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Fréttablaðið í dag

Fréttir Sjúklingar eru ferjaðir á 
milli Fossvogs og Hringbrautar. 6

Fréttir Hákarlar geta orðið allt 
að 500 ára gamlir. 8

skoðun Katrín Jakobsdóttir um 
komandi kosningar. 10

sport Sundkonur kórónuðu 
ótrúlegt ár í Ríó. 14

plús 2 sérblöð  
l Fólk  l Fasteignir
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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MINNA MÁL 
MEÐ SAGAPRO

NÝJAR 
UMBÚÐIR

Að loknum leik Hér fara ungir leikmenn Keflavíkur og FH yfir frammistöðuna í lok leiks þeirra á Arion banka mótinu í Víkinni í gær. Mótið stóð um helgina og búist var við um 2.400 þátt-
takendum í yfir 400 liðum. Mótið er fyrir 7. og 8. flokk stúlkna og drengja og það stærsta þar sem bæði kynin spila á sama tíma. Mótið var nú haldið í sjöunda sinn. Fréttablaðið/Ernir

lÍFið Tónlistarhátíðin New 
Neighbourhoods Festival fer fram 
hér á landi um næstu helgi og 
tveimur vikum síðar í Varsjá í Pól-
landi. Hátíðinni er ætlað að tengja 
saman íslenskan og pólskan markað 

enda ku vera nokkur 
eftirspurn eftir íslenskri 

tónlist í Póllandi.
Pan Thorarensen, 
einn skipuleggjenda 

hátíðarinnar hér 
heima, segir við-
burðinn verða 
með stærra sniði 
í Póllandi. Meðal 
annars verði sér-
stök kynning á 
listafólkinu. 
– sþh / sjá síðu 22

Tónlistarhátíð 
tengir Ísland og 
Pólland saman

lögregluMál Lítill hópur lög-
manna er sagður beita fyrir sig 
misindismönnum eða svokölluðum 
handrukkurum til að hafa áhrif á 
framgang mála. Þeir séu sendir á 
starfsstöðvar með bein eða óbein 
skilaboð til starfsmanna. Til dæmis  
sé notast við slíka menn til að inn-

heimta kröfur eða til að þvinga lög-
menn til að láta mál niður falla. 

„Þetta er meinsemd sem þarf að 
ræða en hefur ekki farið hátt,“ segir 
Sævar Jónsson lögmaður. Á lög-
mannsstofu hans kom slíkt atvik 
upp fyrr á þessu ári. Þá var starfs-
fólk stofunnar beitt þrýstingi um að 

halda ekki áfram með tiltekið mál. 
Sævar segir að það verði að vekja 
athygli á slíkum málum í þjóðfélag-
inu. Þetta sé á vitorði margra innan 
stéttarinnar og hafi fengið að við-
gangast alltof lengi. Mikilvægt sé að 
allt slíkt ofbeldi sé kært til lögreglu 
eða lögmannafélagsins.

Eitt mál er á borði úrskurðarnefnd-
ar lögmanna þar sem kvartað er yfir 
því að lögmaður hafi falið ólöglærð-
um að innheimta reikninga. Reimar 
Pétursson, formaður Lögmanna-
félagsins, segir hljóta að koma til álita 
að svipta menn réttindum verði svo 
alvarleg brot sönnuð.  – ngy / sjá síðu 4

Hrottar sagðir í þjónustu lögmanna
Lögmaður segir staðreynd að lítill hópur lögmanna beiti misindismönnum fyrir sig. Á lögmannsstofu hans hafi starfsfólki verið hótað.

Þessir lögmenn hafa 
leiðst inn á þá braut 

að nýta sér ógnanir misindis-
manna.

Sævar Jónsson, 
lögmaður

Pan  
thorarensen

tÍMaMót Boðað 
er til friðsamlegs 
samstöðufundar 
með flóttafólki 
og hælis-
leitendum á 
Austurvelli í 
dag. 16

saMgöngur Vetraráætlun Strætó 
tók gildi á höfuðborgarsvæðinu og 
Suðurnesjum í gær. Annars staðar 
tekur vetraráætlun ekki gildi fyrr en 
í lok ágúst og í byrjun september.

Jóhannes S. Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Strætó, segir nokkrar 
breytingar hafa verið gerðar á nokkr-
um leiðum. Stærsta breytingin sé á 
leið 1. „Nú fer hann á tíu mínútna 
fresti á annatíma. Þetta er breyting 
um fimm mínútur því hann hefur 
verið á 15 mínútna tíðni. Þetta er til-
raunaverkefni til að sjá hvernig far-
þegar bregðast við,“ segir Jóhannes 
en leið 1 fer af Völlunum í Hafnar-
firði og endar á Hlemmi. 

