 
stjórnarskrár-
varinn rétt til 
að gera það 
sem þeir kjósa 
í híbýlum 
sínum, svo 
fremi sem það 
hefur ekki 
ónæði eða 
röskun fyrir 
aðra í för með 
sér.
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Suður England  12. – 17. ágúst

Sjö daga ferð um Suður England
Ein af vinsælustu ferðunum okkar

Ekið um borgir og þorp í hjarta Englands og komið víða við. Skemmtileg 
og fræðandi ferð. Skoðunarferðir alla daga og hálft fæði innifalið. 
Flogið með Icelandair. Fararstjóri er Emil Örn Kristjánsson
Verð frá 174.200,-

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515 • outgoing@gjtravel.is • www.ferdir.is

Húsfélagaþjónustan ehf • Auðbrekku 16 • 200 Kópavogi • sími 555 6855 • gsm  863 8855 • husfelag@husfelag.is • www. husfelag.is

Hreinsum glugga og klæðningar  
á öllum stærðum húsa

Vanir menn - Vönduð vinnubrögð.

Sími 555 6855
www.husfelag.is

husfelag@husfelag.is

Í dag er Alþjóðlegur dagur flótta-
fólks, 20. júní. Aldrei í mann-
kynssögunni hefur fjöldi flótta-

fólks verið meiri en einmitt nú. 
Samkvæmt mati Flóttamanna-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna 
teljast um 60 milljónir einstak-
linga til flóttafólks. Þar af eru um 
20 milljónir sem hafa neyðst til 
að yfirgefa heimaland sitt vegna 
vopnaðra átaka eða ofsókna en 10 
milljónir þeirra eru börn.

Þetta eru tölur sem þú, lesandi 
góður, hefur líklega heyrt áður. 
En á bak við þessar sláandi tölur 
er fólk, venjulegt fólk eins og ég 
og þú, fólk sem þráir ekkert annað 
en friðsamlegt og öruggt umhverfi 
til að vaxa og dafna, finna hæfi-
leikum sínum farveg og að tryggja 
börnum sínum eins farsæla fram-
tíð og kostur er á. Venjulegt fólk, í 
óvenjulegum aðstæðum. En þetta 
vitum við öll.

Í síðasta mánuði birti Amnesty 
International niðurstöður úr 
könnun sem framkvæmd var í 27 
löndum. Í ljós kom að um 80% 
almennings, um allan heim, er 
hlynntur því að taka á móti flótta-
fólki. Þetta er yfirgnæfandi meiri-
hluti og engin ástæða til að ætla 
annað en að afstaða Íslendinga sé á 
sama veg, þótt við höfum látið lítið 
að okkur kveða í móttöku flótta-
fólks (jafnvel miðað við hina frægu 
höfðatölu).

Rétt er þó að fagna því sem vel er 
gert. Móttaka sýrlensks flóttafólks 
sem hingað kom í boði stjórn-
valda í byrjun árs hefur gengið 
framar vonum. Fjölskyldurnar, og 
börnin sérstaklega, vaxa og dafna 
í því framandi umhverfi sem eyja 
í Norður-Atlantshafi vafalaust er. 
Þetta hefur þó ekki gerst af sjálfu 
sér, heldur hefur kostað mikla og 
óeigingjarna vinnu margra sjálf-
boðaliða og sérfræðinga.

En betur má ef duga skal og 
verkefnin framundan eru stór og 
mikil. Næsta markmið, sem stefna 
þarf að og ná sem fyrst, er að jafna 
aðstöðumun kvótaflóttafólks 
annars vegar og hælisleitenda hins 
vegar. Fjöldi fólks sem sækir um 
alþjóðlega vernd á Íslandi hefur 
aldrei verið meiri. Stjórnvöld, 
bæði ríki og sveitarfélög, geta gert 
miklu betur í málum þeirra sem 
fá slíka vernd. Margt af því fólki 

Við viljum öll hjálpa – 
hjálpum þá!

lendir í miklum vanda á vinnu- og 
húsnæðismarkaði og þarf að líða 
miklar þrautir við að aðlagast lífinu 
á Íslandi. Þessu þarf að breyta. Allir 
sem búa á Íslandi eiga að hafa jafna 
möguleika hvaðan sem þeir koma 
og hver svo sem þeirra staða er. Á 
því sviði getum við verið öðrum 
ríkjum fyrirmynd.

Fyrir rúmum 30 árum lét ungur 
tónlistarmaður hafa eftir sér 
ummæli sem hafa orðið langlíf, sem 
eiga ef til vill vel við: „Það skiptir 
ekki máli hvað þú getur, heldur 
hvað þú gerir.“ Það leikur enginn 
vafi á því hvað við getum. En nú 
ættum við að hefjast handa við að 
gera.

Kristín S. 
Hjálmtýsdóttir 
framkvæmda-
stjóri Rauða 
krossins Móttaka sýrlensks flótta-

fólks sem hingað kom í boði 
stjórnvalda í byrjun árs 
hefur gengið framar vonum. 
Fjölskyldurnar, og börnin 
sérstaklega, vaxa og dafna í 
því framandi umhverfi sem 
eyja í Norður-Atlantshafi 
vafalaust er.  Þetta hefur þó 
ekki gerst af sjálfu sér, heldur 
hefur kostað mikla og óeigin-
gjarna vinnu margra sjálf-
boðaliða og sérfræðinga.

Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

Í dag

Umheimurinn 
fylgist skelkaður 
með framgangi 
Donalds Trump 
í bandarísku for-
setakosningunum. 

Það er ein af ráðgátum seinni tíma 
hversu vel honum hefur vegnað og 
gefur ekki ástæðu til bjartsýni um 
stjórnmálaþróun næstu ára.

Sennilega þurfum við ekki að 
óttast að kauði verði á endanum 
kosinn forseti – en hvað svo sem 
veit maður? Hann hefur þegar náð 
miklu meiri árangri en nokkurn 
óraði fyrir.

Wrestling-væðing stjórmálanna
Donald Trump er eins og vondi 
kallinn í Batman-mynd. Hann 
dáleiðir lýðinn með einföldum 
orðum og sjónarspili; stórkarla-
legum yfirlýsingum og manna-
látum, firrum og froðufellingum. 
Hann er hinn karnívalíski fram-
bjóðandi; hefur endaskipti á stað-
reyndum og fádæma ruddalegt 
fas, gerir allt sem ekki má; hann er 
Hans Klaufi sem kom á geithafri 
með drullu og dauða kráku til að 
vinna hylli konungsdótturinnar. 
Hann kemur fram sem fulltrúi 
hinna allslausu sem engin tæki-
færi fá og hafa verið settir hjá í 
glórulausri þróun einsprósents-
kapítalismans, sem um síðir mun 
tortíma sjálfum sér. En sjálfur er 
Trump dekraður forréttindapési 
sem sóað hefur ævintýralegum 
föðurauði í heimskupör og sjálfs-
dýrðarbrölt, án þess að verulega 
hafi gengið á sjóðinn.

Hann geiflar sig eins og Musso-
lini og gargar eins og Hitler; eins 
og þeir hefur hann ekki til að bera 
snefil af þokka og er gjörsneyddur 
annarri útgeislun en þeirri sem 
nógu öflugt hatur getur hugsan-
lega kreist fram kringum þig.

Áhorfendur lyfta honum, 
múgurinn skapar hann. Stemmn-
ingin á samkomum hans er eins 

og á rokktónleikum þar sem allir 
eru komnir saman til að stilla 
saman hugi sína og fá styrk af 
fjöldanum; múgurinn getur verið 
ægilegt afl því að einstakling-
arnir afsala sér eigin gagnrýnni 
hugsun þar. Fastur liður á þessum 
skemmtunum er þegar athyglin 
beinist að einhverjum sem 
kominn er til að mótmæla yfir-
gengilegum málflutningnum – þá 
veinar frambjóðandinn á mót-
mælendur og sigar múgnum á þá, 
segist munu greiða allan kostnað 
við hugsanlegar bætur og mál-
sóknir en gefur nánast grænt ljós 
á að gengið sé í skrokk á mótmæl-
endunum. Sennilega er þetta allt 
saman sviðsett eins og svo margt 
kringum Trump; framboð hans 
er vitnisburður um Wrestling-
væðingu stjórnmálanna þar vestra 
en sú svonefnda íþrótt er sem 
kunnugt er eitt samfellt leikrit. 
Donald Trump virkar á mann sem 
gegnheilt feik. Sjónarspil þar sem 
ofbeldið er dýrkað í öllum sínum 
ömurlegu myndum.

Að veita heimskunni lögmæti
Rasisminn er alltaf gegn betri vit-
und; með verri vitund. Auðvitað 
veit flest fólk ósköp vel að maður 
á ekki að dæma milljarða manna 
eftir framgöngu nokkurra glæpa-
manna eða ærðra öfgamanna 
– sjálfur er ég til dæmis einhvers 
konar útgáfa af hvítum, kristnum, 
miðaldra karlmanni sem ann sínu 
landi og þjóð, en ég myndi aldrei 
vilja láta dæma mig eftir hryðju-
verkamanninum sem myrti nú 
nýlega þá skeleggu ensku þing-
konu Jo Cox, æpandi sína útgáfu 
af Alla Akhbar – Bretlandi allt, eða 
eitthvað þess háttar. Eins sér fólk 
upp til hópa að það er fullkom-
lega galin hugmynd að reka alla 

múslima burt frá Bandaríkjunum 
í kjölfar þess að frústreraður 
skápahommi framdi hryðjuverk í 
Orlando þegar hann skaut fólk af 
handahófi inni á klúbbi hinsegin 
fólks, þótt hann segðist að vísu 
vera áhangandi ISIS.

En Trump fær ískyggilega 
mikinn hljómgrunn í verri vitund 
fólks með sinn skelfilega haturs-
áróður; sem einna helst má 
kannski líkja við rausið í sumum 
klerkum í moskum hér og þar, 
þegar þeir predika hatur á samfé-
laginu sem þeir og áheyrendurnir 
búa í. Þetta er sama liðið; haturs-
liðið gegn okkur venjulegu fólki.

Hjá áhangendum Trump bland-
ast reiði yfir óréttlæti og andúð á 
forréttindum saman við tor-
tryggni gagnvart því sem vísindi 
og fjölmiðlar og aðrar opinberar 
sannleiksveitur segja okkur um 
heiminn.

Þetta hugarástand sem Trump 
hefur tekist að virkja breiðist út 
um Bandaríkin og á það duga 
engin rök eða upplýsingar, því að 
áhangendur hans verða bara enn 
reiðari þegar þeir eru leiðréttir. 
Þeir vilja vera reiðir. Þeir finna til 
sín í reiðinni og ofsanum og því 
fylgir einhvers konar fró að taka 
sér stöðu í firrunni. Hver segir að 
jörðin sé kringlótt? Hvar stendur 
að við séum komin af öpum? Og 
mættum við fá að sjá fæðingar-
vottorð Obama!

Nú kemur repúblikönum í koll 
að hafa um árabil leitast við að 
grafa sífellt undan skynsemi, upp-
lýsingu og þekkingu í málflutningi 
sínum; þeir buðu meira að segja 
upp á – og fengu kosinn – Georg 
W. Bush á sínum tíma sem frá 
fyrstu tíð talaði og hagaði sér sem 
eindregið flón, og reyndist líka 
slíkur sem forseti.

Kannski verður Trump ekki 
kosinn. En með framgöngu sinni 
hefur hann veitt heimskunni enn 
meira lögmæti en áður. Hann 
hefur fært út mörk hins ásættan-
lega í málflutningi. Hann er 
fulltrúi valdhyggju og ofbeldis-
dýrkunar. Hann greiðir götuna 
fyrir fasismann, sem nú ríður í 
hlað, eins og sagði forðum í klass-
ísku kvæði Þórarins Eldjárns, 
Góður gestur á Bakka, þar sem 
allt er satt og rétt, nema hugsan-
lega þessi lína hér, í tilviki Trumps 
að minnsta kosti: „Velgreiddur 
maður í vönduðum jakka …“

Með verri vitund
Rasisminn er alltaf gegn betri 
vitund; með verri vitund. 
Auðvitað veit flest fólk 
ósköp vel að maður á ekki 
að dæma milljarða manna 
eftir framgöngu nokkurra 
glæpamanna eða ærðra öfga-
manna.
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19.00 Rússland - Wales B-riðill
19.00 Slóvakía - England B-riðill

EM 2016 í Frakklandi um helgina 

A-riðill 
 
Rúmenía - Albanía 0-1 
0-1 Armando Sadiku (43.). 
 
Sviss - Frakkland 0-0 
 
 
Lokastaðan í A-riðlinum:  Frakkland 7, Sviss 
5, Albanía 3, Rúmenía 1. 

E-riðill 
 
Belgía - Írland 3-0 
1-0 Romelu Lukaku (48.), 2-0 Axel Witsel 
(61.) , 3-0 Romelu Lukaku (70.). 
 
Stigin í E-riðlinum: Ítalía 6, Belgía 3, Svíþjóð 
1, Írland 1.  

F-riðill 
 
Ísland - Ungverjaland 1-1 
1-0 Gylfi Þór Sigurðsson, víti (40.), 1-1 sjálfs-
mark Birkis Más Sævarssonar (88.). 
 
Portúgal - Austurríki 0-0 
Cristiano Ronaldo skaut í stöng úr víta-
spyrnu á 79. mínútu. 
 
Stigin í F-riðlinum: Ungverjaland 4, Ísland 
2, Portúgal 2, Austurríki 1.  
 

Armando Sadiku, 25 ára leik-
maður FC Zürich, skráði nafn sitt 
með gylltu letri í knattspyrnusögu 
Albaníu þegar hann tryggði liðinu 
sinn fyrsta sigur á stórmóti í gær-
kvöldi. Sadiku skoraði eina markið 
í leik Rúmeníu og Albaníu í Lyon á 
43. mínútu með skalla eftir fyrir-
gjöf Ledian Memushaj frá hægri. 

Albanir, sem enduðu í 3. sæti 
A-riðils, fögnuðu ákaft í leiks-

lok enda eiga þeir ennþá 
möguleika á að komast 

áfram í 16-liða úrslit. 
Það kemur þó ekki í 

ljós fyrr en úrslitin 
í öðrum riðlum 

liggja fyrir.

ólafía í 13. sæti í tékklandi  
ólafía Þórunn kristinsdóttir, 
kylfingur úr GR, endaði í 13. sæti á 
tipsport Golf Masters sem fór fram 
á Park Pilsen vellinum í tékklandi. 
ólafía lék lokahringinn í gær á 68 
höggum eða þremur undir pari. 
samtals lék hún hringina þrjá á 
fimm höggum 
undir pari (71-
69-68). Þetta 
er besti árangur 
ólafíu á sterkustu 
atvinnumótaröð 
kvenna í Evrópu og 
aðeins annað mótið sem 
hún tekur þátt í. næsta 
mót á ladies Euro-
pean tour fer fram í 
aberdeen í skotlandi 
dagana 22.-24. júlí 
og er ólafía í 24. 
sæti á biðlista 
fyrir það mót.

Fótbolti ísland var örfáum mín-
útum frá því að tryggja sér nánast 
öruggt sæti í 16-liða úrslitum EM 
í frakklandi en strákarnir okkar 
misstu niður 1-0 forystu gegn Ung-
verjalandi á lokamínútum leiksins 
á stade Vélodrome á laugardaginn. 
Birkir Már sævarsson varð fyrir því 
óláni að skora sjálfsmark á 88. mín-
útu sem var sem blaut tuska í andlit 
liðsins, sem og þjóðarinnar allrar.

Gylfi Þór sigurðsson hafði komið 
íslandi yfir úr vítaspyrnu í fyrri 
hálfleik sem aron Einar Gunn-
arsson fékk. Þrátt fyrir að Ung-
verjar hafi verið miklu meira með 
boltann gekk þeim illa að skapa 
hættuleg færi og áttu íslendingar 
bestu færi leiksins. Jóhann Berg 
Guðmundsson komst nálægt því 
að skora snemma leiks og kolbeinn 
sigþórsson fékk einnig gott færi.

Eftir jöfnunarmarkið fékk svo 
varamaðurinn alfreð finnboga-
son aukaspyrnu á vítateigslínunni. 
Gylfi Þór tók spyrnuna en boltinn 
fór af varnarveggnum og beint 
fyrir fætur annars varamanns, Eiðs 
smára Guðjohnsen, sem skaut í 

varnarmann og framhjá. Um leið 
var leikurinn  flautaður af við gríð-
arlegan fögnuð Ungverja. niður-
staðan 1-1 jafntefli og er ísland í 
öðru sæti f-riðils með tvö stig.

„ég hugsaði ekki um hvort ég 
hefði getað gert eitthvað annað. ég 
hugsaði bara um að hitta hann vel 
og örugglega en ég smellhitti bolt-
ann,“ sagði Eiður smári þegar liðið 
var komið aftur til annecy í gær. 
Eiður spilaði ekkert í fyrsta leikn-
um gegn Portúgal og var gríðarlega 
vel fagnað þegar hann kom inn á.

Þetta var bara ömurlegt
Birkir Már sævarsson bar sig vel 
eftir leikinn þó svo að honum hafi 
eðlilega liðið mjög illa eftir leik. 
„Þetta var bara ömurlegt. ég ætlaði 
að reyna að fá boltann til hliðar en 
hitti hann ekki nógu vel. Þetta var 
erfiður bolti en með smá heppni 
hefði hann farið út.“

Hann segir að það hafi enginn af 
samherjum hans í íslenska liðinu 
sagt neitt sérstakt við hann eftir 
leikinn. „Það þurfti enginn að segja 
neitt. ég tek þetta bara á mig,“ sagði 
Birkir Már hreinskilningslega.

Þurfum að vera kaldari
Þjálfararnir lars lagerbäck og 

Heimir Hallgrímsson voru búnir 
að skoða leikinn aftur þegar frétta-
blaðið ræddi við þá í annecy í gær.

„ég er bæði svekktur með úrslit-
in og að hluta með frammistöðuna. 
Varnarleikurinn og vinnslan var í 
háklassa. ég horfði aftur á leikinn 
á leiðinni til baka [frá Marseille] 
og get ekki kvartað yfir neinu hvað 
það varðar. sóknarleikurinn þarf 
að vera betri,“ sagði lagerbäck sem 
sagði að liðið hefði tekið slæmar 
ákvarðanir undir lok leiksins.

„Við fórum að gera mjög skrýtna 
hluti í föstum leikatriðum eins og 
að senda boltann þegar enginn 
var tilbúinn. Við verðum að vera 
aðeins kaldari í stöðu sem þessari 
og drepa leikinn,“ sagði svíinn.

Heimir sagði ljóst að ísland ætti 
heilmikið inni og það vissu strák-
arnir best sjálfir. Hann eins og aðrir 
sagði að ísland hafi ekki spilað vel 
með boltann.

„Við vorum 30 prósent með 
boltann í leiknum en skorum 

samt mark og eigum 3-4 mjög góð 
marktækifæri þar að auki. Það er 
það skemmtilega við stöðuna og 
þennan leik. Við vorum næstum 
búinn að vinna hann þrátt fyrir 
að vera svona lítið með boltann,“ 
sagði Heimir og ítrekaði að Ung-
verjar væru með sterkt lið og hafi 
verið betri heilt yfir.

Vill örugglega fleiri snertingar
„En ef okkur tekst að vera meira 
með boltann og þurfum þar af leið-
andi að verjast minna, þá eigum við 
meiri kraft í sóknina.“

Gylfi Þór hefur spilað frábærlega 
í fyrstu tveimur leikjunum en nán-
ast öll hans orka hefur farið í varn-
arleik. Heimir segir að það lagist af 
sjálfu sér þegar ísland nái að halda 
boltanum betur innan liðsins.

„Hann vill örugglega fá fleiri 
snertingar á boltann en þegar við 
náum að fara framar þá kemur 
hann betur í ljós. Við þurfum að 
vera rólegri með boltann og þá 
munu menn fá að njóta sín betur.“

ísland mætir austurríki á mið-
vikudag og þarf mjög líklega að 
minnsta kosti jafntefli til að komast 
áfram í 16-liða úrslit EM.

Hamingjan breyttist í ógleði  
    á einu augabragði í Marseille
Ísland gerði sárgrætilegt jafntefli við Ungverjaland í Marseille á laugardag en jöfnunarmarkið kom undir 
lok leiksins og var sjálfsmark Birkis Más Sævarssonar. „Ég tek þetta bara á mig,“ sagði Birkir Már.

Gylfi Þór Sigurðsson gat ekki leynt vonbrigðum sínum eftir að Rússinn Sergei Karasev flautaði til leiksloka í leik Íslands og Ungverjalands. FRéttABLAðið/ViLhELm

Það þurfti enginn 
að segja neitt. Ég tek 

þetta bara á mig.

Birkir Már Sævars-
son, bakvörður ís-
lenska landsliðsins 
um sjálfsmarkið sitt

Ísland og Írland hafa 
bæði tapað stigum á EM eftir 
að hafa skorað sjálfsmark.
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

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

HVAÐ Á C4 CACTUS  
SAMEIGINLEGT  
MEÐ KAKTUSUM?

VERÐ FRÁ  

2.690.000KR.
STÓRGLÆSILEGUR  

300.000KR.
KAUPAUKI FYLGIR MEÐ  
Í TAKMARKAÐAN TÍMA 

NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

CITROËN  

C4  
CACTUS

Kaktusar eru harðgerðir, lifa á nánast engu og verja sig á snjallan hátt. Það sama á við um Citroën C4 Cactus. Veldu hagnýta 
hönnun, sparneytni og lágan rekstrarkostnað. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. 

Citroën C4 Cactus er fáanlegur með BlueHdi dísilvél eða nýrri PureTech bensínvél sem nýverið hlaut eftirsótta titilinn vél ársins 
(International Engine of the Year). Báðar vélarnar sameina frábæra frammistöðu, lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. 

Citroën C4 Cactus hefur slegið í gegn um allan heim. Glæsilegur kaupauki fylgir með tímabundið. Tryggðu þér eintak.

citroen.is

Komdu í reynsluakstur

Citroen_Cactus_meðCactusum_R_5x38_20160524_END.indd   1 24.5.2016   09:11:46
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EM-leikur BYKO á  
Facebook. Þú gætir  
unnið allt fyrir útileguna.  
- Vertu með!

HEILDARVERÐMÆTI VINNINGS

100.000kr.
3ja manna tjald, 2 x svefnpokar, 2 x tjalddýnur, 2 x útilegustólar, kælibox, 

plast matarstell, Napoleon ferðagasgrill, grilláhöld, útileguljós LED

Leiðtoginn í íslensku vörninni. Yfirvegaður og 
veitir félögum sínum mikið öryggi í öftustu línu. 

Steig ekki feilspor í leiknum á móti Ungverjum og 
var besti maður Íslands í leiknum.  Les leikinn betur 
en flestir og lenti sjaldan í miklum vandræðum. 
Brýtur nánast aldrei af sér og gerir fá mistök. Hefur 
verið einn besti miðvörðurinn á EM í Frakklandi.

1 1Mörk
Gylfi Þór Sigurðsson, víti (40.)

Mörk
Sjálfsmark Birkis Más Sævarssonar (88.).

Einkunnir leikmanna íslenska landsliðsins

Hlupu mest: Hlupu mest:
Gylfi Þór Sigurðsson Ádám Nagy12 km 12 km

12 km 12 km

12 km 12 km

Jóhann Berg Guðmundsson Ádám Lang

Birkir Bjarnason Zoltán Gera

Hannes Þór Halldórsson 7
Virkaði óvenju óöruggur í markinu. Engin 
afdrifarík mistök samt og hélt hreinu.
Birkir Már Sævarsson 7
Skilaði sínu og gott betur. Engin mistök hjá 
Birki  og var afar óheppinn í sjálfsmarkinu.
Kári Árnason 8
Traustur sem endranær, tók engar áhættur. 
Ari Freyr Skúlason 7
Var í erfiðu varnarhlutverki en leysti það. 
Jóhann Berg Guðmundsson 7
Fékk besta færi Íslands einn gegn Király. 

Aron Einar Gunnarsson 7
Fyrirliðinn barðist en var mistækur í fyrri 
hálfleiknum. Sótti vítið sem gaf markið. 
Gylfi Þór Sigurðsson 8
Sást ekki fyrsta hálftímann en þegar hann 
fékk boltann fengu menn trú. Öruggt víti.
Birkir Bjarnason 8
Lítið með framan af en tók stöðu Arons og 
lét vel til sín taka. Gríðarlega mikilvægt að 
eiga mann sem getur leyst Aron af svo vel. 
Jón Daði Böðvarsson 7
Gekk ekki jafnvel að koma sér inn í leikinn. 

Kolbeinn Sigþórsson 8
Hélt áfram vinnusemi sinni í háloftunum 
eins og gegn Portúgal en lítið skapaðist.
Emil Hallfreðsson  (fyrir Aron á 66.) 5
Inn fyrir Aron sem meiddist.  Skynsamur 
en liðið í nauðvörn nánast allan tíma hans.
Alfreð Finnbogason  (fyrir Jón á 69.) 6
Mjög klók innkoma og hljóp úr sér lungun. 
Fórnaði sér í broti og fer í bann. 
Eiður Smári (fyrir Kolbein á 83.) -
Spilaði ekki nóg til að fá einkunn en fékk 
sínar fyrstu mínútur. Nálægt því að skora.

Heppnaðar sendingar:
Hannes Þór Halldórss. 19 
Gylfi Þór Sigurðsson 17
Birkir Bjarnason 16
Bikir Már Sævarsson  14

Unnar tæklingar:
Gylfi Þór Sigurðsson 4
Ari Freyr Skúlason 4
Kári Árnason 3
Birkir M. Sævarsson 2

Heppnaðar hreinsanir
Ragnar Sigurðsson  8
Kári Árnason 3
Birkir Bjarnason  3
Kolbeinn Sigþórsson 2

Unnin skallaeinvígi:
Kolbeinn Sigþórsson  10
Jón Daði Böðvarsson  2
Birkir Már Sævarsson 2
Kári Árnason 1

Seinni boltum náð:
Birkir Bjarnason 6
Ari Freyr Skúlason 6
Kári Árnason 4
Eiður Smári Guðjohnsen 3

Oftast með boltann:
Hannes Þór Halldórss. 49
Ari Freyr Skúlason 44
Kári Árnason  36
Gylfi Þór Sigurðsson 35

11,43 km 11,79 km

10,81 km 11,34 km

10,35 km 10,82 km

Með boltann

Skot á markSkot

66%

34
%

12

7 4 2

Fótbolti Heimir Hallgrímsson, 
landsliðsþjálfari Íslands, vildi lítið 
segja um ummæli Joachim Löw, 
landsliðsþjálfara Þýskalands, sem 
segist sjá eftir þeirri breytingu að 
fjölga liðum í úrslitakeppni EM úr 
sextán í 24. 

„Það eru lið sem eru að spila 
öfga varnarleik. Þau gera það samt 
vel," sagði Löw. „Litlu liðin eins 
og Albanía og Wales eru mjög vel 
skóluð varnarlega," bætti hann við 
en nefndi þó ekki Ísland á nafn.

Þetta er hans skoðun
Ísland hefur spilað mjög öflugan 
varnarleik á mótinu í Frakklandi og 
uppskorið tvö 1-1 jafntefli. Íslenska 
liðið hefur þó oft sýnt betri sóknar-
leik en á mótinu í Frakklandi. „Þetta 
er hans skoðun og svo sem engu við 
það að bæta. Hvert lið hefur sinn 
stíl til að vinna leiki. Menn verða 
að spila á sínum styrkleikum,“ sagði 
Heimir við Fréttablaðið.

„Ég hef oft sagt að ef við ætlum 
að spila eins og Spánn þá yrðum 
við léleg eftirlíking af Spáni og 
myndum aldrei geta neitt. Ef að 
honum [Löw] finnst leiðinlegt að 
spila gegn varnarsinnuðum liðum 
þá er það hans skoðun.“ Hann tekur 
undir að öll þau lið sem eru komin 
á EM eigi erindi þangað og að hvert 
lið eigi sinn stíl og einkenni. 

„Okkar styrkleiki snýst um vinnu-
semi, baráttu og góðan og skipu-
lagðan varnarleik. Við höfum þó 

skorað í öllum leikjum og sýnt að 
við getum skorað mörk. Við gerum 
það ekki á sama hátt og aðrir. Ef að 
allir myndu spila eins myndu þeir 
sem eru með bestu einstaklingana 
alltaf vinna.“

Bilið er alltaf að minnka
Lars Lagerbäck, meðþjálfari Heimis, 
viðurkennir að hann hafi í fyrstu 
verið efins um að fjölga ætti liðum 
í lokakeppni EM og óttaðist að það 
myndi bitna á gæðum mótsins. En 
hann er annarrar skoðunar í dag.

„Nú þegar ég hef vanist hugsun-
inni finnst mér þetta góð breyt-
ing. Öll liðin hafa sýnt að bilið á 
milli liðanna er alltaf að minnka í 
alþjóðaboltanum,“ sagði Lars.

„Leikmenn minni landsliða eru 
að fara til stærri liða í stærri deild-
um. Þetta verður alltaf erfiðara fyrir 
stóru liðin. Þetta er gott fyrir fót-
boltann á meðan minni liðin eru 
ekki að tapa með stórum tölum.“ 
– esá, – tom

Ísland er ekki eftirlíking af Spáni
Joachim Löw þjálfari heimsmeistaranna gagnrýndi nokkur „lítil“ lið fyrir að vera of varnarsinnuð á EM. Heimir Hallgrímsson segir að 
lið verði að spila á sínum styrkleikum og að Ísland myndi aldrei ná árangri með því að reyna að spila eins og spænska landsliðið.

Jón Daði Böðvarsson, framherji íslenska liðsins, sýnir hér mikil tilþrif þegar hann reynir hjólhestaspyrnu í vítateig Ungverja í 
leiknum í Marseille á laugardaginn. Kolbeinn Sigþórsson og varnarmenn ungverska liðsins fylgjast með.  FréttaBlaðið/VilHElM 

Ég hef oft sagt að ef 
við ætlum að spila 

eins og Spánn þá yrðum við 
léleg eftirlíking 
af Spáni.
Heimir Hallgríms-
son, annar þjálfari 
íslenska liðsins

Maður leiksins

6 
Ragnar 
Sigurðsson 
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Mynd/Hanna

LeðurbeLti  
og afgangar
Gamalt leðurbelti og spítuafgangar  
komu við sögu þegar Lára Garðarsdóttir 
og Jakob Baltzersen tóku eldhúsið sitt  
í gegn. Þau búa í friðuðu timburhúsi og 
segja hjarta heimilisins slá í eldhúsinu  
þó þau eldi ekki alla daga.

Fæst í öllum helstu apótekum.

Þurr augu?

Augnheilbrigði

Tvöföld virkni

Sex sinnum 
lengri ending

Nýtt

Thealoz Duo® er ný aðferð við meðhöndlun 

augnþurrks sem sækir innblástur beint til náttúrunnar. 

Til þess að koma jafnvægi á tárafilmuna notum við náttúrulegu efnin 

trehalósa, sem kemur á jafnvægi og verndar frumurnar á yfirborði 

hornhimnunnar, og hýalúronsýru, sem smyr yfirborð hornhimnunnar 

og gefur henni raka.

TREHALÓSI 
Finnst í mörgum jurtum og hjálpar þeim 
að þrífast við þurrar aðstæður. Trehalósi 
verndar frumurnar og gerir þeim kleift 
að starfa með fullum afköstum.

HÝALÚRONSÝRA  
Er að finna í augunum og hefur 
einstaka getu til að binda vatn. 
Hjálpar til við að smyrja og viðhalda 
táravökvanum á yfirborði augans.

án rotvarnarefna



„Við nýttum gömlu eldhússkápana, 
máluðum þá og skiptum um höldur 
en létum smíða fyrir okkur nýjar 
borðplötur. Plöturnar eru úr af-
gangstimbri, allskonar viðarteg-
undum í bland en það voru einu til-
mælin sem smiðurinn fékk, að nota 
afganga. Annars hafði hann alveg 
frjálsar hendur með útfærsluna,“ 
segir Lára Garðarsdóttir en hún og 
Jakob Baltzersen festu kaup á íbúð 
í gömlu timburhúsi fyrir einu og 
hálfu ári síðan. „Við máluðum bara 
þegar við fluttum inn en nú er að 
skapast aðeins meira svigrúm til 
að gera eitthvað,“ segir hún. „Eld-
húsið er fyrsta stóra verkið sem við 
tökum í gegn. Við pússuðum einnig 
upp gólfborðin í íbúðini en ætlum 
ekki að gera meira í bili þó við séum 
auðvitað með margar hugmyndir.“

Skápahöldur úr belti
„Við reyndum að gera sem mest 
sjálf í eldhúsframkvæmdunum eins 
og að flísaleggja og mála. Skápa-
höldurnar gerði ég sjálf, úr gömlu 
leðurbelti sem ég keypti á átta-
hundruð kall á markaði. Við vild-
um halda kostnaðinum í lágmarki 
og splæstum nánast öllu „budget-
inu“ í borðplötuna,“ segir Lára og 
er hæstánægð með útkomuna.

„Happie Furniture græjaði fyrir 
okkur plöturnar sem koma frá-
bærlega vel út. Við erum í skýj-
unum með þetta. Við þurftum líka 
að endurnýja tækin og völdum þau 
sérstaklega til að viðhalda þessum 
gamla anda sem einkennir íbúð-
ina. Sjálf er ég afar hrifin af öllu 
gömlu og Jakob, sem er danskur er 
sérstaklega ánægður með hversu 
„dönsk“ íbúðin er, gólfin og glugg-
arnir.“

hjartað Slær í eldhúSinu
Lára segir þau Jakob eyða miklum 
tíma í eldhúsinu. Þau sitja gjarn-
an bæði við vinnu sína í eldhúsinu 
en þau eru bæði myndhöfundar og 
teiknarar og vinna nú að þrívídd-
arteiknimynd. Þá eigi hundarnir 
þeirra tveir sinn samastað í eld-
húsinu.

„Eldhúsið er aðalrýmið í húsinu 
og örugglega það herbergi sem við 
nýtum mest. Það er stórt og rúm-
gott og svo erum við með stórt 
langborð sem við borðum við og 
teiknum. Þetta er hjarta hússins 
og mest nýtta herbergið í húsinu. 
Hér eiga allir sinn stað. Við eldum 
ekki alveg á hverjum degi en okkur 
finnst samt mjög gaman að elda. 
Við erum hrifin af hægeldun og 
um helgar eldum við yfirleitt eitt-
hvað gott sem tekur langan tíma.“ 
heida@365.is

Lára og Jakob féllu fyrir gömlum anda íbúðarinnar. „Og Jakob, sem er danskur er 
sérstaklega ánægður með hversu „dönsk“ íbúðin er, gólfin og gluggarnir.“

Borðplöturnar eru samsettar úr afgöngum en Happie Furniture sá um smíðina.

Langborðið í eldhúsinu þjónar bæði sem matar- og vinnuborð. 

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

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

Rennihurðarbrautir  í úrvali 

 Tilvalið með í sumarfríið.

 Traust og fagleg þjónusta.

LITHIUM  POWER  STARTTÆKI
Byltingarkennd nýjung!

Snjalltæki til að bjarga þér ef bíllinn verður rafmagnslaus á bílastæðinu  
eða úti á vegum. Bjargvættur sem er fyrirferðalítill (420 gr.) og einfaldur í notkun. 
Startar flestum bensínvélum og diesel vélum upp að 2,0 llítra.  Hleður alla síma,
ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi. Innbyggt öflugt led ljós.
Straumur út:  5v 2A fyrir síma og ipad, 19v 3,5A fyrir fartölvur, startkraftur
allt að 400 Amper.  Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  

365.is      Sími 1817
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FASTEIGNIR.IS

Borg fasteignasala kynnir: Nýtt 
endaraðhús í Helgafellslandi 
í Mosfellsbæ. Eignin er 165,2 
fm að stærð, þar af bílskur 29,4 
fm.

Eignin er fullbúin án gólfefna og 
er tilbúin til afhendingar. Gott 
skipulag. Þrjú svefnherbergi og 
einfalt mál að stúka af studíoíbúð 
eða stórt herbergi með sérinn-
gangi í bílskúr. Hellulagður „þak-
pallur“, 47 fm, er á efri hæðinni 
með veglegu útsýni í suður, yfir 
borgina og út á sjó.

Neðri hæð: Rúmgóð forstofa 
með eikarskápum. Innangengt er 
úr forstofu i bílskúrinn. Lítið wc 
inn af forstofunni. Eldhús með 
rúmgóðri eikarinnréttingu. Eld-
húsið snýr í suður með útsýni 
yfir Helgafellslandið. Opið er úr 
eldhúsi inn í alrými. Gott 34 fm 
rými sem nýtist sem stofa og 
borðstofa. Útgengi er í bakgarð 
úr stofunni. Þaðan er einnig stigi 
upp á aðra hæð hússins.

Efri hæð: Baðherbergi með 
eikarinnréttingum. Baðkar og 
„opinn“ sturtuklefi. Flísar á gólfi. 
Tvö svefnherbergi með fata-

skápum úr eik. Hjónaherbergi 
með rúmgóðum fataskápum. Inn 
af svefnherbergisgangi er útgengi 
á „þakpall“ sem er hellulagður. 
Pallurinn er 47 fm og skjólsæll.

Fullbúinn bílskúr. Með ein-
földum hætti er hægt að setja 
upp einn vegg og breyta þannig 
bílskúrnum í geymslu með stórri 

rennuhurð og inn af skúrnum 
er stórt tómstundaherbergi eða 
stúdíóíbúð með sérinngangi. 
Geymsla í enda bílskúrs. 
Allar nánari upplýsingar veita 
Sigurður Fannar i 897-5930 eða 
siggifannar@fastborg.is og Úlfar 
Þór lögg. fasteignasali í síma 
897-9030 eða ulfar@fastborg.is

Endaraðhús í Mosfellsbæ

Fallegt 165,2 fm endaraðhús í Helgafellslandi í Mosfellsbæ.

25 tbl. Mánudagur 20. júní 2016

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
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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.

Fallegur 52.5 m2 sumarbústaður á 
útsýnislóð við Hlíð 35 í landi Meðalfells í 
Eilífsdal, Kjósarhreppi. Stór verönd er við 
húsið og mikill gróður í landinu.  Hér er 
einstakt tækifæri að eignast lítinn og fall-
egan sumarbústað í hálftíma fjarlægð frá 
höfuðborginni.  Húsið er í sumarhúsasvæði 
Valshamars og hlið inn á svæði sem opna 
þarf með símtali. 
V. 8.8 m..

Hlíð 35 - Kjósarhreppi

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.

95,9 m2, 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með 
sérinngangi og verönd við Háholt 4 í Mosfells-
bæ. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, forstofu, 
þvottahús, geymslu, baðherbergi, eldhús og 
stofu. Íbúðin er staðsett í hjarta Mosfellsbæjar 
og er örstutt í alla þjónustu, samgöngur og skóla. 
parket á gólfi. 

V. 31.7 m..

Háholt 4 - Mosfellsbæ

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 

Rúmgóð og falleg 86,9 m2, 2ja herbergja íbúð á 
2. hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi 
við Stórakrika 2A í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í rúmgott svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Sérgeymsla í kjallara. 

V. 32.8 m. 

Stórikriki 2A - Mosfellsbæ

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

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

20
ára

1995 - 2015

Pétur Steinar
Jóhansson

sölufulltrúi
893 4718

Heimir  
Bergmann
sölufulltrúi
630 9000

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

20
ára

1995 - 2015

Heimir 
Bergmann
sölufulltúi

630 9000

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

20
ára

1995 - 2015

Heimir 
Bergmann
sölufulltúi

630 9000

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

20
ára

1995 - 2015

Heimir 
Bergmann
sölufulltúi

630 9000

Kristján S. 
Bjarnason  

611 4870 

Sturla  
Pétursson   

lögg.  
fasteignasali

899 9083 

Sturla  
Pétursson   

Löggiltur  
fasteignasali

899 9083 

Kristján S. 
Bjarnason  

611 4870 

Herdís Valb.
Lögfræðingur

694 6166



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Móabarð 12 – Hafnarfirði. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 5 herbergja 106,2 fm. hæð við Móabarð auk 14,4 fm. íbúðarherbergis í kjallara 
og 32,0 fm. sérstæðs bílskúrs, 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. 

Hvassaleiti. efri sérHæð M/ aukaíbúð og bílskúr.
154,7 fm. efri sérhæð að með tveimur sér geymslum og sér þvottaherb. auk 54,0 fm. 
bílskúrs á 2 hæðum þar sem neðri hæð hefur verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er með 
sérinngangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. 
baðherb., gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með gluggum til v. og s. og útgengi á  
skjólsælar svalir til suðurs. Viðgert og málað að utan fyrir um 10 árum.

Hlíðarás – Mosfellsbæ.
Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur verönd, sér 
bílastæði á lóð og bílskúrsrétti. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú herbergi. Að innan er 
íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyra-
hurð eru ný. Hiti er í útitröppum og stétt fyrir framan hæð. Göngustígar liggja bæði 
inn Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla.

rjúpnasalir - kópavogi.  
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. 

bollagata. sérinngangur.
Mikið endurnýjuð 87,0 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi.  Sér 
þvottaherbergi fylgir íbúðinni. Öll gólf íbúðarinnar eru nýlega flotuð og lökkuð nema 
baðherbergisgólf. Íbúðin hefur verið þó nokkuð mikið endurnýjuð á undanförnum 
árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir og tafla, gler og gluggar og verið er að 
endurnýja drenlagnir. 

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.  

óðinsgata 8b.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. Verið velkomin.

garðatorg 7 - garðabæ. 
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.
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Árakur 19 – Garðabæ. Glæsilegt raðhús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.30 – 18.15    
Glæsilegt 248,9 fm. raðhús með innbyggðum 29,4 fm. bílskúr á frábærum stað í Akralandinu í Garðabæ með tvennar svalir til 
suðausturs og norðvesturs og lóð til suðausturs og norðvesturs. Glæsilegur u.þ.b. 90 fm. sólpallur er á sunnanverðri lóðinni. 
Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum. Þrjú svefnherbergi. Gólf-
hiti er í hluta hússins, t.d. baðherbergjum og þvottaherbergi. Verið velkomin.

 verð 81,9 millj.

Austurkór - Kópavogi . Endaraðhús.
Vel skipulagt 180,0 fm. endaraðhús á einni hæð á fallegum útsýnisstað við opið svæði. Húsið er fullfrágengið að utan og með 
fullfrágenginni lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir á framlóð. Baklóð er tyrfð og með stórri steyptri 
og skjólsælli verönd á móti opnu óbyggðu svæði. Að innan er húsið tilbúið undir innréttingar. Aukin lofthæð er í öllu húsinu og 
mikil innfelld lýsing í loftum. Gólfsíðir gluggar í stofurými og útgengi á stóra og skjólsæla verönd til suðurs. Gólfhiti er í öllu húsinu. 

verð 58,9 millj.

árakur 19 austurkór
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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.  

verð 44,9 millj.

Þingholtsstræti. 4ra herbergja íbúð.

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

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

verð 69,9 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

Eignarland með víðáttumiklu útsýni. 
Glæsilegt og vandað 109,9 fm. heilsárshús vel 
staðsett á fallegum stað við Réttarmóa 9 í landi 
Hellishóla nærri golfvellinum í Fljótshlíð, Rangárþingi 
eystra. Húsið stendur fremst við árbakka Grjótár 
sem rennur meðfram landinu sem er 4.094 fm. 
eignarland. Húsið er mjög bjart með fallegri glugga-
setningu og með miklum innréttingum. Timbur-
verönd umlykur húsið á alla vegu. Gólfsíðir gluggar 
eru í stofu og herbergjum. Gólfhiti er í öllu húsinu. 

Víðsýnt er til allra átta m.a. til Eyjafjallajökuls 
og Vestmannaeyja.

verð 34,9 millj.

Heilsárshús í landi Hellishóla, Fljótshlíð. 

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 viðarþrepum er 
á milli hæða innan íbúðarinnar. Granít er í gluggakistum.

Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekk-
legan 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.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð í Garðabæ. Húsið, 
sem hefur verið mjög vel viðhaldið og nokkuð 
endurnýjað í gegnum árin er í góðu ástandi að 
innan sem utan. Hjónasvíta með sér baðherbergi. 
Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa 
með fallegum arni.  Mjög mikil lofthæð í stofum og 
fallegt útsýni til sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir 
til suðausturs. Lóðin er fullfrágengin og ræktuð 
með stórum og skjólsælum veröndum. 

verð 89,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústaður 
ásamt 18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni 
og vel staðsettri 4.225,0 fm. eignarlóð sem vaxin 
er bæði birki, sígrænum gróðri og háum grenitrjám. 
Stórkostlegt útsýni er yfir Skorradalsvatn. Sumar-
bústaðurinn er byggður árið 1995, en gestahúsið 
byggt árið 2000.Verönd er við bústaðinn á þrjá vegu 
og malarborin afmörkuð bílastæði eru við framlóð 
hússins. Eignaskipti koma til greina á íbúð á Stór 
Reykjavíkursvæðinu.

 verð 36,7 millj.

Sumarhús í Skorradal.

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 Í

bÚÐIR
 e

ft
IR

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

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu lyftu-
húsi miðsvæðis í Kópavogi. Húsið er afar vel stað-
sett við fjölfarna umferðaræð.  
Til leigu er eftirfarandi:
•	 211	fm.	skrifstofuhúsnæði	á	2.	hæð.
•	 170	fm.	lagerhúsnæði	í	kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi. 
Til leigu vel staðsett iðnaðarbil/vinnurými á 1. hæð 
við Norðlingabraut. Bilin eru frá 121,4 fm. upp í  
199,9 fm.  Aðkoma er í góðu skjóli þar sem ekið 
er undir bílastæði 2. hæðar. Snyrting og möguleiki 
er að stúka af kaffistofu í öllum rýmum. Næg bíla-
stæði eru við húsið.  

allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Norðlingabraut 4. Til leigu fimm iðnaðarbil/vinnurými.

tIL L
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tIL L
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Móabarð 12 – Hafnarfirði. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 5 herbergja 106,2 fm. hæð við Móabarð auk 14,4 fm. íbúðarherbergis í kjallara 
og 32,0 fm. sérstæðs bílskúrs, 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. 

Hvassaleiti. efri sérHæð M/ aukaíbúð og bílskúr.
154,7 fm. efri sérhæð að með tveimur sér geymslum og sér þvottaherb. auk 54,0 fm. 
bílskúrs á 2 hæðum þar sem neðri hæð hefur verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er með 
sérinngangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. 
baðherb., gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með gluggum til v. og s. og útgengi á  
skjólsælar svalir til suðurs. Viðgert og málað að utan fyrir um 10 árum.

Hlíðarás – Mosfellsbæ.
Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur verönd, sér 
bílastæði á lóð og bílskúrsrétti. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú herbergi. Að innan er 
íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyra-
hurð eru ný. Hiti er í útitröppum og stétt fyrir framan hæð. Göngustígar liggja bæði 
inn Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla.

rjúpnasalir - kópavogi.  
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. 

bollagata. sérinngangur.
Mikið endurnýjuð 87,0 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi.  Sér 
þvottaherbergi fylgir íbúðinni. Öll gólf íbúðarinnar eru nýlega flotuð og lökkuð nema 
baðherbergisgólf. Íbúðin hefur verið þó nokkuð mikið endurnýjuð á undanförnum 
árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir og tafla, gler og gluggar og verið er að 
endurnýja drenlagnir. 

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.  

óðinsgata 8b.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. Verið velkomin.

garðatorg 7 - garðabæ. 
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

41,9 millj.

34,9 millj.
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62,9 millj.

39,7 millj.
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Árakur 19 – Garðabæ. Glæsilegt raðhús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.30 – 18.15    
Glæsilegt 248,9 fm. raðhús með innbyggðum 29,4 fm. bílskúr á frábærum stað í Akralandinu í Garðabæ með tvennar svalir til 
suðausturs og norðvesturs og lóð til suðausturs og norðvesturs. Glæsilegur u.þ.b. 90 fm. sólpallur er á sunnanverðri lóðinni. 
Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum. Þrjú svefnherbergi. Gólf-
hiti er í hluta hússins, t.d. baðherbergjum og þvottaherbergi. Verið velkomin.

 verð 81,9 millj.

Austurkór - Kópavogi . Endaraðhús.
Vel skipulagt 180,0 fm. endaraðhús á einni hæð á fallegum útsýnisstað við opið svæði. Húsið er fullfrágengið að utan og með 
fullfrágenginni lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir á framlóð. Baklóð er tyrfð og með stórri steyptri 
og skjólsælli verönd á móti opnu óbyggðu svæði. Að innan er húsið tilbúið undir innréttingar. Aukin lofthæð er í öllu húsinu og 
mikil innfelld lýsing í loftum. Gólfsíðir gluggar í stofurými og útgengi á stóra og skjólsæla verönd til suðurs. Gólfhiti er í öllu húsinu. 

verð 58,9 millj.

árakur 19 austurkór

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

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.  

verð 44,9 millj.

Þingholtsstræti. 4ra herbergja íbúð.

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

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

verð 69,9 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

Eignarland með víðáttumiklu útsýni. 
Glæsilegt og vandað 109,9 fm. heilsárshús vel 
staðsett á fallegum stað við Réttarmóa 9 í landi 
Hellishóla nærri golfvellinum í Fljótshlíð, Rangárþingi 
eystra. Húsið stendur fremst við árbakka Grjótár 
sem rennur meðfram landinu sem er 4.094 fm. 
eignarland. Húsið er mjög bjart með fallegri glugga-
setningu og með miklum innréttingum. Timbur-
verönd umlykur húsið á alla vegu. Gólfsíðir gluggar 
eru í stofu og herbergjum. Gólfhiti er í öllu húsinu. 

Víðsýnt er til allra átta m.a. til Eyjafjallajökuls 
og Vestmannaeyja.

verð 34,9 millj.

Heilsárshús í landi Hellishóla, Fljótshlíð. 

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 viðarþrepum er 
á milli hæða innan íbúðarinnar. Granít er í gluggakistum.

Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekk-
legan 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.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð í Garðabæ. Húsið, 
sem hefur verið mjög vel viðhaldið og nokkuð 
endurnýjað í gegnum árin er í góðu ástandi að 
innan sem utan. Hjónasvíta með sér baðherbergi. 
Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa 
með fallegum arni.  Mjög mikil lofthæð í stofum og 
fallegt útsýni til sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir 
til suðausturs. Lóðin er fullfrágengin og ræktuð 
með stórum og skjólsælum veröndum. 

verð 89,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústaður 
ásamt 18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni 
og vel staðsettri 4.225,0 fm. eignarlóð sem vaxin 
er bæði birki, sígrænum gróðri og háum grenitrjám. 
Stórkostlegt útsýni er yfir Skorradalsvatn. Sumar-
bústaðurinn er byggður árið 1995, en gestahúsið 
byggt árið 2000.Verönd er við bústaðinn á þrjá vegu 
og malarborin afmörkuð bílastæði eru við framlóð 
hússins. Eignaskipti koma til greina á íbúð á Stór 
Reykjavíkursvæðinu.

 verð 36,7 millj.

Sumarhús í Skorradal.

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 Í

bÚÐIR
 e

ft
IR

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

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu lyftu-
húsi miðsvæðis í Kópavogi. Húsið er afar vel stað-
sett við fjölfarna umferðaræð.  
Til leigu er eftirfarandi:
•	 211	fm.	skrifstofuhúsnæði	á	2.	hæð.
•	 170	fm.	lagerhúsnæði	í	kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi. 
Til leigu vel staðsett iðnaðarbil/vinnurými á 1. hæð 
við Norðlingabraut. Bilin eru frá 121,4 fm. upp í  
199,9 fm.  Aðkoma er í góðu skjóli þar sem ekið 
er undir bílastæði 2. hæðar. Snyrting og möguleiki 
er að stúka af kaffistofu í öllum rýmum. Næg bíla-
stæði eru við húsið.  

allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Norðlingabraut 4. Til leigu fimm iðnaðarbil/vinnurými.

tIL L
eIGU

tIL L
eIGU



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

Glæsileg 138,4 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlis
húsi við Hallakur í Akralandinu. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
þrjú herbergi, baðherbergi og þvottahús. 13,4 
fm geymsla er í kjallara. Stórar svalir sem snúa 
til suðvesturs eru útaf stofu. Glæsilegt útsýni. 
Skóli, leikskóli og þjónusta eru í næsta nágrenni.   
V. 52,5 m. 9602

307 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er innst í botnlangagötu með 
einstaklega fallegt útsýni yfir borgina. Ekkert var til sparað í innréttingar 
og tæki. Aukaíbúð með sérinngang. Stutt í alla þjónustu, verslanir, skóla, 
leikskóla, íþróttaaðstöðu, golfvöll  ofl. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21. júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 135 m. 3994

Vel staðsett einbýlishús í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið er samkvæmt teikningum 306,1 
fm og skiptist í forstofuhol, borðstofu, dagstofu 
með svölum og útsýni, opið nýtt eldhús, fimm 
herbergi, tvö baðherbergi, sólstofu innbyggðan 
bílskúr og stóra geymslu.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 

 
V. 79,0 m. 9535

Vorum að fá í sölu glæsilega mikið endurný
jaða 3ja herb. 83,2 fm íbúð á efstu hæð í litlu 
fjölbýlishúsi við Vesturgötu. Ein íbúð er á hverri 
hæð. Íbúðin hefur nýlega verið endurnýjuð á 
smekklegan hátt m.a. gólfefni, innréttingar og 
tæki. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 20. júní milli kl. 
17:00 og kl. 17:30. V. 44,9 m. 9691

Mjög gott 205 fm parhús með stórkostlegu 
útsýni. Húsið er á tveimur hæðum með fimm 
svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum.  
Innbyggður bílskúr og stór timburverönd til 
suðurs og vesturs. Laust fljótlega. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní  
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 58,9 m. 9550

HALLAKUR 2A 210 GARÐABÆ

FJALLAKÓR 16 203 KÓP  
- EINSTAKT ÚTSÝNI

HRAUNTUNGA 16, 200 KÓPAVOGI

VESTURGATA 23 101 RVK.  

AUSTURTÚN 14 225 GARÐABÆ

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

MELHAGI 5  
107 RVK. 

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 7 herbergja (5 
svefnherbergi) íbúð á 2. hæð ásamt risi við Melhaga, 107 
Reykjavík. Frístandandi bílskúr fylgir. Möguleiki á íbúð í 
risi. Eignin er í skemmtilegu umhverfi í vesturbæ  
Reykjavíkur, stutt er í alla þjónustu.  
V. 84,9 m. 9648

HVERFISGATA 52 
101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

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  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. Tilboð 9658 

KLUKKUBERG 19 
220  ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Mjög fallega 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í fjöl
býlishúsi við Klukkuberg í Hafnarfirði. Húsið stendur efst í 
Setbergslandinu á glæsilegum útsýnisstað. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V.  m. 9693

SKÓGARÁS 23 
110 RVK.

Vel skipulagða íbúð á 2. hæð með frábæru útsýni í 
tvíbýlishúsi við Skógarás 23 innst í botnlanga í Árbænum 
ásamt rúmgóðum bílskúr. Íbúðin skilast tilbúin að utan og 
nánast tilbúin til innréttinga að innan 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. 47 m. 9692

GRETTISGATA 86 
101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

2ja herbergja 64,2 fm íbúð í risi í að sjá góðu mjög 
vel staðsettu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Tvær íbúðir á 
hæðinni. Endurnýjaðir þakgluggar. Parket, vestursvalir 
sameiginl. Gott skipulag. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. 25,9 m. 9690

ÖLDUGATA 34   
101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

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. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. 54,9 m. 9641

KVISTALAND 9  
108 RVK.

Vel skipulagt og fallegt 225,2fm einbýli á einni hæð þar 
af 33,0 fm bílskúr á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. 
Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson arkitekt og byggt 
árið 1977 úr steinsteypu. 
V. Tilboð  8739

EINARSNES 44   
101 RVK. 

Fallegt einstaklega vel staðsett parhús í Skerjafirði. Húsið 
er á 2.hæðum samtals 106,9 fm og hefur verið talsvert 
yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timburverönd til suðurs 
úr stofu. 3 svefnherb. á efri hæð, eldhús og stofa á neðri 
hæð.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 18:15 og 
kl. 18:45.  
V. 40,9 m. 9557

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Skógarvegur 12-14 - 108 Reykjavík

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Fullbúin sýningaríbúð

Sala fasteigna frá

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

Langárfoss á Mýrum Borgarbyggð 
– með laxveiðiréttindum

Til sölu er jörð sem er skráð 
1.273 hektarar, henni fylgja lax-
veiðiréttindi í Langá samkvæmt 
skrán ingu 13,4% og 36% hlutur í 
Urriðaá og fær hún tekjur af leigu 
veiðiréttinda í samræmi við það. 
Jörðin er aðili að veiðifélaginu 
Langá. Leigutekjur af veiðirétti 
fyrir árið 2015 voru ca. kr. 7,3 
millj., fyrir báðar árnar. Jörðin 
liggur milli Langár og Urriðaár frá 
ósum Langár uppað landi Háhóls 

fyrir ofan þjóðveginn. Húsakost ur 
á jörðinni er hús á tveim ur hæðum 
sem er endurbyggt í hefð  bundnum 
íslenskum 19 aldar stíl og klætt 
að utan með tjargaðri furu. Húsið 
er skráð á matsstig 5 þ.e. tilbúið 
til inn réttinga. Gert er ráð fyrir 
4–5 stórum herbergjum, eldhúsi, 

Einstakt
tækifæri

setu stofu, þrem bað her bergjum 
og fl. Glæsilegt útsýni er úr 
húsinu. Geymslur og inntakshús 
og miklir steyptir veggir við inn-
gang hússins.
Frestur til að skila inn tilboðum 
í eign ina er til 15. júlí, 2016 og 
gildistími tilboða skal vera til kl. 
16.00 þann 22. júlí, 2016. 
Upplýsingar gefa:

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
GSM: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson 
Lögg. fasteignasali
GSM: 899 1882 
thorarinn@ eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

• Stærð íbúða er frá 115 til 160 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur borgarinnar

Opið hús á mánudaginn 20. júní milli kl 18:00 og 19:00 



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

Glæsileg 138,4 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlis
húsi við Hallakur í Akralandinu. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
þrjú herbergi, baðherbergi og þvottahús. 13,4 
fm geymsla er í kjallara. Stórar svalir sem snúa 
til suðvesturs eru útaf stofu. Glæsilegt útsýni. 
Skóli, leikskóli og þjónusta eru í næsta nágrenni.   
V. 52,5 m. 9602

307 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er innst í botnlangagötu með 
einstaklega fallegt útsýni yfir borgina. Ekkert var til sparað í innréttingar 
og tæki. Aukaíbúð með sérinngang. Stutt í alla þjónustu, verslanir, skóla, 
leikskóla, íþróttaaðstöðu, golfvöll  ofl. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21. júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 135 m. 3994

Vel staðsett einbýlishús í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið er samkvæmt teikningum 306,1 
fm og skiptist í forstofuhol, borðstofu, dagstofu 
með svölum og útsýni, opið nýtt eldhús, fimm 
herbergi, tvö baðherbergi, sólstofu innbyggðan 
bílskúr og stóra geymslu.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 

 
V. 79,0 m. 9535

Vorum að fá í sölu glæsilega mikið endurný
jaða 3ja herb. 83,2 fm íbúð á efstu hæð í litlu 
fjölbýlishúsi við Vesturgötu. Ein íbúð er á hverri 
hæð. Íbúðin hefur nýlega verið endurnýjuð á 
smekklegan hátt m.a. gólfefni, innréttingar og 
tæki. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 20. júní milli kl. 
17:00 og kl. 17:30. V. 44,9 m. 9691

Mjög gott 205 fm parhús með stórkostlegu 
útsýni. Húsið er á tveimur hæðum með fimm 
svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum.  
Innbyggður bílskúr og stór timburverönd til 
suðurs og vesturs. Laust fljótlega. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní  
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 58,9 m. 9550

HALLAKUR 2A 210 GARÐABÆ

FJALLAKÓR 16 203 KÓP  
- EINSTAKT ÚTSÝNI

HRAUNTUNGA 16, 200 KÓPAVOGI

VESTURGATA 23 101 RVK.  

AUSTURTÚN 14 225 GARÐABÆ

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

MELHAGI 5  
107 RVK. 

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 7 herbergja (5 
svefnherbergi) íbúð á 2. hæð ásamt risi við Melhaga, 107 
Reykjavík. Frístandandi bílskúr fylgir. Möguleiki á íbúð í 
risi. Eignin er í skemmtilegu umhverfi í vesturbæ  
Reykjavíkur, stutt er í alla þjónustu.  
V. 84,9 m. 9648

HVERFISGATA 52 
101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

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  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. Tilboð 9658 

KLUKKUBERG 19 
220  ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Mjög fallega 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í fjöl
býlishúsi við Klukkuberg í Hafnarfirði. Húsið stendur efst í 
Setbergslandinu á glæsilegum útsýnisstað. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V.  m. 9693

SKÓGARÁS 23 
110 RVK.

Vel skipulagða íbúð á 2. hæð með frábæru útsýni í 
tvíbýlishúsi við Skógarás 23 innst í botnlanga í Árbænum 
ásamt rúmgóðum bílskúr. Íbúðin skilast tilbúin að utan og 
nánast tilbúin til innréttinga að innan 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. 47 m. 9692

GRETTISGATA 86 
101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

2ja herbergja 64,2 fm íbúð í risi í að sjá góðu mjög 
vel staðsettu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Tvær íbúðir á 
hæðinni. Endurnýjaðir þakgluggar. Parket, vestursvalir 
sameiginl. Gott skipulag. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. 25,9 m. 9690

ÖLDUGATA 34   
101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

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. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  
V. 54,9 m. 9641

KVISTALAND 9  
108 RVK.

Vel skipulagt og fallegt 225,2fm einbýli á einni hæð þar 
af 33,0 fm bílskúr á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. 
Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson arkitekt og byggt 
árið 1977 úr steinsteypu. 
V. Tilboð  8739

EINARSNES 44   
101 RVK. 

Fallegt einstaklega vel staðsett parhús í Skerjafirði. Húsið 
er á 2.hæðum samtals 106,9 fm og hefur verið talsvert 
yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timburverönd til suðurs 
úr stofu. 3 svefnherb. á efri hæð, eldhús og stofa á neðri 
hæð.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.júní milli kl. 18:15 og 
kl. 18:45.  
V. 40,9 m. 9557

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Skógarvegur 12-14 - 108 Reykjavík

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Fullbúin sýningaríbúð

Sala fasteigna frá

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

Langárfoss á Mýrum Borgarbyggð 
– með laxveiðiréttindum

Til sölu er jörð sem er skráð 
1.273 hektarar, henni fylgja lax-
veiðiréttindi í Langá samkvæmt 
skrán ingu 13,4% og 36% hlutur í 
Urriðaá og fær hún tekjur af leigu 
veiðiréttinda í samræmi við það. 
Jörðin er aðili að veiðifélaginu 
Langá. Leigutekjur af veiðirétti 
fyrir árið 2015 voru ca. kr. 7,3 
millj., fyrir báðar árnar. Jörðin 
liggur milli Langár og Urriðaár frá 
ósum Langár uppað landi Háhóls 

fyrir ofan þjóðveginn. Húsakost ur 
á jörðinni er hús á tveim ur hæðum 
sem er endurbyggt í hefð  bundnum 
íslenskum 19 aldar stíl og klætt 
að utan með tjargaðri furu. Húsið 
er skráð á matsstig 5 þ.e. tilbúið 
til inn réttinga. Gert er ráð fyrir 
4–5 stórum herbergjum, eldhúsi, 

Einstakt
tækifæri

setu stofu, þrem bað her bergjum 
og fl. Glæsilegt útsýni er úr 
húsinu. Geymslur og inntakshús 
og miklir steyptir veggir við inn-
gang hússins.
Frestur til að skila inn tilboðum 
í eign ina er til 15. júlí, 2016 og 
gildistími tilboða skal vera til kl. 
16.00 þann 22. júlí, 2016. 
Upplýsingar gefa:

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
GSM: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson 
Lögg. fasteignasali
GSM: 899 1882 
thorarinn@ eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

• Stærð íbúða er frá 115 til 160 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur borgarinnar

Opið hús á mánudaginn 20. júní milli kl 18:00 og 19:00 



FRÍTT
VERÐMAT

www.fr.is477 7777

Lögfræðingur

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Leifur 
Runólfsson

Sölufulltrúi

Baldur
Magnússon

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Sturla Bjarki
Hrafnsson
SölufulltrúiLöggiltur

fasteignasali

Margrét 
Hjálmarsdóttir 

Þórdís
Davíðsdóttir

Fjölbýli

177 fm 

5 herb 

53.500.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

KRISTNIBRAUT 51 m/bílskúr 113 REYJKAVÍK

OPIÐ HÚS MÁN 20. JÚNÍ KL.17.30 - 18.30

Einstaklega falleg, björt og 
vönduð eign m/bílskúr. 77,5 fm 

þaksvalir/garður og mikið ÚTSÝNI.
Við tökum vel á móti ykkur

Fjölbýli

127,7 fm 

3 herb 

29.900.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is

DALSEL 36 109 REYJKAVÍK
Björt og falleg þriggja herbergja íbúð á þrjðju hæð í Dalseli 36. Stæði fylgir í

bílageymslu. Fallegt útsýni er úr íbúðinni yfir Reykjavík. Mikið af leikvöllum og fleiru fyrir 
börnin. Húsið er í góðu standi, nýbúið að gera við og mála, þakið lagað 2010.

Verið velkomin í opið hús.

Fjölbýli

104,2 fm 

3 herb 

36.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

LAUGARNESVEGUR 42 105 REYJKAVÍK
Mikið endurnýjuð, nýlegt þak, dren, 

skólp og rafmagn. Sameiginlegur 
garður - Miðsvæðis - Merkt bílastæði. 
Við tökum vel á móti ykkur í hádeginu

OPIÐ HÚS  MÁN 20. JÚNÍ KL.17.30 - 18.15

Fjölbýli

105,1 fm 

4 herb 

42.900.000 KR. 844 1421
salvor@fr.is

SÓLHEIMAR 27 104 REYJKAVÍK
FALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 10. HÆÐ Í FALLEGU OG GRÓNU HVERFI.
Skemmtileg og björt íbúð með stórum suðursvölum í lyftuhúsi á 
þessum vinsæla stað. 3 svefnherbergi - gott eldhús - stutt í gott 

útivistarvæði í Laugardalnum. Sjón er sögu ríkari.

OPIÐ HÚS MÁN 20. JÚNÍ KL. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS  ÞRI 21. JÚNÍ KL.12.15 -12.45

Fjölbýli

127 fm 

5 herb 

43.900.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is

ANDRÉSBRUNNUR 2 113 REYJKAVÍK
Vel skipulögð 5 herb. íbúð í Andrésbrun-

ni í Grafarholti. Efsta hæð í lyftuhúsi, 
sameiginlegur bílskúr, fallegt útsýni. 

Verið velkomin í opið hús.

OPIÐ HÚS FIM 23. JÚNÍ KL.18.30 - 19.00

• Fáðu sent söluyfirlit strax
 
• Sjáðu eignina að utan í 360°

• Fáðu SMS þegar það er 
   opið hús á eigninni þinni. 

• Frítt verðmat,
   engar skuldbindingar

SJÁÐU ÚRVAL MYNDA
Á WWW.FR.IS

• Fáðu sent söluyfirlit strax
 
• Sjáðu eignina að utan í 360°

• Fáðu SMS þegar það er 
   opið hús á eigninni þinni. 

• Frítt verðmat,
   engar skuldbindingar

SJÁÐU ÚRVAL MYNDA
Á WWW.FR.IS

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



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. 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. Nýlegt parket á mest allri íbúðinni.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 122,4 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. júní kl.18:30-19:00

Kvistavellir 44  221 Hafnarfirði 30.900.000

Sérlega góð 3ja herb. íbúð á jarðhæð með stórum timbur-verönd. Sér inngangur 
af svölum, í fjölbýlishúsi með lyftu. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, 2 svef-
nherb., eldhús og aðalrými með útgang út á stóra timbur-verönd. Parket á mest 
allri íbúðinni og fallegar innréttingar.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 91,5 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. Júní kl. 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. Sér-stúdíóíbúð í 
kjallara, auk um 30 fm. geymslu m/gluggum. Stór garður og hellulögð verönd.  
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 7     Stærð: 249,5 m2       Bílskúr 

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. júní kl. 18:00-18:30

Lindasmári 9   201 Kópavogi 37.900.000

Vel skipulagða 97,1 fm íbúð á annari hæð við Lindasmára í Kópavogi.  3 svef-
nherbergi eru í eigninni.  Stutt í skóla og alla þjónustu í hverfi sem nýtur mikilla 
vinsælda.
 Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 97,1 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. júní kl.17.00-18.00

Holtsvegur 37-39  210 Garðabæ

Verð: 42.9-79.9 millj.

AÐEINS 11 ÍBÚÐIR ÓSELDAR AF 32.
Glæsilegar nýjar íbúðir við Holtsveg 37-39 sem afhentar verða  síðsumars 2016 fullbúnum án gólfefna 
nema flísalögð votrými. Húsið er hannað af Sigurði Hallgrímssyni og Arkþing ehf. Einstklega mikið er 
lagt upp úr allri hönnun og frágangi í og við húsin.

Mikill metnaður er í öllu efnisvali bæði innan sem utanhúss. Innréttingar eru einkar vandaðar frá AXIS. 
Borðplata í eldhúsi verður úr Quartz steini. Heimilistæki í eldhúsi eru af vandaðri gerð frá AEG eða 
sambærilegt. Baðherbergi og þvottahús verða flísalögð. 
 Upplýsingar veitir Berglind fasteingasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 92-132 m2     Bílageymsla

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. júní kl.17.00-18.00

Herjólfsgata 32 - 34  220 Hafnarfirði

Verð: 42.9. - 59.9 millj.

AÐEINS 10 ÍBÚÐIR ÓSELDAR AF 32
Glæsilegar nýjar íbúðir við Herjólfsgötu 32-34 sem afhentar verða  í desember 2016 fullbúnum án gólfef-
na nema flísalögð votrými. Einstakt útsýni er frá öllum íbúðum hússins hvort sem um er að ræða íbúðir á 
1. eða 4.hæð. Sérinngangur er í íbúðir á 1.hæð og sérinngangur af svölum í íbúðir annara hæða. Stæði 
í lokaðri upphitaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum og tvö stæði eru með íbúðunum á 4.hæð. Mikill met-
naður er í öllu efnisvali bæði innan sem utanhúss. Innréttingar eru einkar vandaðar frá AXIS, hvítar og 
dökkbæsuð eik. Borðplötur í eldhúsi og á baðherbergjum verða úr Quartz steini. Heimilistæki í eldhúsi 
eru af vandaðri gerð frá AEG eða sambærilegt. Baðherbergi verða flísalögð með fallegum 60X60 flísum 
frá Álfaborgum. Upplýsingar veitir Berglind fasteingasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 92- 116 m2     Bílageymsla

ÓSKERT 

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. 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 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. júní kl. 17.30-18.00

Galtalind 18   201 Kópavogi 41.900.000

Glæsileg og frábærlega vel staðsett íbúð með sérinngangi og 
stórri verönd (pallur og garður) í fallegu litlu sex íbúða húsi á 
þessum eftirsótta stað í Lindarhverfi. Sérsmíðaðar samræmdar 
innréttingar, gólfefni er rauðeikarparket og flísar, svefnherber-
gin eru tvö og þvottaherbergi innan íbúðar. Örstutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttaaðstöðu og fl. 

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 106 m2



.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 22.júní kl.17:30-18:00

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

.

Stigahlíð 26

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní kl.17:00-17:45

Vel skipulögð 83 fm íbúð á 2.hæð 

Tvö góð svefnherbergi 

Rúmgóð stofa 

Svalir í vestur

.

Hamraborg 16

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní kl.17:15-17:45

Mjög vel skipulögð 58,1 fm 

2 herbergja íbúð á 2 hæð í góðu fjölbýlishúsi 

Stórar suður svalir 

Eignin er laus til afhendingar strax 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Tjarnarmýri 11
Íbúð 302

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. júní  kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 133, 2 fermetra 

4ra til 5 herbergja íbúð á 3.hæð í góðu 

fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað á 

Seltjarnarnesi 

Sér bílastæði í bílakjallara 

.

Álfkonuhvarf 35

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní  kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 99,0 fm á þriðju hæð 

íbúðin er 89,7 fm og geymslan 9,3 fm 

Stæði í bílageymslu 

Viðhaldslétt hús 

Fjölskylduvænt hverfi

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 69,9 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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt einbýlishús samtals 227 fm 

Eign sem hefur verið vel við haldið 

Fimm svefnherbergi 

Barnvænt hverfi 

Bílskúr

 Kleifarsel 61 

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Skriðustekkur 22 

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 23.júní kl.17:15-17:45

250 fm einbýlishús með aukaíbúð, 

mörg baðherbergi 

5 Svefnherbergi

Bílskúr með opnara 

Gott útsýni er úr húsinu 

Gróinn garður 

.

Tjarnargata 10c 

Verð : 51,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20.júní kl.17:00-17:30

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 1.hæð 

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð 

Staðsetning er einstök 

.

Neshagi 19

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20.júní kl.18:00-18:30

Vel skipulögð risíbúð við Neshaga 

4 herbergja 

Suðursvalir 

Góð staðsetning 

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 

Lokastígur

Verð : 40,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

3ja herbergja íbúð 

Frábær staðsetning í Norðurmýrinni 

Suðursvalir 

Karlagata 24 

Verð : 27,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vönduð íbúða á jarðhæð 

Með palli 

Stæði í bílageymslu 

Bogahlíð 2

Verð : 51,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg íbúð með 2 svölum 

Þrjú svefnherbergi og stórar stofur 

172 fm og tvö stæði í bílakjallara

Langalína

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Laus strax

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

Þórðarsveigur 16

Verð : 35,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

480 fm einbýli í algjörum sérflokki á þessum vinsæla stað 
Ekkert til sparað við hönnun og efnisval, en lokið var við 
bygginguna árið 2011. Stórglæsilegar stofur með 
tvöfalldri lofthæð að hluta. Einstök um 60 fm 
hjónasvíta með baðherbergi, líkamsrækt og stóru 
fataherbergi. Þrennar þaksvalir þar af einar 112 fm 
með heitum potti og fallegu útsýni.

Stigahlíð 68A

Tilboð
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Eign í sérflokki 

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Lindargata 37 
íb 103 (Skugginn)

Verð : 46,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní kl.17:15-17:45

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi

Bílastæði í bílakjallara

Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

Bókaðu skoðun:

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

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

288 fm einbýli ásamt tvöf. bílskúr 

5 leigueiningar / miklar leigutekjur 

Bílskúr útbúin sem studio íbúð 

Gluggar endurnýjaðir að hluta 

Miðtún

Verð : 89,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað

Álfheimar

Verð : 36,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tilvalið til útleigu

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað

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

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8fm 

3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð frá: 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mikið endurnýjað og fallegt einbýlishús 
Frábær útsýnisstaður á Hellu, alls 230 fm 
Gott stofurými, glæsilegt eldhús, 5-6 svefnherbergi, 
baðherbergi og gestasnyrting 
Lóðin : Góðir pallar og pottur í einstöku umhverfi 
Skipti skoðuð á minni eign eða eign á höfuðborgarsv

Heiðvangur

Verð : 36,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús 
Alls 166 fm með bílskúr, byggt 2003 
Góð stofa, borðstofu og eldhús rými 
Fjögur svefnherbergi, bað og þvottahús 
Glæsileg lóð með pöllum og malbikuðu plani 
Skipti skoðuð á fasteign á höfuðborgarsvæðinu

Breiðalda

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulagt einbýlishús með stórum bílskúr 

Eftirsóttur staður í Kórahverfinu Kópavogi 

Flott stofu og eldhúsrými með fallegu útsýni 

Fjögur fín svefnherbergi, tvö baðherbergi 

tvöfaldur bílskúr 

Hamrakór

Verð : 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rúmgott og fallegt einbýlishús

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

5-6 rúmgóðsvefnherbergi, þrjú baðherbergi

möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld  

Þinghólsbraut

Verð : 79,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt 278 fm endaraðhús 

Óskert sjávarútsýni 

5 svefnherbergi 

Frábært skipulag 

110,0 millj.Verð

Bakkavör 2 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS mánudaginn 
20.júní kl.17:15-17:45

OPIÐ HÚS mánudaginn 
20.júní kl.18:00-18:30

Nýtt í sölu

 Hella
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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 

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

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 22.júní kl.17:30-18:00

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

.

Stigahlíð 26

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní kl.17:00-17:45

Vel skipulögð 83 fm íbúð á 2.hæð 

Tvö góð svefnherbergi 

Rúmgóð stofa 

Svalir í vestur

.

Hamraborg 16

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní kl.17:15-17:45

Mjög vel skipulögð 58,1 fm 

2 herbergja íbúð á 2 hæð í góðu fjölbýlishúsi 

Stórar suður svalir 

Eignin er laus til afhendingar strax 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Tjarnarmýri 11
Íbúð 302

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. júní  kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 133, 2 fermetra 

4ra til 5 herbergja íbúð á 3.hæð í góðu 

fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað á 

Seltjarnarnesi 

Sér bílastæði í bílakjallara 

.

Álfkonuhvarf 35

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní  kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 99,0 fm á þriðju hæð 

íbúðin er 89,7 fm og geymslan 9,3 fm 

Stæði í bílageymslu 

Viðhaldslétt hús 

Fjölskylduvænt hverfi

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 69,9 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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt einbýlishús samtals 227 fm 

Eign sem hefur verið vel við haldið 

Fimm svefnherbergi 

Barnvænt hverfi 

Bílskúr

 Kleifarsel 61 

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Skriðustekkur 22 

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 23.júní kl.17:15-17:45

250 fm einbýlishús með aukaíbúð, 

mörg baðherbergi 

5 Svefnherbergi

Bílskúr með opnara 

Gott útsýni er úr húsinu 

Gróinn garður 

.

Tjarnargata 10c 

Verð : 51,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20.júní kl.17:00-17:30

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 1.hæð 

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð 

Staðsetning er einstök 

.

Neshagi 19

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20.júní kl.18:00-18:30

Vel skipulögð risíbúð við Neshaga 

4 herbergja 

Suðursvalir 

Góð staðsetning 

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 

Lokastígur

Verð : 40,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

3ja herbergja íbúð 

Frábær staðsetning í Norðurmýrinni 

Suðursvalir 

Karlagata 24 

Verð : 27,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vönduð íbúða á jarðhæð 

Með palli 

Stæði í bílageymslu 

Bogahlíð 2

Verð : 51,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg íbúð með 2 svölum 

Þrjú svefnherbergi og stórar stofur 

172 fm og tvö stæði í bílakjallara

Langalína

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Laus strax

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

Þórðarsveigur 16

Verð : 35,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

480 fm einbýli í algjörum sérflokki á þessum vinsæla stað 
Ekkert til sparað við hönnun og efnisval, en lokið var við 
bygginguna árið 2011. Stórglæsilegar stofur með 
tvöfalldri lofthæð að hluta. Einstök um 60 fm 
hjónasvíta með baðherbergi, líkamsrækt og stóru 
fataherbergi. Þrennar þaksvalir þar af einar 112 fm 
með heitum potti og fallegu útsýni.

Stigahlíð 68A

Tilboð
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Eign í sérflokki 

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Lindargata 37 
íb 103 (Skugginn)

Verð : 46,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júní kl.17:15-17:45

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi

Bílastæði í bílakjallara

Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

Bókaðu skoðun:

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

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

288 fm einbýli ásamt tvöf. bílskúr 

5 leigueiningar / miklar leigutekjur 

Bílskúr útbúin sem studio íbúð 

Gluggar endurnýjaðir að hluta 

Miðtún

Verð : 89,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað

Álfheimar

Verð : 36,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tilvalið til útleigu

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað

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

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8fm 

3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð frá: 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mikið endurnýjað og fallegt einbýlishús 
Frábær útsýnisstaður á Hellu, alls 230 fm 
Gott stofurými, glæsilegt eldhús, 5-6 svefnherbergi, 
baðherbergi og gestasnyrting 
Lóðin : Góðir pallar og pottur í einstöku umhverfi 
Skipti skoðuð á minni eign eða eign á höfuðborgarsv

Heiðvangur

Verð : 36,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús 
Alls 166 fm með bílskúr, byggt 2003 
Góð stofa, borðstofu og eldhús rými 
Fjögur svefnherbergi, bað og þvottahús 
Glæsileg lóð með pöllum og malbikuðu plani 
Skipti skoðuð á fasteign á höfuðborgarsvæðinu

Breiðalda

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulagt einbýlishús með stórum bílskúr 

Eftirsóttur staður í Kórahverfinu Kópavogi 

Flott stofu og eldhúsrými með fallegu útsýni 

Fjögur fín svefnherbergi, tvö baðherbergi 

tvöfaldur bílskúr 

Hamrakór

Verð : 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rúmgott og fallegt einbýlishús

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

5-6 rúmgóðsvefnherbergi, þrjú baðherbergi

möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld  

Þinghólsbraut

Verð : 79,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt 278 fm endaraðhús 

Óskert sjávarútsýni 

5 svefnherbergi 

Frábært skipulag 

110,0 millj.Verð

Bakkavör 2 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS mánudaginn 
20.júní kl.17:15-17:45

OPIÐ HÚS mánudaginn 
20.júní kl.18:00-18:30

Nýtt í sölu

 Hella

- 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

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 

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

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



OPIÐ HÚS

DRÁPUHLÍÐ 40, 105 RVK 32,9M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022 / GUDMUNDUR@STAKFELL.IS



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

Kirkjusandur 3, íb. 402 
OPIÐ HÚS MÁN 20/6 KL. 17-17:30

Ca. 123 fm. björt og falleg íbúð 
á 4. hæð í vönduðu lyftuhúsi 
með bílgeymslu. Íbúðin skiptist 
í rúmgóðar stofur, svefnher
bergi,  eldhús með miklum og 
vönduðum innréttingum og 
baðherbergi. 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 líkamsræktaaðstaða 
með tækjum. Húsvörður er í 
húsinu.  Verð 54,9 millj. Opið 
hús mán 20/6 frá kl. 17-17:30, 
verið velkomin. 

Sæviðarsund 31 efri hæð ásamt bílskúr
OPIÐ HÚS MÁN 20/6 KL. 17:45-18:15

Sæviðarsund 31, efri hæð 
með bílskúr: Ca. 82 fm. 
íbúð ásamt ca. 42 fm. in
nbyggðum bílskúr. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð með 
nýlegum innréttingum og 
parketi en húsið þarfnast 
viðgerðar, verið er að leita 
tilboða í utanhúsviðgerð. 
Laus til afhendingar. 
Lyklar á skrifstofu.   
Verð 36,9 millj.  
Opið hús mán 20/6, frá 
kl. 17:45-18:15,  
verið velkomin.  

Jöldugróf 12, 108 Reykjavík, einbýli, 
OPIÐ HÚS ÞRI 21/6 FRÁ 17-17:30

Mjög gott og vel skipulagt 
130,5 fm einbýlishús á 
einni hæð ásamt 34,4 fm 
bílskúr í Fossvoginum, 
samtals 164,9 fm.  Stór 
sólpallur. Þrjú svefnher
bergi, stórar stofur. Parket 
og flísar á gólfum. Hús 
sem fengið hefur gott 
viðhald í gegnum tíðina. 
Glæsileg lóð.  
Verð 61,9 millj.  
Opið hús þri 21/6 kl. 
17:00-17:30,  
verið velkomin. 

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 herber
gi, þvottaaðstaða í íbúð. 
Rúmgóðar svalir. Rólegur 
og góður staður en stutt 
í þjónustu.  Pantið tíma 
fyrir skoðun.  
Verð 31,9 millj.  

 

Skógarás, Hafnarfjörður: 
HÚS Í SMÍÐUM Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ

Frábær staðsetning í 
Hafnarfirði:  286,2 fm, 
einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðri 
bílageymslu.  Húsið 
er í byggingu, gler 
komið í glugga og 
milliveggir að hluta. Húsið 
þarfnast lagfæringar 
en staðsetning við 
náttúruparadís er einstök. 
Þetta er framtíðareign á 
einhverjum fallegasta stað 
á höfuðborgarsvæðinu.. 
Verð 39,9 m.  

Gljúfrasel, 
EINBÝLI MEÐ 2 AUKAÍBÚÐUM

Gljúfrasel : 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 en
durnýjuð 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

Sumarhús, Gjábakkalandi - Þingvöllum:
 NÁTTÚRUPARADÍS

Ca. 45 fm. einstaklega 
vel staðsettur bústaður á 
útsýnisstað  í Þingvalla
þjóðgarði. Þetta svæði er 
einstök náttúruparadís, 
útsýni er frábært yfir 
Þingallavatnið og til 
fjalla. Stutt gönguleið að 
vatninu. Sjálfbær bústaður 
á einstökum stað sem er á 
Heimsminjaskrá.  
Verð aðeins 9,9 millj.  

Sumarhús, 
BORGARFIRÐI

Endurbyggt ca. 54 fm. 
fallegt hús á stórri lóð 
á fallegri kjarri vaxinni 
lóð í Kálfhólabyggð 
í Borgarfirði. auk ca. 
9 fm. gestahúss og 
geymsluskúrs. 50 ára 
lóðarleigusamningur 
með heimild til að byggja 
annann bústað. Húsið var 
endurnýjað fyrir fáeinum 
árum . Mjög hagstætt 
lóðarleigugjald.  
Verð 14,5 millj. 

Eignarlóðir við Apavatn, 
GOTT VERÐ

Tvær samliggjandi eig
narlóðir í landi Vatnsholts 
suðaustan við Apavatn 
eru til sölu. Þær eru í skip
ulögðu frístundahverfi. 
Virk samtök lóðareigenda. 
Lóðirnar eru í grónum 
móum og er útsýni yfir 
Apavatnið og til fjalla 
mjög fallegt. Vegur og 
vatn eru við lóðarmörk. 
Stærð hvorrar lóðar 
er 5.700 fm. Verð er 
1.850.000.- á lóð. 
AFLSÁTTUR EF BÁÐAR 
ERU KEYPTAR SAMAN!  

Laugarvatn: 
HEILSÁRSHÚS M/ GESTAHÚSI Á EIGNARLÓÐ 

Mjög vandað frístundahús á 
4.700 fm. eignarlóð  v. Laugar
vatn. Húsið er rúmgott og auk 
þess fylgir gestahús. Frábært 
útsýni er til fjalla og lóðin er 
fallega gróin. Eignin er með leyfi 
til gistireksturs. Svæðið er mjög 
gott, akstursfæri frá Reykjavík 
allt árið og stutt í alla þjónustu. 
Húsð er með risi, rúmlega 70 fm, 
gestahús og geymla um 23 fm., 
samtals 90100 fm.  

Verð 33,9 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. Húsið er vel hannað 
með tveimur svefnherbergjum 
auk svefnlofts. Rúmgóð stofa, 
gott eldhús og baðherbergi með 
sturtu.  Frábær útiaðstaða á palli. 

Verð 19,9 mill.  

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 lóðarleigusamningur.  Vel hannaður bústaður á frábærum stað í Skorradalnum. Staðsetning er mjög góð og 
góður pallur við húsið  Sjón er sögu ríkari. Hafið samband við sölumenn Foldar og bókið skoðun. Verð 28,9 millj.  

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

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SUMARHÚSIN SELJAST Á FOLD
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Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Gyðufell 6 - 111 Reykjavík
Opið húsi þriðjudaginn 21. júní kl. 18:30 - 19:00
Góð tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð, 68,2 
fm. Opin forstofa, endurnýjað baðherbergi 
með sturtu. Ágætt eldhús, borðstofa, stofa. 
Útgengt á yfirbyggðar svalir, Fínt svefnher-
bergi með fataskáp. Sérgeymsla. 
Ásett verð 21,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Snorri Sigur
finnsson löggiltur fast.sali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Stóragerði 10 - 108 Reykjavík.
Opið hús þriðjudaginn 21. júní kl. 17:30 - 18:00.
Rúmgóð 4ra herb. endaíbúð 102 fm með 19 
fm bílskúr á rólegum stað. Íbúðin er á 1. hæð, 
aðeins hálfur stigi upp. Íbúðin er með 2 stórar 
stofur og suðursvalir, eldhús m/borðkrók, 2 
svefnh., baðherb. m/t.f. þv.vél. Góð sameign.
Ásett verð 36,9 millj.
Upplýsingar veitir Auður Kristinsdóttir, lög
giltur fasteignasali sími 824 7772 
eða audur@fasteignasalan.is

Digranesvegur 80 – 200 Kópavogi
100,7 fm 3 herb. neðri sérhæð með sérinn-
gang í tvíbýli. 2 sérbílastæði fylgja við enda á 
Bröttutungu.
Sérpallur með hellulagðri stétt.

Uppl.: Haraldur Guðjónsson sölufulltr. 
Sími 783 1494 eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson löggiltur fast
eignasali sími 893 6001.

Grundarás 3 - 110 Reykjavík
Einstaklega vel viðhaldið 210,5 fm raðhús 
ásamt tvöföldum 41 fm bílskúr við Grundarás 
3. Örstutt er í sundlaugina og íþróttasvæði 
Fylkis. Fjögur svefnherbergi, stofa, sjónvarps-
stofa og tvö salerni.
Verð 59,5 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir: Guðbergur 
Guðbergsson, löggiltur fasteignasali. 
GSM 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is 

Opið
hús

Háeyrarvegur 5 - 820 Eyrarbakka
Gott einbýlishús frá S.G. 142,8 fm og frístand-
andi bílskúr 38,3 fm. Húsið er í góðu ástandi, 
eldhús og salerni neðri hæðar endurnýjað og 
gólfefni. Forstofa, þvottahús, eldhús, stofa, 
sjónvarpshol, búr, salerni, 4 herb, baðherb. 
Geymsluloft í risi.
Ásett verð 29,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Snorri Sigur
finnsson löggiltur fast.sali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Flugumýri 30 - 270 Mosfellsbæ
Atvinnuhúsnæði með íbúð á efri hæð. Neðri 
hæð er 108 fm og efri hæð sem er íbúð er 75 
fm. Neðri hæð skiptist í vinnurými, skrifst. og 
baðh. Innkeyrsluhurð er ca. 3,5 x 3,5, einnig er 
útidyrahurð. Efri hæð er eldhús m./borðkrók, 
stofa, baðh. m./sturtuk. og t.f./þv.vél. 2 svefn-
herb. Hentar fyrir heildsölu o.fl. Verð 32 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Guðbergur Guð
bergsson, lögg.fasteignasali í síma
893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Hamrakór 4 - 203 Kópavogur
228,5 fm nýlegt einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr. Steinaðar forsteyptar einingar. Möl í 
innkeyrslu. Gott innra skipulag, tvö svefnher-
bergi á hvorri hæð. Stór stofa, útsýni. Tvennar 
svalir. Góður bílskúr og geymsla. Vantar upp á 
lokafrágang á eigninni. 
Ásett verð 59,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Snorri Sigur
finnsson löggiltur fast.sali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Kríuhólar 4 - 111 Reykavík
Góð 2 herbergja íbúð á 5. hæð í góðu lyftuhúsi 
með glæsilegu útsýni. Sameignin er snyrtileg 
og vel við haldið. Hús í góðu viðhaldi. Búið 
er að klæða húsið að utan með viðhaldslítilli 
klæðningu. Örstutt er í t.d verslanir, heilsu-
gæslu og ýmsa aðra þjónustu. 
Verð 19,7 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Páll Guðjónsson, 
lögg. fast.sali símar 699 4994 og 512 3400 
eða pall@fasteignasalan.is

Álfhólsvegur 5 - 801 Selfoss
Mjög fínt sumarhús, 59,6 fm á verulega fal-
legri skógi vaxinni lóð í Reykjaskógi í Biskups-
tungum. Ca 10 mín akstur frá Laugarvatni. 
Stórir sólpallar með heitum potti. Hitaveita. 
Góð grasflöt. Tvö rúmgóð svefnherbergi, eld-
hús, stofa, baðherbergi, geymsla.
Ásett verð 18,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Snorri Sigur
finnsson löggiltur fast.sali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Brókarstígur 17 - 310 Borgarfirði
Nýlegur 62.9 fm sumarbústaður ásamt 24.8 fm 
gestahúsi á skjólsælum stað við Brókarvatn á 
Mýrunum, byggður 2007 og gestahúsið 2010. 
Pallur kringum allan bústaðinn. Bústaðurinn er 
með 3 svefnh., eldhúsi, stofu og baðh. Gesta-
húsið er með opnu rými fyrir svefnaðstöðu og 
stofu. T.f./salerni og vask. Verð 23,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Guðbergur Guð
bergsson, lögg.fasteignasali í síma
893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is 

Hvassaleiti 153 - 103 Reykjavík
Rúmgóð 106,3 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð 
ásamt 20,4 fm. bílskúr við Hvassaleiti 153 í 
Reykjavík. 
Frábær staðsetning og suðursvalir.
Verð 36,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Guðbergur Guð
bergsson, lögg.fasteignasali í síma
893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Byggðarendi 24 - 108 Reykjavík
Gott 236,7 fm tvíbýlishús á 2 hæðum ásamt 
26,4 fm innbyggðum bílskúr alls 263,1 fm. Bíl-
skúrinn er í dag innréttaður sem herbergi. Á 
jarðhæð er möguleiki að útbúa sér 3ja herb. 
íbúð með sérinngangi. Eigninni fylgir for-
kaupsréttur á 146 fm íbúð á tveimur hæðum.  
Verð 67,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Páll Guðjónsson, 
lögg. fast.sali símar 699 4994 og 512 3400 
eða pall@fasteignasalan.is

Gullsmári 11 - 201 Kópavogi
Falleg einstaklingsíbúð/þjónustuíbúð á 6. hæð 
í lyftublokk við Gullsmára 11 Kópavogi. Stúd-
íóíbúð með góðu eldhúsi, baðherbergi með 
tengi fyrir þvottavél, geymslu innan íbúðar og 
svalir í suður.
Verð 23,6 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir: Guðbergur 
Guðbergsson, löggiltur fasteignasali. 
GSM 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is 

Klapparstígur 13 - 101 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 21. júní kl. 17:30 - 18:00
Mikið endurnýjuð 66,7 fm, 2ja herb. íbúð á 
góðum stað. Ný gólfefni, fataskápur, eldhús-
innrétting, baðh. Uppþvottavél og ísskápur 
fylgir. Ný málað. Virkilega smekkleg íbúð.
Laus fljótlega. Ásett verð 30,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinns
son löggiltur fast.sali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Eyrarholt 12 – 220 Hafnarfjörður
Glæsileg 137.3 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr. 
Mikið skápapláss. Þrjár íbúðir í húsinu, ein á 
hverri hæð. Miðhæð. Tvennar svalir.
Frábært útsýni yfir Hafnarfjörðinn og Faxa
flóann.
Uppl.: Haraldur Guðjónsson sölufulltr. 
Sími 783 1494 eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson löggiltur fast
eignasali sími 893 6001.

Heiðarima 17 - 801 Grímsnesi
Sumarhús 79 fm í byggingu við Heiðarima í 
landi Klausturhóla í Grímsnesi rétt við Búrfell. 
Húsið stendur á eignarlóð á steyptum sökkli, 
fokhelt, milliveggir og rafmagn komið. Inn-
tak fyrir kalt vatn komið að húsi. Hitaveita við 
lóðarmörk. Opin fyrir skiptum á 2ja-3ja herb. 
íbúð á höfuðborgarsvæðinu helst með bílskúr.
Uppl. veitir Ágúst Valsson í síma 611 6660 
og gusti@fasteignasalan.is 
eða Guðbergur, löggiltur fasteignasali.

Páll Guðjónsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Guðbergur Guðbergsson

Ómar Guðmundsson

Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson

Ágúst Valsson Snorri SigurðarsonSighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl

Kristín B. Garðarsdóttir

Óskar Traustasson

Sigrún B. Ólafsdóttir

Haraldur Guðjónsson

Halla Sigurgeirsdóttir

Sumarhús til sölu

Sumarhús til sölu

Sumarhús til sölu

Opið
hús

Opið
hús
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BORG FASTEIGNASALA
BÝÐUR DAVÍÐ ÓLAFSSON LGGF

VELKOMINN TIL STARFA

5-6 herbergi 178 fm Laust strax

Brandur fasteignasali

 Hraunprýð 6

59.500.000

210 Garðabæ
Einbýlishús

Nýlegt hús á rólegum stað

897 1401

Opið hús mán. 20. júní kl. 18.30-19.00

5-6 herbergi 166 fm Tvíbýlis hús

Brandur fasteignasali

Laufás 6

44.900.000

210 Garðabæ
Einbýlishús

Fjölskuldu væn sérhæð með bílskúr

897 1401

Opið hús mán. 20. júní kl. 17.45-18.15

4 herbergi 127 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Laxatunga 126-134

31.3-31.9

270 Mosfellsbær
Raðhús 22fm bílskúr

897 9030

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala   897-5930

4 herbergi 44 fm Sumarhús á 10.000 fm lóð

Héðinn fasteignasali

Hallkelshólar

14.900.000

801 Selfoss
Sumarhús

Fallegt sumarhús í landi Hallkelshóla

848-4806

6 herbergi 171fm Vel skipulögð sérhæð 

Þóra fasteignasali

Gunnlaugur aðst. fasteignasala

Safmýri 39 – 1. hæð

56.900.000

Reykjavík - 108
Sérhæð

 777 2882

Opið hús mán. 20. júní kl. 17.30-18.00

4 herbergi 123,5 fm Miklir möguleikar 

Þóra fasteignasali

Bergstaðastræti 65

44.900.000

Reykjavík - 101
Rishæð og skúr

Útsýnisíbúð og aukarými í skúr (25 fm)

 777 2882

Opið hús  Þri. 21. júní kl. 17.00-17.30

4 herbergi 85 fm Jarðhæð lítið niðurgrafin

Þóra fasteignasali

Bergstaðastræti 65

33.900.000

Reykjavík - 101
Íbúð

Björt og mikið endurnýjuð íbúð miðsvæðis í RVK

 777 2882

Opið hús  Þri. 21. júní kl. 17.30-18:00

 844 6447

5-6 herbergi 263 fm Frágengin lóð

Brandur fasteignasali

Dalprýði 4

81.900.000

210 Garðabæ
Parhús

Glæsilegt hús

897 1401

Opið hús mán. 20. Júní 17.00-17.30

4-5 herbergi 181,8 fm Nýbygging

Brandur fasteignasali

Holtsvegur 23-25

79.800.000

210 Garðabæ
Penthouse

 Glæsilegt útsýni. Stórar svalir og tvö bílastæði

897 1401



Opið hús og
kynningar-

fundur

Þann 8. ágúst næstkomandi verða auglýstir til sölu fyrstu 57 búseturéttirnir í nýbyggingum 
Búseta á Smiðjuholtsreit og um leið opnað fyrir umsóknarvef.  Í tilefni þessa bjóðum við 

áhugasama velkomna á eftirfarandi kynningar nú í júní:

Opið hús í sýningaríbúð
Mánudagana 20. og 27. júní  frá kl. 17-18 verður opið hús í sýningaríbúð á 1. hæð 

í Þverholti 23 (hornhús við Þverholt/Háteigsveg).

Kynningarfundur  
Þriðjudaginn 28. júní kl. 17 verður kynningarfundur á skrifstofu Búseta, Síðumúla 10, þar sem 
kynntir verða búseturéttir í nýbyggingum Búseta í Smiðjuholti, við Laugarnesveg og við Ísleifs-

götu. Farið verður í gegnum kaupferli búseturéttar og hvernig búseturéttarkerfið virkar.  
ATH: Þáttöku á kynningarfundinum þarf að tilkynna á heimasíðu Búseta eigi síðar en 27. júní.  

Búseti er húsnæðissamvinnufélag sem rekið er 
án hagnaðarsjónarmiða og er í eigu félagsmanna 
hverju sinni. Félagið var stofnað árið 1983 og 
býður í dag upp á rúmlega 700 íbúðir á höfuð-
borgarsvæðinu.  Þar af heyra um 200 undir Leigu-
félag Búseta.

Félagsaðild í Búseta er öllum opin óháð aldri og 
búsetu. Félagið vinnur að hagsmunum núverandi 
og verðandi félagsmanna og tryggir umsjón, 
viðhald, endurnýjun og fjölgun fasteigna með eins 
hagkvæmum og sanngjörnum hætti og mögulegt 
er. Til þess að hafa rétt á að sækja um búsetu-
réttaríbúðir þarf umsækjandi að vera félagi í 
Búseta. Leiguíbúðir Búseta eru hins vegar öllum 
opnar.

Vissir þú að.....

Búseti húsnæðissamvinnufélag     Síðumúli 10  108 Reykjavík    S:5205788    www.buseti.is    buseti@buseti.isis                                                  FRELSI - ÖRYGGI - FRAMSÝNI

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í MÁNATÚNI 7-17. 
Glæsilegar, nýjar íbúðir á frábærum stað við 
Mánatún 7-17 í Reykjavík. Íbúðirnar eru annars 
vegar 3ja herbergja á bilinu 108-141 fm og hins 
vegar 4ra herbergja 182,9 fm. Öllum íbúðum 
fylgir 1-2 stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar án gólfefna en flísar verða 
lagðar á baðherbergi og þvottahús. Afhending er 
við kaupsamning.
Allar nánari upplýsingar veita:
Hannes og Gunnar, ásamt:

Kristín, kristin@fastlind.is
s: 824-4031
Lára, lara@fastlind.is
s: 899-3335

STÆRÐ: 108-182,9 FM FJÖLBÝ LI      HERB:3-4

 52.400.000-82.900.000

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    20. júní 18:00 – 19:00

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

Ásdís Ósk
asdis@husaskjol.is 

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402  

Sérlega falleg 99,6 fm íbúð á 1.hæð við 
Tjarnargötu í Reykjavík. Eignin er öll hin 
glæsilegasta og var mikið endurnýjuð árið 
2007. Þá var skipt um lagnir, gólfhiti settur í 
alla íbúðina. Gólfefni eru öll hin vönduðustu, 
sérlega þykkt fljótandi plankaparket er á allri 
íbúðinni nema baðherbergi þar eru flísar. 
Opnað var á milli eldhúss og stofu, veggir 
gifsklæddir og dregið í nýtt rafmagn. Eldhús 
endurnýjað ásamt baðherbergi  á glæsi-
legan hátt.  Þetta er frábær eign á besta 
stað í bænum þar sem örstutt er í alla helstu 
þjónustu, veitingastaði og iðandi mannlíf.

Fjölskylduvænt og sérlega vel viðhaldið 
einbýlishús með rúmgóðum bílskúr og stór-
glæsilegum garði.  Húsið er skráð 185,4 fm 
hjá FMR og þar af er bílskúrinn 32 fm. 

Mikið hefur verið endurnýjað í húsinu, þak, 
rafmagn, lagnir, dren, hiti í plani o.fl.  Virki-
lega falleg eign með mikla sál á frábærum 
stað smáíbúðahverfinu.

TJARNARGATA 10 C, 101 RVK

Langagerði 118, 108 RVK

Verð: 51.500.000

Verð: 63.500.000

Tegund:

Tegund:

Þriðjudag 21.júní.2016  kl.18:00-18:30

Þriðjudag 21. júní.2016  kl.17:00-17:30

fjölbýli

einbýli

Stærð:

Stærð:

99,6 fm

185,4 fm

2

4-5

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

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

Löggiltur fasteignasali

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



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

VINDAKÓR – 203 KÓP
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
- Falleg 129 fm 4ra herb., íbúð á 5.hæð í lyftufjölbýli
- Gluggar á 3 vegu og ægifagurt útsýni 
- Tvö rúmgóð svefnherb. og tvær stofur
- Rúmgott baðherb., baðkar & sturta
- Stæði í lokaðri bílgeymslu
- Viðhaldsfrítt hús að utan
V. 44,5 millj. 

KALDALIND 9 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20 JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30.
- Afar vandað og glæsilegt 223 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með 26,6 fm. innbyggðum bílskúr. 
- Mikil lofthæð á efrihæð með innfelldri lýsingu. 
   Afar vandaðar innréttingar og gólfefni, allt parket er gegnheilt. 
- Eignin stendur á góðum útsýnisstað ofarlega í Lindahverfinu.
   Afar glæsileg lóð.
V. 85 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 21. JÚNÍ KL. 17.30-18.00
- Rúmgóð íbúð í fallegu fjölbýli
- Tvö svefnherbergi – tvær stofur
- Frábær staðsetning - mikið útsýni
 
V.36,5 milj.
HRAUNTEIGUR 12-105 REYKJAVÍK

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP
- Vel skipulögð, rúmgóð 3ja herb.
- Íbúð er 109 fm auk stæði í bílgeymslu
- Íbúð er á 6.hæð og er fallegt útsýni
- Lyftuhús sem er í góðu ástandi
- Stutt í skóla og alla þjónustu
GETUR LOSNAÐ FLJÓTT
V. 37,5 millj. 

BERGSTAÐASTRÆTI 65 – 101 RVK
Virkilega sjarmerandi og mikið endurnýjaða 84,6 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð (lítið niðurgrafinn) 
í fjórbýli.  Eignin er frábærlega staðsett í Þingholtunum. 
Nýlega búið að skipta um gler og glugga, þak var einnig endurnýjað nýlega.  
Eldhús nýlega standsett.  Ofnar og ofnalagnir nýlega endurnýjað.  
Rafmagn endurnýjað að hluta.
V. 39,9 millj.
ESPIGERÐI 2-108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20. JÚNÍ KL. 17.30-18.00
- Falleg efri sérhæð í þríbýli
- Tvö svefnherbergi - opin stofa/eldhús 
- 30.fm bílskúr - 30fm. stúdíóíbúð
- Stutt í skóla - leikskóla
V.37,9 milj.
ÁSAKÓR 14 – 203 KÓP

- Björt og falleg 4-5 herbergja íbúð á útsýnisstað í Kópavoginum.  Alls 174,7 fm.
- Tvöfaldur bílskúr og 2 bílastæði framan við bílskúrinn í bílageymslu.
- Frábært fjölskylduhverfi.  Fallegar gönguleiðir.  Útsýni yfir golfvöll GKG.

V. 54,9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

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

LINDA- OG SALAHVERFI KÓPAVOGS !

Óska eftir rað- , par- eða einbýlishús í Linda- og Salahverfi Kópavogs.  
Skipti á minni eigunm kemur til greina, eða bein kaup.

Hafið samband í síma 896-2312 
Sigurður R. Samúelsson

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



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Akurgerði 17 í Vogum
Búseturéttur á markaðsverði

Akurgerði 17 í Vogum
Til sölu er búseturéttur í 
parhúsi. Íbúðin er 3ja her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin 
er um 100 fm og bílskúrinn 
um 27 fm.  Óskað er eftir 
tilboði í búseturéttinn. 
Mánaðar  gjöldin eru um 
182.000 kr. 

Nánari upplýsingar í síma 862-6528 eða 862-6576 

Stórholt 14 – 105 Reykjavík Bræðraborgarstígur  – 101 Reykjavík Lækjasmári – 201 Kópavogur Hvassaleiti  – 108 Reykjavík 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20. JÚNÍ KL 17:30 – 18:00. 
Góð 3ja herb. íbúð skráð 80,6 fm, með herb. í kjallara sem 
auðvelt er að leigja út, aðg. að baðherb. og eldhúsaðst. 
Komið er inn í flísalagða forstofu. Gangur með parketi. Frá 
gangi er gengið í aðrar vistarverur íbúðarinnar. Eldhús með 
upprunalegri innréttingu. Rúmgóð stofa með stórum gluggum 
með útsýni út í garðinn.Rúmgott svefnherbergi með skápum. 
Flísalagt baðherbergi, baðkar með sturtu. Gólfefni:  Parket á 
gólfum á gangi, stofu og herbergi, dúkur á eldhúsi og flísar á 
forstofu og á baðherbergi. V – 32,5 millj. 

Falleg íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli, skráð 121,9 ferm. Komið er 
inn í gang þar sem eru tvö svefnherbergi, annað með útgengi út á 
suðursvalir, baðherbergi sem er físalagt og með baðkari. Eldhúsið er 
mjög rúmgott með gaseldavél og góðum eldhústækjum. Innréttingin 
er upprunaleg en hefur verið tekin í gegn. Samliggjandi stofur. 
Hægt er að loka á milli og gera herbergi. Í sameign er snyrtileg með 
þvottahúsi, hjólageymslu og sér geymslu í kjallara. Húsið hefur 
verið mikið tekið í gegn undanfarið.  Mjög góð og falleg íbúð með 
útsýni. V – 51,9 millj.

Mjög góð 4 herbergja íbúð í Lækjasmára 23.  Íbúðin er á þriðju hæð 
skráð 100 fm  með stæði í bílgeymslu. Komið er inn í parketlagt 
hol með góðum skáp. Íbúðin hefur að geyma 3 svefnherbergi, öll 
með parketi og góðum skápum. Baðherbergði er flísalagt í hólf og 
gólf með sturtuklefa. Eldhúsið er rúmgott með góðri viðarinnrét-
tingu, parket á gólfi.  Þvottahúsið er flísalagt og með hillum. Stofa 
og sjónvarpshol tengjast með útgengi út á stórar suðursvalir.  Í 
sameign er góð sér geymsla og hjólageymsla. Flott og vel staðsett 
eign. V – 38,9 millj.

Vel skipulagða 4ra herbergja íbúð á 4.hæð t.v. í húsinu nr. 16 við 
Hvassaleiti.  Íbúðin er 98,5fm og með eymslu í kjallara og 20,3fm 
bílskúr.Eldhús er með góðum borðkrók og eldri innréttingu. Stofa er 
björt, rúmgóð og með útgengi á vestur svalir. Svefnherbergin eru 
3.Baðherbergi er með viðarinnréttingu, baðkeri og flísum á gólfi. 
Á baðherbergi er tengi fyrir þvottavél. Öll gólf önnur en á baðher 
bergi eru parket lögð með eikarparketi. Sameign er snyrtileg, 
bæði stigagangur og sameiginleg rými.  Í kjallara er sameiginlegt 
þvottaherbergi, vagna/hjóla geymsla ásamt sérgeymslu.  
V- 36,3 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

533-1616

OPIÐ HÚS
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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

Grundartangi í Mosfellsbæ
Opið hús í dag kl. 17.30-18
Vel staðsett 71 fm. raðhús með tveimur svefnherbrgjum, 
bjartri stofu, útgengi á sólpall með skjólveggjum í suður.  
Snyrtilegur garður.
Parket á gólfum. Getur losnað í ágúst.  Verð: 29,9 m.  

Funalind
Flott 108 fm. íbúð á efstu hæð ( 6. hæð) í vönduðu fjölbýli. 
Stórbrotið útsýni. Vandaðar innréttingar.  3 svefnherbergi.  

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

Þorrasalir
Afar vönduð 112 fm. íbúð á 3. hæð í nýju og  lyftuhúsi við 
Þorrasali. 3 svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. Parket 
og flísar. Stórar svalir, ca. 20 fm. sem eru yfirbyggðar 
með parket mottum á gólfi. Allt fyrsta flokks.  Stæði í 
bílageymsluhúsi.  Verð. 44,8 m. 

Stórikriki
Glæsileg 117 fm. íbúð á jarðhæð auk stæðis í 
bílageymsluhúsi í flottri lyftublokk á vinsælum stað. Vandaðar 
innréttingar. Eikarparket  og Eennréttingar.  3 rúmgóð 
svefnherbergi. Útgent úr stofu í garð. Stór geymsla.  Eign  í  
sérflokki.   Verð; 41,9 m.  

Byggðarholt
Vel staðsett einbýli á einni hæð. 168 fm.  þar af er bílskúr 
32  fm.   Húsið stendur góðri lóð, gróinn garður.   4  
svefnherbergi.    Komið er að viðhaldi.  
Skipti  á ódýarai eign í Mosfellsbæ  koma vel til greina.  
Verð, 49,8 m.  

Þverholt í Mosfellsbæ
Mjög góð 100 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í 
Mosfellsbænum. Flott útsýni til Esjunnar. 2 svefnherbergi og 
hægt að bæta 3ja. við. Björt og rúmgóð stofa. Mikil lofthæð. 
Útgengt úr  stofu á góðar svalir. Þetta er eign sem býður 
uppá mikla möguleika.   Íbúðin er laus við kaupsamning.   
Verð: 29,8  

Rósarimi
Mjög skemmtileg,  95 fm.   3ja.  herb. íbúð auk 17 fm. 
bílskúrs við Rósarima í Grafarvogshverfi.  Góðar innréttingar. 
Næg bílastæði.  Verð: 32,5 m.  

OPIÐ HÚS

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

TIL SÖLU
Skeiðarás 12, 210 Garðabær
Iðnaðarhúsnæði
Stærð 574,3 fm.
Verðið: 85.000.000.-

Allar nánari upplýsingar veitir:

Tvær samliggjandi fasteignir sem eru 300,4 fm. og 273,9 fm. Skipting er þó með öðrum hætti í dag, 
minna bilið um 166 fm. en stærra bilið um 407 fm. Minna rýmið er fullfrágengið og skiptist í móttöku, 
starfsmannaaðstöðu, kaffistofu, tvö salerni og iðnaðarsal. Flísar og epoxy á gólfum. Stærra rýmið er 
mest einn salur með ómáluðu gólfi. Ein geymsla til staðar. Tvær innkeyrsludyr eru til staðar.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is





BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝTT HÚS Á AÐEINS 
1.990Þ.!!!

Glænýtt hjólhýsi á kynningarverði 
aðeins 1.990þ. NIEWIADOW N126 
m/ klósetti. Truma miðstöð, ísskápur 
o.fl. Aðeins 2 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

SUZUMAR gúmmíbátar. 

 Uppblásnir slöngubátar með álgólfi 
og mikla burðargetu. Til i stærðum frá 
2,9m - 4,2m. 

 Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar óskast

Bíll ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fellihýsi  Hjólbarðar

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

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

 lyftarar

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

 Viðgerðir

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

 Varahlutir

jApANSKAR VélAR EHF.
 BílApARTASAlA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

 Málarar

MÁlNINgARÞjÓNUSTA 
REyKjAVíKUR

Alhliða málningarþjónusta. 
Upplýsingar í síma 776-0000

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

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

www.capacent.is 

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

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is

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



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

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

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

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

 Nudd

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

 spádómar

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

 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.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

til leigu 285 fM 
iÐNaÐarBil í reykJavík

285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 geymsluhúsnæði

fyrsti MáNuÐur frír 
 www.geyMslaeitt.is

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

geyMslur.is 
 síMi 555-3464

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

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

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.

ATVINNA

 atvinna í boði

gaMla sMiÐJaN, 
ÞrastaluNdi, 

801 selfoss
Óskar eftir starfsfólki til starfa. 

Vönum pizzabökurum í fullt 
starf og hlutastarf einnig 

afgreiðslufólki í fullt starf, kvöld 
og helgar vinnu. 

Nánari upplýsingar sverrir@
brimhotel.is

aukaviNNa
Starfsfólk óskast á kvöld og 
helgarvaktir í sjoppu í 101 RVK. Uppl. 
sendist á: atvinna234@gmail.com

 atvinna óskast

proveNtus 
starfsMaNNaÞJÓNusta

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 775-
7373 eða sendið fyrirspurn á 

netfangið proventus@proventus.
is
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Nanna Sigurðardóttir
Mávahrauni 10, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum 9. júní sl. 
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey 

að ósk hinnar látnu.

          Sveinn Ásgeir Sigurðsson,
Björg Sveinsdóttir Árni Matthíasson,
Elísabet Sveinsdóttir Þorkell Björnsson,
Íris Sveinsdóttir, 
Sigurður G. Sveinsson Guðrún Gunnarsdóttir,

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar  
og tengdamóðir,

Guðfinna Karlsdóttir
(Dodda)

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
í Kópavogi 7. júní. Útförin fer fram 

miðvikudaginn 22. júni klukkan 13:00 
frá Digraneskirkju Kópavogi.

Geir Kristjánsson
Sólrún Geirsdóttir Sigurður Helgi Helgason
Róbert Geirsson Sigríður Ólafsdóttir

barnabörn, langömmubörn, og langalang-ömmubörn. 

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,
Ragnhildur Eyja 

Þórðardóttir
 fyrrverandi deildarstjóri í 

heilbrigðisráðuneytinu, 
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju  

þriðjudaginn 21. júní kl. 15.00. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á  
styrktarfélagið Göngum saman. 

Sigríður Elín Sigfúsdóttir Oddur Carl Einarsson 
Arnór Þórir Sigfússon  Gunnhildur Óskarsdóttir
Gunnlaugur Sigfússon Sólveig Kristjánsdóttir 

barnabörn og fjölskyldur.

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

Rafn Gestsson
fyrrv. bankafulltrúi, 

Árskógum 8 (áður Háaleitisbraut 28), 
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 4. júní. Útförin fer 
fram frá Háteigskirkju miðvikudaginn 22. júní klukkan 13.

Helga Guðrún Helgadóttir
Lára S. Rafnsdóttir Jóhannes Atlason
Theodóra Guðrún Rafnsdóttir
Hlöðver Örn Rafnsson Sigríður Sverrisdóttir
Högni Rafnsson Antonia Gutes Turu

barnabörn og barnabarnabörn.

Sífellt fleiri Íslendingar iðka hjólreiðar. Yfir þúsund manns tóku þátt í WOW-cyclothon sem lauk um helgina. Fréttablaðið/Hanna

Maurice Zschirp, formaður Hjólreiðasam-
bands Íslands.

Hjólreiðasamband Íslands (HRÍ) er 
tveggja ára í dag. Sambandið var stofnað 
á þessum degi árið 2014 og varð þar með 
þrítugasta sérsambandið innan Íþrótta- 
og ólympíusambands Íslands (ÍSÍ).

Að sögn Maurice Zschirp, formanns 
sambandsins, er hlutverk HRÍ í sinni ein-
földustu mynd að efla keppnishjólreiðar 
á Íslandi. „Við tökum þó þátt í öðru sem 
er í gangi í hjólreiðum svo sem átakinu 
Hjólað í vinnuna eða annað eins og stíga-
gerð og fleira. En fyrst og fremst reynum 
við að efla keppnishjólreiðar.“

Sannkallað hjólaæði hefur gripið 
Íslendinga en Maurice segir að erfitt sé að 
mæla nákvæmlega hversu mikil aukning 
hefur orðið á fjölda hjólreiðafólks. Hjól-
reiðafélög sem uppfylla ákveðin skilyrði 
geta sótt um aðild að HRÍ og eru félögin 
nýlega orðin tíu talsins.

„Aðilum innan félaganna eða klúbb-
anna fer fjölgandi en svo er staðan þannig 
að mikill fjöldi af hjólreiðafólki hefur ekki 
enn skráð sig í neinn klúbb og því er erfitt 
að meta aukninguna,“ segir Maurice og 
bætir við að keppendur séu sífellt fleiri og 

fleiri í þeim keppnum sem haldnar hafa 
verið, bæði á vegum HRÍ og annarra aðila.

Maurice segir að skemmtilegast sé frá 
því að segja hversu mikil aukning hefur 
orðið á fjölda barna og unglinga í hjól-
reiðum. „Þetta er kynslóðin sem við 
viljum fá inn í sportið, fólkið sem á mögu-
leika á því að gera góða hluti í hjólum sem 
keppnisíþrótt,“ segir Maurice.

Nú um helgina lauk WOW-cyclothon, 
stærstu götuhjólreiðakeppni á Íslandi. Þar 
hjóluðu 112 lið hjólreiðamanna hringinn 
í kringum landið með boðsveitarformi. 
Einnig var í boði að hjóla í einstaklings-
flokki og voru keppendur sjö talsins. 
Keppendurnir kepptust ekki einungis við 
að vera fyrstir að hjóla hringinn heldur fór 
fram áheitasöfnun þar sem söfnuðust 11,6 
milljónir króna til styrktar Hjólakrafti.

Ísland varð nýlega aðili að Alþjóða-
hjólreiðasambandinu UCI eftir langt 
umsóknarferli og segir Maurice að nú gef-
ist okkur á Íslandi tækifæri til að keppa á 
stærstu mótum heims og einnig að halda 
lögleg UCI mót hérlendis. 
thordis@frettabladid.is

Hjólaæði hefur gripið 
landann síðustu árin
Tvö ár eru frá stofnun Hjólreiðasambands Íslands. Formaðurinn segir mikla aukningu 
hafa orðið á fjölda hjólreiðafólks þó erfitt sé að segja til um nákvæmar tölur. Sífellt fleiri 
börn og ungmenni iðka íþróttina. 112 lið tóku þátt í WOW-cyclothon um helgina.

Þrír fangar struku úr Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg á þessum degi árið 1978.

Þrír fangar, allir um tvítugt, struku úr 
Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg á 
þessum degi árið 1978. Flóttinn varð 
um hádegi þegar flytja átti fangana frá 
Hegningarhúsinu að Litla-Hrauni. Tveir 
lögreglumenn gættu fanganna. Þegar út á 
gangstétt kom tóku fangarnir til fótanna, 
hver í sína áttina.

Einn fanganna gaf sig fram við lög-
regluna síðdegis sama dag, en hinir tveir 
fundust tveimur klukkustundum síðar á 
Hótel Heklu sem stóð við Rauðarárstíg. 
Þar höfðu þeir leigt sér hótelherbergi og 
voru mennirnir mjög ölvaðir þegar þeir 
náðust. Á hótelinu höfðu þeir logið til um 
nöfn sín og sagst vera frá Bíldudal.

  Þ EttA  g E R ð I St :  
2 0 . j ú N Í  1 9 7 8

Flótti úr hegningarhúsinu

Merkisatburðir
1627 Tyrkjaránið hefst þegar ræningjar frá Alsír koma á skipi til 
Grindavíkur. Það stóð til 19. júlí.
1750 Gengið er á tind Heklu í fyrsta sinn svo vitað sé. Það gerðu 
Bjarni Pálsson, síðar landlæknir, og Eggert Ólafsson, vísindamaður 
og skáld.
1904 Fyrsta bifreiðin kemur til landsins með gufuskipinu Kong 
Tryggve.
1936 Kristján 10., konungur Íslands og Danmerkur, leggur horn-
stein að virkjunarhúsinu við Ljósafoss.
1969 Strandferðaskipið Hekla sjósett 
við Slippstöðina á Akureyri. Hún er 
stærsta skip sem smíðað hefur verið 
á Íslandi, 950 tonn.
1970 Listahátíð í reykjavík er sett í 
fyrsta sinn. Meðal flytjenda á hátíð-
inni voru Daniel barenboim píanó-
leikari og hljómsveitin led Zeppelin.
1976 Vesturlandabúar eru fluttir frá 
Beirút.
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Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
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LÁRÉTT
2. umstang
6. utan
8. for
9. mærð
11. bókstafur
12. skrapa
14. beitisigling
16. rún
17. dá
18. framkoma
20. kusk
21. íþróttafélag.

LÓÐRÉTT
1. loga
3. skóli
4. gíll
5. knæpa
7. fáeinar
10. spor
13. fát
15. fótabúnaður,
16. upphrópun
19. átt

LÁRÉTT: 2. ómak, 6. án, 8. aur, 9. lof, 11. ká, 12. skafa, 
14. kruss, 16. úr, 17. mók, 18. fas, 20. ló, 21. fram.
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. ma, 4. aukasól, 5. krá, 7. nokkrar, 
10. far, 13. fum, 15. skór, 16. úff, 19. sa.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung
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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

PRENTUN.IS

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ó þú fagra veröld... 
hér er ró og hér er 
friður, hér er gott 
að setjast niður, 
hugsa sína þungu 

þanka...

Bara ég í félagsskap 
þúsunda góðra hug-

mynda sem fá loks tíma 
til að flæða um kollinn 

á mér, óáreittar!

VONT VERRA ÉG Á UNGLING

Kannski gleymdi ég þeim 
í jeppanum hjá Hektori 

áðan.

Ég finn ekki 
bíllyklana!

Æi hann fékk aðeins 
að skreppa áðan.

Nei, Hektor og pabbi 
hans fóru uppá 

hálendið á jeppanum. 
Þeir koma aftur á 

föstudaginn.

Mamma!! Úfff...aftur?!
Pínu 

aðstoð 
kannski?

Engar 
áhyggjur! 

Ég er 
alveg að 
ná þessu 
mamma!

Ég finn á 
mér að þessi 

munu "hverfa" 
bráðlega og 

þráðlaus dúkki 
upp.

4 2 6 5 8 9 7 3 1

1 3 8 6 4 7 2 5 9

5 7 9 2 3 1 6 4 8

6 4 1 7 9 8 3 2 5

3 5 2 1 6 4 9 8 7

8 9 7 3 2 5 4 1 6

7 8 3 4 1 6 5 9 2

2 1 5 9 7 3 8 6 4

9 6 4 8 5 2 1 7 3

5 7 9 6 8 3 2 1 4

1 2 6 7 9 4 3 5 8

8 3 4 5 1 2 6 7 9

9 4 5 8 2 7 1 3 6

2 1 7 3 4 6 8 9 5

3 6 8 9 5 1 4 2 7

6 8 2 1 7 9 5 4 3

4 9 3 2 6 5 7 8 1

7 5 1 4 3 8 9 6 2

5 8 1 6 7 9 2 3 4

7 3 6 2 4 8 5 1 9

9 4 2 3 5 1 8 6 7

6 5 9 4 8 2 3 7 1

4 1 7 9 3 5 6 2 8

8 2 3 7 1 6 4 9 5

1 6 8 5 9 3 7 4 2

2 7 5 1 6 4 9 8 3

3 9 4 8 2 7 1 5 6

2 4 5 3 1 9 6 7 8

9 6 7 2 4 8 1 3 5

8 1 3 6 5 7 9 2 4

6 7 9 1 8 2 5 4 3

1 8 2 4 3 5 7 6 9

3 5 4 7 9 6 8 1 2

4 9 1 5 6 3 2 8 7

7 3 8 9 2 1 4 5 6

5 2 6 8 7 4 3 9 1

3 9 2 7 1 4 8 6 5

7 8 4 6 5 2 9 1 3

1 5 6 8 9 3 7 4 2

2 3 8 9 4 6 5 7 1

9 6 1 2 7 5 3 8 4

4 7 5 1 3 8 6 2 9

8 1 7 3 2 9 4 5 6

5 2 3 4 6 7 1 9 8

6 4 9 5 8 1 2 3 7

4 5 1 6 7 9 2 8 3

6 2 3 8 1 4 7 9 5

7 8 9 5 2 3 1 6 4

3 6 7 4 9 2 5 1 8

8 4 2 1 5 6 3 7 9

9 1 5 3 8 7 4 2 6

1 3 4 7 6 8 9 5 2

5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

veðurspá Mánudagur

Allhvöss austanátt í dag með talsverðri rigningu austanlands, en hægari vindur 
vestan til og skýjað með köflum. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast á Vesturlandi.

Romanowski átti leik gegn 
Baturin í Moskvu árið 1945.
Svartur á leik
1...Hd1+!! 2. Hxd1 (2. Kxd1 
Dd6 3. Ke1 Dd2+.)  2...Dxc4 3. 
Hd2 Dc1+ 0-1. 
www.skak.is  Nýjustu skák-
fréttirnar.
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Korputorg  l   112 Reykjavík
Sími 551 5600   l   utilegumadurinn.is 

Opnunartími: mán.-fös. kl: 10-18 - lau.-sun. kl: 12-16

FERÐAVAGNAR

KAUPLEIGA
GRÆNIR BÍLAR
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Þar sem ferðalagið byrjar

Opið laugardag 

og sunnudag 

12 -16

Við tökum notaða vagninn þinn upp í nýjan

Landsins mesta úrval af 
ferðavögnum í stærsta 
sýningarsal landsins

Hjá okkur finnur þú ferðavagninn sem hentar þér

VAGNINN

Sumarið 
er tíminn!

Vertu tilbúinn í sumarið!



LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL 5

LEITIN AÐ DÓRU 3D ÍSL.TAL 3:40, 5:50

CENTRAL INTELLIGENCE 7:30, 10

THE NICE GUYS 10:30

WARCRAFT 8, 10:30

FLORENCE FOSTER JENKINS 8

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 3:50, 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D)                     KL. 5:40
FINDING DORY (ENSKA) KL. 8 - 10:20
THE CONJURING 2  KL. 10:20 -10:45
TMNT 2 2D   KL.5:30

FINDING DORY (ENSKA)  KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL) KL. 3:20 - 5:40
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D) KL. 4:20 - 6:40
THE CONJURING 2                   KL. 8 - 9 - 10:20 - 10:45
THE CONJURING 2 VIP  KL. 5 - 8 - 10:45
TMNT 2 2D   KL. 3 - 5:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 8
MOTHER’S DAY   KL. 8 - 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 3 - 5:30

LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL)  KL. 5:30 - 8
CENTRAL INTELLIGENCE  KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE CONJURING 2  KL. 8 -10:45
TMNT 2 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:20
ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 10:30

FINDING DORY (ENSKA)  KL. 5:40 - 9
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL) KL. 4:20 - 6:40
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D) KL. 3:20 - 5:40
THE CONJURING 2  KL. 8 - 10:25 - 10:45
TMNT 2 3D   KL. 3:20 - 8

LEITIN AÐ DÓRU  KL. 8
THE CONJURING 2  KL. 10:20
CENTRAL INTELLIGENCE  KL. 8 - 10:20

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

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

Framhald af einni vinsælustu 
ævintýramynd allra tíma

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

CINEMABLEND


DENOFGEEK.COM


Þorir þú?Ein skemmtilegasta mynd sumarsins

sýnd með íslensku og ensku tali

VARIETY


E.W.


“THE FAMILY FILM OF THE YEAR.”
“A MASTERPIECE!”

“AMAZING!”
“PIXAR AT ITS BEST! “

A LITTLEHARTAND A BIGJOHNSON
SAVING THE WORLD TAKES

WERTHER
Ópera í beinni

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

FORSALA 
HAFIN

Í BEINNI
KL.16

26. júní í Háskólabíói

- TIMEOUT

- EMPIRE

- BÍÓVEFURINN

- DV

- MBL

- DV- DV

- MBL

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

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

20. júní 2016
Líkamsrækt
Hvað? Sumarsólstöðujóga
Hvenær? 21.00
Hvar? Jógasetrið
Sumarsólstöðunum verður fagnað 
í jógasetrinu en þar verður ókeypis 
jógatími á meðan pláss leyfir. 
Estrid Þorvaldsdóttir leiðir Kriyu, 
Auður Bjarnadóttir leiðir dans 
og Arnbjörg leiðir gongslökun og 
hópurinn mun síðan kyrja saman 
á meðan sólin nær hæstu stöðu á 
himni klukkan 22.34. Sumarsól-
stöður er gullinn tími til að hlúa 
að eigin líkama, sál og huga fyrir 
komandi hringrás sólar.

Hvað? Krakkaþraut HFR í Heiðmörk
Hvenær? 17.30
Hvar? Heiðmörk
HFR heldur skemmtilega krakka-
þraut í Heiðmörk fyrir aldurshóp-
inn 5 til 16 ára. Keppt verður í öllum 
aldursflokkum en allir krakkar 
munu fá verðlaunapening merktan 
sér. Allir þátttakendur munu einn-
ig frá ýmsar góðar gjafir sem munu 
koma sér vel. Örninn býður upp á 
pylsur að lokinni keppni. Skráning 
er inná heimasíðu HRF.

Hvað? Sumarsólstöðuganga í Viðey
Hvenær? 20.30
Hvar? Viðey
Í kvöld verður farin sóstöðu ganga 
í Viðey, sú sjötta í röð. Slíkar 
göngur hafa tíðkast í Reykjavík 
frá árinu 1985. Gengið verður um 
fallegar slóðir á vesturhluta Við-
eyjar og staldrað við á nokkrum 
stöðum til þess að hlýða á erindi 
leiðsögumanna kvöldsins. Siglt 
verður frá Skarfabakka kl 20.30. 
Gjald í ferjuna fram og til baka er 
1.200 kr. fyrir fullorðna, 1.000 kr. 
fyrir eldri borgara og 600 kr. fyrir 
börn.

Samkomur
Hvað? Félagsfundur RSÍ vegna lífeyris-
mála
Hvenær? 17.00

Hvar? Rafiðnaðarskólinn,  
Stórhöfða 27
Í dag verður haldinn félagsfundur 
RSÍ. Farið verður yfir stöðu könn-
unarviðræðna um sameiningu 
Stafa lífeyrissjóðs og Sameinaða 
lífeyrissjóðsins. Áhugasamir eru 
hvattir til þess að mæta og kynna 
sér málið. Fundinum verður 
streymt á netinu en annars eru 
allir félagsmenn aðildarfélaga RSÍ 
velkomnir.

Hvað? Mannréttindi og öryggi
Hvenær? 12.00
Hvar? Norræna húsið
Michael Georg Link, framkvæmda-
stjóri Lýðræðis- og mannréttinda-
stofnunar ÖSE, ODIHR, ræðir 
um áhrif átaka og hryðjuverka á 
virðingu fyrir mannréttindum, 
á fundi sem utanríkisráðuneytið 
og Mannréttindastofnun Háskóla Haldinn verður fyrirlestur í Norræna húsinu um mannréttindi og öryggi. 

Sumarsólstöðuganga verður farin í Viðey í kvöld.

2 0 .  j ú n í  2 0 1 6   M Á n U D A G U R20 M e n n i n G   ∙   F R É T T A B L A ð i ð



fyrIr aLlA

Skólajógúrt gefur fjölskyldumeðlimum 
á öllum aldri góða orku fyrir leik og starf. 
Jógúrtin er afar kalkrík, inniheldur trefjar 
og er þar að auki einstaklega bragðgóð. 

skólAjógúrT

fjölskYlduNa
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  SYKUR-

MINNI

8,5 g kolvetni

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Tölvuleikir

Homefront: The revolution
HHHHH
PS4

Tæknilega framúrskarandi Norður-
Kórea hefur hertekið Bandaríkin. 
Íbúar eru beittir miklu harðræði og 
innrársarherinn arðrænir Bandaríkin 
hægt og rólega. Þeir sem mótmæla 
eru teknir af lífi. Íbúar Philadelphia 
eru þó orðnir þreyttir á þessu ástandi 
og ætla þeir sér að berjast af fullum 
krafti.

Skotleikir sem þessir, þar sem spil-
arar eru settir í hlutverk fólks sem 
berst gegn ofurefli eru orðnir frekar 
algengir og í grunninn er Homefront: 
The Revolution fínasti skotleikur. 
Leikurinn reynir að fanga stemning-
una úr byltingarmyndinni Red Dawn 
en best tekst þeim til með sköpun 
söguheimsins.

Leiknum er skipt niður í tvenns 
konar opin svæði. Annars vegar svæði 
þar sem bardagar geysa og hins vegar 
byggð svæði þar sem draga þarf íbú-
ana inn í baráttuna um Philadelphia. 
Andrúmsloft byggðra svæða er mjög 

vel heppnað. Íbúar Philadelphia, sem 
ekki starfa með innrásarhernum búa 
nánast í flóttamannabúðum

Spilunin HTR er nokkuð skemmti-
leg en hún verður einsleit og sagan 
varla til staðar. Söguhetjan Ethan 
Brady segir ekki eitt einasta orð og fær 
hann sífellt sama verkefnið. Það er að 
fara þangað og drepa þennan og hinn 
og jafnvel stundum sprengja þetta og 

hitt. Undirritaður hafði gaman af 
vopnakerfi leiksins þar sem hægt er 
að breyta byssum og byggja þær upp 
eftir áherslum spilara. Kíkja þarf í 
skúffur eftir hlutum sem hægt er að 
nota til að byggja sprengjur og ýmis-
legt annað. samuel@365.is

NiðurSTaða:  Tæknilegir gallar eru á 
leiknum en þeir eru ekki margir sem ekki 
er búið að laga. Þrátt fyrir skemmtilegt 
andrúmsloft og öðruvísi spilun en margir 
aðrir leikir bjóða upp á mistekst fram-
leiðendum Homefront að ná leiknum í 
þær hæðir sem til stóð. 

Einsleit bylting gegn harðræði og arðrænandi innrásarherÍslands standa að. Fundarstjóri er 
Björg Thorarensen, prófessor við 
Lagadeild HÍ. Fundurinn fer fram 
á ensku.

Hvað? Alþjóðlegur dagur flóttafólks
Hvenær? 14.00
Hvar? Austurvöllur
Í dag er alþjóðlegur dagur flótta-
manna og af því tilefni efna 
Íslandsdeild Amnesty Inter-
national, Mannréttindaskrifstofa 
Íslands, Unicef og Rauði Krossinn 
til viðburðar í miðborg Reykja-
víkur til að vekja athygli á veru-
leika flóttamanna. Á Austurvelli 
verður hægt að spjalla við Rauða 
Krossinn, Mannréttindaskrifstofu 
Íslands ásamt flóttafólki og hælis-
leitendum um stöðu þeirra, vanda, 
drauma og vonir. Við Tjörnina 
mun Íslandsdeild Amnesty vera 
með táknræna aðgerð þar sem 
vakin verður athygli á þeirri hættu 
sem margir flóttamenn þurfa að 
leggja sig í til að komast yfir Mið-
jarðarhafið.

Hvað? Gong á sumarsólstöðum
Hvenær? 18.00
Hvar? Ylströndin í Nauthólsvík
Kjörinn staður til þess að mæta og 
hvíla líkama, huga og sál við hafið. 
Arnbjörg Kristín jógakennari 
leikur á gongið fyrir gesti.

Tónlist
Hvað? Mharhi Baird Trio
Hvenær? 21.00
Hvar? Cafe Rosenberg
Ungir írskir tónlistarmenn sem 
kynntust í tónlistarskólanum Irish 
World Academy of Music and 
Dance spila klassíska írska tónlist 
fyrir Íslendinga.

Hvað? John BRNLV
Hvenær? 22.00
Hvar? Kaffibarinn
Plötusnúðurinn John BRNLV sér-
hæfir sig í blöndu af elektró-tónlist 
en hann mun spila fyrir gesti Kaffi-
barsins í kvöld.

Hvað? Ellert Trúbador
Hvenær? 21.00
Hvar? American Bar, Austurstræti
Ellert Trúbador syngur fjöruga 
og skemmtilega smelli fyrir gesti 
American Bar í kvöld.

Sýningar
Hvað? The Weather Diaries
Hvenær? 21.00
Hvar? Norræna húsið
Listamennirnir Sarah Cooper og 
Nina Gorfer leiða hóp listamanna 
sem setja upp sýningu í Norræna 
húsinu sem snýst um hvernig 
veðrið hefur áhrif á ljósmyndun 
og innsetningar. Alls verða tólf 
listamenn að sýna verk sín en þeir 
koma meðal annars frá Grænlandi, 
Íslandi og Færeyjum.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Spilunin HTR eR 
nokkuð SkemmTileg 

en Hún veRðuR einSleiT og 
Sagan vaRla Til STaðaR. 
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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

Latibær 
kl. 07.25, 11.25 
og 15.25

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
MÁNUDAGUR

 | 22:00
THE HANGOVER 3
Þriðja myndin um hið
óborganlega Úlfagengi.
Nú þurfa félagarnir að
standa saman þegar einum
úr hópnum er rænt.

 | 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
elskhuga sínum.
 

 | 19:50
BROTHER VS. BROTHER
Lokaþáttur með þeim
bræðrum Jonathan og Drew
sem hvor um sig hefur fengið
með sér hóp af ólíku fólki í lið
og keppt um það hver er
bestur í að gera upp fasteign.

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

 

 | 22:15
GAME OF THRONES
Stórkostlegir þættir 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.

 | 20:25
GATAN MÍN
Skemmtilegur þáttur þar sem
Valgerður Matthíasdóttir fer í
gönguferð með þekktum
Íslendingum um uppáhalds-
göturnar þeirra.

LOKAÞÁTTUR

 

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.

| 
BARNAEFNI ALLA DAGA
   

Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

07:00-20:30

11.05 Heaven is for Real
12.45 One Chance
14.30 Ocean's Thirteen
16.30 Heaven is for Real
18.10 One Chance
19.55 Ocean's Thirteen  Þriðja 
myndin um glæpagengi Dannys 
Ocean’s sem ákveður enn og aftur 
að láta til skarar skríða og fremja 
stærsta ránið til þessa. Myndin 
skartar rétt eins og þær fyrri 
þekktustu leikurum Hollywood, 
George Clooney, Brad Pitt og Matt 
Damon, og nú hefur Al Pacino bæst 
í þennan fríða flokk.
22.00 The Hangover 3
23.40 The Expendables 2  Hörku-
tólin eru öll mætt aftur í þessari 
mögnuðu hasarmynd frá 2012. Syl-
vester Stallone, Jason Statham, Jet 
Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, 
Jean-Claude Van Damme, Bruce 
Willis, Arnold Schwarzenegger og 
Liam Hensworth leika allir í mynd-
inni. Að þessu sinni taka málalið-
arnir að sér verkefni sem lítur út 
fyrir að vera leikur einn en þegar 
hlutirnir fara úr böndunum og einn 
úr röðum þeirra er drepinn sjá þeir 
sig knúna til að leita hefnda. Leik-
stjóri er Simon West.
01.25 Zero Dark Thirty
04.00 The Hangover 3

08.00 US Open  
15.30 Inside The PGA Tour  
15.55 US Open  
23.25 Golfing World 

17.05 Mennskar tímasprengjur 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kúlugúbbarnir 
18.24 Unnar og vinur 
18.50 Fisk í dag 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Baráttan um Bessastaði: Við-
tal við frambjóðendur (7:9)(Halla 
Tómasdóttir) 
20.05 Ríki dýranna – Fyrri hluti 
21.00 Aðferð 
21.50 Bækur og staðir 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Golfið 
22.50 Dagbók læknis 
23.15 Gungur 
23.40 Dagskrárlok

00.05 Billions 
00.50 Heroes Reborn 
01.35 The Family 
02.20 American Crime 
03.05 Penny Dreadful 
03.50 The Late Late Show with 
James Corden 
04.30 Pepsi MAX tónlist 
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 
13.00 Top Gear. Patagonia Special 
14.00 Top Gear. Patagonia Special 
15.00 Life Unexpected 
15.45 The Office 
16.10 Playing House 
16.40 The Tonight Show 
17.20 The Late Late Show 
18.00 EM 2016 svítan. Rússland - 
Wales 
18.50 Rússland - Wales BEINT 
21.15 EM 2016 á 30 mínútum 
21.50 Heroes Reborn 
22.35 The Tonight Show 
23.15 The Late Late Show 
23.55 Billions

17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Ástríður 
20.25 Gatan mín 
20.45 Who Do You Think You Are 
21.50 The Originals 
22.35 The Blacklist 
23.20 Graceland 
00.00 Last Man Standing 
00.25 Silicon Valley 
00.55 Fóstbræður 
01.20 Entourage 
01.50 Ástríður 
02.15 Gatan mín 
02.35 Who Do You Think You Are 
03.35 The Originals 
04.15 Tónlist

07.00 Sumarmessan 
07.45 Formúla 1 - Keppni 
11.30 IAAF Diamond League  
13.30 Copa America  
15.10 Copa America  
16.50 Sumarmessan 
17.35 Formúla 1 - Keppni 
19.55 UEFA Europa League 
22.00 Sumarmessan 
22.45 UFC Now  
23.35 NBA

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 Doctors  Frábærir þættir þar 
sem fjórir framúrskarandi læknar 
- sérfræðingar á fjórum ólíkum 
sviðum - veita afar aðgengilegar 
og gagnlegar upplýsingar um þau 
heilsufarsmál sem hvað helst 
brenna á okkur.
10.20 Who Do You Think You Are 
11.05 Grantchester 
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  Lífið 
hjá Hómer og Marge Simpson 
gengur sinn vanagang en ekki líður 
sá dagur að þau eða börnin, Bart, 
Lísa og Maggie, rati ekki í vand-
ræði! Fjölskyldan býr í bænum 
Springfield þar sem ekki er þver-
fótað fyrir furðufuglum. Ævintýri 
Simpson-fjölskyldunnar eru með 
vinsælasta sjónvarpsefni allra 
tíma.
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Friends  Ross hryllir við því 
að Rachel sé að fara á stefnumót 
við myndarlegan leikara, sérstak-
lega þar sem hún gengur með 
barnið hans.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Íþróttir 
19.10 Ellen 
19.50 Brother vs. Brother 
20.35 The Night Shift 
21.20 Outlander
22.15 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.
23.10 Vice 4  Ferskur fréttaþáttur 
frá HBO þar sem rýnt er ofan í 
kjölinn á ýmsum hitamálum um 
víða veröld.
23.40 Veep  Fimmta þáttaröðin 
af þessum bráðfyndnu gaman-
þáttum. Julia Louis-Dreyfus er hér 
í hlutverki þingmanns sem ratar í 
starf varaforseta Bandaríkjanna.
00.05 The Detour 
00.30 Rush Hour 
01.15 Murder in the First 
02.00 Rush 
02.45 Outsiders 
03.30 Silent Hill Revelation
05.35 The Middle  Þriðja þátta-
röðin af þessum stórskemmtilegu 
þáttum um hið sanna líf milli-
stéttarfólksins. Það er aldrei logn-
molla hjá Heck-fjölskyldunni þar 
sem ofurhúsmóðirin Frankie hefur 
í mörg horn að líta.
06.00 Simpson-fjölskyldan

07.00 Skógardýrið Húgó 
07.25 Latibær 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Brunabílarnir 
08.25 Strumparnir 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Víkingurinn Viggó 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 UKI 
11.00 Skógardýrið Húgó 
11.25 Latibær 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Brunabílarnir 
12.25 Strumparnir 
12.47 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Víkingurinn Viggó 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 UKI 
15.00 Skógardýrið Húgó 
15.25 Latibær 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Brunabílarnir 
16.25 Strumparnir 
16.47 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Víkingurinn Viggó 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 UKI 
19.00 Baddi í borginni
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Hjólaðu á vit
ævintýranna
Hjólaðu á vit
ævintýranna

Durango Sport
99.990 KR.
29“ fjallahjól. 
Hjólaðu hvar og hvenær 
sem er á vel útbúnu 
27 gíra fjallahjóli.

Allegro
69.990 KR.
28“ götuhjól. 
Létt og lipurt götuhjól, 
frábær ferðamáti.

Laser 1.6
39.990 KR.
16“ barnahjól. 
Sterkt og gott 
barnahjól með fót- 
og handbremsu.

X24
49.990 KR.
24“ barnafjallahjól. 
Vel búið og sterkt 
fjallahjól, tilbúið 
í hasar. Til í 
svörtu og 
hvítu.

Renegade Exile
169.990 KR.
28“ ævintýrahjól. 
Þægilega uppsett 
Racer hjól sem 
býður upp á 
ótal möguleika.

DXT Sport
99.990 KR.
28“ Dual Sport hjól. 
Frábært hjól fyrir 
þann sem vill 
komast hratt og 
örugglega yfir 
möl og malbik.

Hjóladeildin er í  Smáralind, fást einnig í  Glæsibæ.



Þessi töffari var í hermannaúlpu með 
loðkraga, Ray-Ban sólgleraugu og 
leðurskóm. Góð leið til þess að vera 
flott á því ásamt því að vera þægileg. 

Klassísk Burberry-skyrta og hvít Fila- 
úlpa er kannski ekki eitthvað sem er oft 
notað saman en þessum unga manni 
tókst svo sannarlega vel til. 

Þægilegur kappi með demanta í and-
litinu. Demantarnir voru afar áberandi 
á gestum hátíðarinnar í ár og greinilegt 
að þeir verða vinsælir í sumar. 

Einstaklega töff týpa sem lætur það 
líta út fyrir að vera ekkert mál að negla 
leðursmekkbuxna-tískuna. Sjóara- 
hattur og kósý peysa toppar dressið. 

Ein leið til þess að standa upp úr og 
vekja athygli er að vera í skærum litum. 
Secret Solstice er fullkomið tilefni til 
þess að breyta til og vera litríkur. 

Fréttablaðið var á Secret Solstice um helgina 
og tók púlsinn á götutískunni. Mörg þúsund 

gestir voru á hátíðinni og var því áhugavert að sjá fjölbreyttan 
smekk hjá mismunandi fólki. Sumir klæddust litríkum og 
mynstruðum fötum á meðan aðrir fóru hefðbundnari leiðir 
og klæddust svörtu í bland við jarðbundnari liti. Útkoman 
þetta árið er vægast sagt skemmtileg og öðruvísi.

Þessi töffari  
mætti í síðri peysu og 
strigaskóm. Flott sól-

gleraugu í stíl og þetta 
getur ekki klikkað. Þægileg 
leið til þess að halda á sér 
hita á meðan maður lítur 

vel út. 

Bónus peysa  
og munstraðar buxur er 
ekki endilega eitthvað 
sem allir mundu leggja 
í en þessi ungi drengur 
náði að standa upp úr 

og vekja athygli á  
góðan hátt. 
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Lífið
Götutískan 

á Secret  
     Solstice

e

Skemmtileg  
litasamsetning sem 

passar vel við tónlist-
arhátíðar-þemað. Fal-
legur grænn gallajakki 

og hvítir Stan Smith skór 
getur hreinlega ekki 

klikkað.

Gunnhildur Jónsdóttir
gunnhildurn@frettabladid.is



Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup,  janúar–mars 2016

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

59,5%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,5% lesa 
Fréttablaðið

28,6% lesa 
Morgunblaðið 
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Aðeins 49.990 kr.

JAZZ
hægindastóll

Stillanlegur hægindastóll.

Kremlitað ekta leður.

Fullt verð: 119.900 kr.

58%
AFSLÁTTUR

Aðeins 48.930 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Dökkgrátt 

slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 69.900 kr.

SILKEBORG
hægindastóll30%

AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Klikkuð
opnunartilboð
Komdu í Dorma

Halló
Zzzmáratorg
Dormaverslanirnar eru 
þar með orðnar fjórar
Sama verð á öllum stöðum

Aðeins 99.900 kr.

KOLDING
hægindastóll

Aðeins 79.900 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Rautt eða 

grátt slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 109.900 kr.

KOLDING
hægindastóll

28%
AFSLÁTTUR

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Svart eða 

grátt leður.

Fullt verð: 139.900 kr.

27%
AFSLÁTTUR

 

Vildu að þær hefðu 
 tileinkað sér sjálfsást  
      töluvert fyrr
Málglaðar er hópur ungra stúlkna sem munu í sumar breiða út 
jákvæðan sjálfsástar-boðskap til ungra sem og aldinna. Þær vilja að 
fólk hugsi jákvætt um sig sjálft og loki á neikvæðu raddirnar.

Kristín Björk, Elísabet Hanna og Kristín Dóra tala fyrir sjálfsást og vilja að fólk hætti að hugsa um sjálft sig á neikvæðan hátt. 
MyND/EyÞÓR

Í sumar munu þær Kristín 
Dóra Ólafsdóttir, Kristín 
Björk Smáradóttir og Elísabet 
Hanna Maríudóttir breiða út 

sjálfsástarboðskap til ungs fólks 
og þeirra sem þurfa á því að halda 
á vegum Skapandi Sumarstarfa 
í Garðabæ. Verkefnið kalla þær 
Málglaðar en þær hafa tileinkað 
sér sjálfást sem  þær segja að það 
sé eitthvað sem þær vildu hafa lært 
töluvert fyrr.

„Við vorum orðnar þreyttar á 
neikvæðri umræðu um líkama 
fólks og almennt neikvætt við-
horf til einstaklingsins. Við vildum 
hvetja til sjálfsástar en við lærðum 
það þegar við fullorðnuðumst 
aðeins hvað það er gott að elska 
sjálfa sig og við vildum miðla þess-
ari sjálfsást áfram.“

Kristín Dóra byrjaði að tileinka 
sér sjálfsást fyrir fáeinum árum. 
„Ég byrjaði að æfa mig í að elska 
sjálfa mig og ég held að vinkonur 
mínar hafi byrjað að taka eftir því 
þegar ég gerði það. Það getur verið 
svo ómeðvitað hvað maður hugsar 
neikvætt um sig sjálfan, líklega 
afþví maður segir það aldrei upp-
hátt. Maður þarf að læra að þekkja 
tilfinningar sínar og hvernig maður 

kemur fram við sjálfan sig.“
Stelpurnar koma úr ólíkum 

áttum og eru með ólík áhugamál. 
Þær ætla að miðla skilaboðunum 
áfram á meðal annars myndrænan 
hátt, með ljóðum, sjálfsástarbás og 
hlaðvörpum. „Við ætlum að vera 
með hlaðvarp aðra hverja viku í 
sumar en þau verða með sérstök 
þemu. Núna erum við að vinna í að 
gera þátt um líkamann. Svo ætlum 
við að fjalla um karlmennsku og 
kvenleika og að lokum sjálfsást. “

Markhópurinn fyrir Málglaðar 

og sjálfsástarboðskapinn sem þær 
breiða út er aðallega yngra fólk en 
allir hafa þó gott af því að hugsa fal-
lega um sjálfan sig. „Við vildum að 
við hefðum vitað þetta fyrr og þess 
vegna ætlum við að einblína meira 
á yngri kynslóðina. Svo verðum við 
líka að fjalla um mál og hópa sem 
standa okkur næst og gera það 
aðgengilegt fyrir alla.“

Sjálfást snýst um að hugsa fal-
lega til sín og hætta að brjóta sig 
niður. Fólk á að husga til sín eins 
og það hugsar til besta vinar síns. 
„Mundir þú einhvern tímann segja 
við vin þinn það sem þú hugsar um 
sjálfan þig. Við munum biðja fólk 
um að spurja sig spurninga eins og 
til dæmis af hverju elskar þú þig. 
Fólk hefur gott af því að hugsa um 
þetta því svarið kemur ekki alltaf 
upp strax. Það verður líka gaman 
fyrir okkur að sjá hvað fólki finnst 
mikilvægast frá ólíkum hópum. Við 
erum ungar hvítar konur með svip-
aðan bakgrunn og við viljum heyra 
í fleira fólki.“

Hægt verður að fylgjast með Mál-
glöðum á Facebook, Instagram og 
Tumblr þar sem þær munu birta 
greinar og hlaðvörpin í allt sumar.
gunnhildur@frettabladid.is

Mundir þú einhVern 
tíMann segja Við 

Vin þinn það seM þú hugsar 
uM sjálfan þig. Við MunuM 
biðja fólk uM að spurja sig 
spurninga eins og til dæMis 
af hVerju elskar þú þig. 
fólk hefur gott af þVí að 
hugsa uM þetta þVí sVarið 
keMur ekki alltaf upp 
strax.
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17.087 m/vsk

 Fullt verð  21.358

7.874 m/vsk

 Fullt verð  9.842

5.609 m/vsk

 Fullt verð  7.011
1.133 m/vsk

 Fullt verð  1.416

verkFæri sem hægt er að treysta 

1/2” toppar 8 - 32mm
Skrall. framlengingar, liður
Framlenging m/ LED ljósi

IBTGCAI2802

topplyklasett 28 stk

topplyklasett 20 stk
Toppar 1/2”  8 - 32 mm
skrall og framlengingar
Kemur án tösku

vnr IBTGABB2001

5.899 m/vsk

 Fullt verð  7.374 

topp,- og bitasett 41 stk
Toppar 1/4”  4 - 14 mm
Torx, stjarna og sexkants bitar
Skrall, framl. og fl 
Sterk plasttaska

vnr IBTGADW4101

5.947 m/vsk

 Fullt verð  6.739 

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

topp,- og bitasett 46 stk
Toppar 4 - 13mm
Djúpir toppar 5 - 13mm
Bitatoppar
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI4601

9.254 m/vsk

 Fullt verð  11. 568

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

vnr IBTGCAI094R

öll handverkFæri
20 % aFsláttur 

mánudag til Föstudags

herslumælir fyrir 
skrall 1/2” 40-200Nm

blikkklippur

1 stk.

sNittsett 40 stk

6.960 m/vsk

 Fullt verð  8.700 

fastlyklasett 12 stk
12 stk. 6 - 22mm

4.242m/vsk

 Fullt verð  5.303

dúkahNífur 18mm

509 m/vsk

 Fullt verð  637

skrúfjárNssett 8 stk

herslumælir 1/2”

10.198 m/vsk

 Fullt verð  12.747 

2.977 m/vsk

 Fullt verð  3.721

vírbursti fyrir
geymasamböNd

393 m/vsk

 Fullt verð  492

70 - 350 nm

7skúffur

142.200 m/vsk

sá viNsæli

283 verkfæri

LÍF
STÍÐARÁBYRGÐ

Á TOPPUM OG FÖSTUM LY
KLU

M

skoðaðu úrvalið á sindri.is
20 % aFsláttur 

Fastir lyklar átaksmælar

toppar skröll tangir

 Fullt verð  177.750



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

Sumar
tilboð!
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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

STAKAR DÝNUR! 
Frábært tækifæri til að endurnýja í gestaherberginu 

og/eða í sumarbústaðnum

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

SILVIA
hægindastóll

Verð 43.500 kr.

TILBOÐ 34.800 kr.

COMO HÆGINDASTÓLL

 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.

  ROYAL AVIANA - Fyrsta flokks þrýstijöfnunardýna (Memory Foam)

Vandaður og nettur hægindastóll
með fótaskemil og hallandi baki.
Klæddur micro-fiber áklæði
og fæst í þremur litum.

Við seljum umhverfisvænan 
pappír af öllum gerðum, þar á 
meðal ljósritunarpappír. Bjóðum 
sérskurð í þær stærðir sem 
henta. Þér er  velkomið að líta 
við og finna þinn rétta pappír.

PAPPÍR

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ég er stödd í höfuðstað Kata-
lóníu um þessar mundir og 
nýt þess að vera í fríi og slaka 

vel á (drekka allt of mikið á kvöldin 
og sofna úti í sólinni á daginn). Frí 
er frábært konsept en það getur 
þó ýmislegt komið upp á þegar 
maður en langt frá heimahögum, 
á ókunnugum slóðum. Undarlegur 
spánverji kitlaði kærastann minn 
látlaust fyrir utan skemmtistað 
fyrir nokkrum kvöldum og fannst 
okkur þetta undarlegur siður hins 
innfædda. Hann reyndist, mér til 
furðu, ekki einungis vilja kitla hann 
honum til ánægju heldur notfærði 
sér nálægðina til að veiða síma og 
veski úr vösunum og hverfa á brott.

Það sem þessi angans maður 
vissi ekki að hann hafði veitt 
veski úr kolröngum vasa. Hér 
voru á ferð upplitsdjarfir Íslend-
ingar, nýbúnir að gera jafntefli við 
Ronaldo. Maðurinn var því eltur 
uppi og varð skyndilega hluti af 
spennufléttunni Law and Order, 
Icelanders in Barcelona.

Hann flúði inn í blokk nærri 
ránsstaðnum og við sáum hann 
pukrast í glugga. Eftir bank og 
dingl hleypti granninn okkur inn, 
til þess að öskra á okkur að hér 
væri fólk sofandi. Hinir íslensku 
riddarar réttvísinnar útskýrðu 
mál sitt og granninn róaðist. Á 
þessum tímapunkti voru allar 
fjölskyldur hússins komnar fram á 
gang á náttfötum með stírur. Þegar 
bankað var á dyr þjófsins kom 
hann undrandi til dyra, greinilega 
ekki vanur því að fórnarlömb hans 
hættu sér inn í forstofu til hans. 
Hann leit í kringum sig, heilsaði 
ekki nágrönnum sínum heldur lét 
þýfið af hendi og kvaddi okkur 
með orðunum: þið eruð ruglaðir 
tíkarsynir.

Blessaður drengurinn. Ég vildi 
ekki vera í hans sporum á næsta 
húsfundi.

Spennusaga  
í fríinu
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