Á Norðurlandi og á Norðaustur-
landi tekur vetraráætlun gildi þann 
28. ágúst næstkomandi. Þá tekur hún 
gildi þann 11. september á Vestur- og 
Suðurlandi. – ngy

Vetraráætlun 
tók gildi í gær



Langtíma 
leigusamningur

Sveigjanleiki

24/7  þjónusta

almennaleigufelagid.is

Veður

Stíf suðaustanátt í dag, lítilsháttar 
rigning norðaustanlands, en talsverð 
rigning annars staðar, einkum suðaust-
an til á landinu. Hiti 11 til 20 stig, hlýjast 
á Norðausturlandi. sjá síðu 18

Fjör á Breiðholtsfestivali

„Hátíðin tókst vel og okkur finnst hún hafa lífgað upp á stemninguna og orðið til þess að nágrannar hafi kynnst betur,“ segir Sigríður Sunna Reynis-
dóttir, einn skipuleggjenda Breiðholtsfestivals sem haldið var um helgina. Fjölmargir viðburðir voru á hátíðinni og í ár var matarmarkaður sem 
endurspeglar menningarlega fjölbreytni íbúa hverfisins, meðal annars frá Dóminíska lýðveldinu, Filippseyjum, Taílandi og Nepal. Fréttablaðið/Ernir

Hafnarfjörður Skipulags- og bygg-
ingarráð Hafnarfjarðar hefur bann-
að geymslusvæði í Kapelluhrauni í 
bæjarlandinu að taka á móti mal-
biksúrgangi. Telja bæjaryfirvöld 
geymslusvæðið ekki hafa leyfi til að 
taka á móti þessum úrgangi. Fram-
kvæmdastjóri geymslusvæðisins 
telur sig hins vegar hafa haft leyfi 
bæjarverkfræðings.

Geymslusvæði ehf. er með 35 
hektara svæði í Kapelluhrauni 
sem hefur verið skipulagt undir 
iðnaðarsvæði. Þar tók fyrirtækið á 
móti miklu magni malbiks sem á 
að endurnýta á götur borgarinnar. 
„Þetta er nokkuð mikið af efni sem 
kemur af götum borgarinnar og á 
að endurnýta í malbik,“ segir Ást-
valdur Óskarsson, framkvæmda-
stjóri Geymslusvæðis.

„Við töldum okkur vera með sam-
komulag við bæjarverkfræðing, 
það var munnlegt. Ég hafði allavega 
þann skilning á málinu að þetta 
væri í lagi. Hér er ekki um rusl að 
ræða heldur endurnýtanlegt efni,“ 
segir Ástvaldur. „Ef þetta er svona 
eitrað efni þá eru allar götur borg-
arinnar baneitraðar, það er bara 
þannig.“

Ólafur Ingi Tómasson, formaður 
skipulags- og byggingarráðs, segir 
fyrirtækið hafa óskað eftir leyfi til 
þess að taka við þessum efnum á 
fyrri hluta síðasta árs en ekki fengið. 
Síðan hafi komið í ljós fyrir stuttu 
að fyrirtækið hefði hafið efnissöfn-
un. Því hafi ekki verið annað hægt 
að gera en að stöðva framkvæmdir.

Skipulags- og byggingarráð beindi 
því svo til bæjaryfirvalda að efnis-
móttakan yrði kærð til lögreglu og 
Umhverfisstofnunar.

„Já, við teljum þetta alvarlegt 
mál. Þarna rennur mikið vatn og 
við þurfum að gæta að okkur þegar 
svona miklu efni er safnað saman,“ 
segir Ólafur Ingi. „Þetta verður síðan 
tekið fyrir á næsta fundi bæjarráðs.“

Ástvaldur vonar að hægt verði 
að ná sátt í málinu áður en til dóm-
stóla kemur. En það sé þá undir 
bæjar yfir völdum komið. „Auð vitað 
er æskilegra að við náum sátt, en 
það fer þá eftir lipurð málsaðila 
og þá aðallega bæjaryfirvalda. Við 
munum ræða við bæjarverkfræðing 
og fara yfir stöðuna,“ segir Ástvald-
ur. sveinn@frettabladid.is

Vilja malbikshrauka í 
Kapelluhrauni í burtu
Skipulags- og byggingarráð leggur til við Hafnarfjarðarbæ að kæra fyrirtæki fyrir 
geymslu á malbiksúrgangi. Fyrirtækið hafi ekki haft leyfi til söfnunar úrgangs-
ins. Framkvæmdastjórinn segir efnið jafn eitrað og það sem liggur á götunum. 

Söfnunin hefur staðið yfir lengi og mikið magn er komið á svæðið. 
Mynd/HaFnarFjarðarbær

Við teljum þetta 
alvarlegt mál. Þarna 

rennur mikið vatn og við 
þurfum að gæta að okkur 
þegar svona 
miklu efni er 
safnað saman.
Ólafur Ingi Tómas-
son, formaður skipu-
lags- og byggingarráðs 
Hafnarfjarðar

Þeir létu gangandi 
vegfarendur lesa á 

blað sem á stóð að þeir væru 
að safna fyrir heyrnarlausa.

Bjarney Annelsdóttir, aðalvarðstjóri  
lögreglunnar á Suðurnesjum

LögregLumáL „Það virðist sem þeir 
einblíni á eldra fólk og séu þann-
ig að nýta sér góðvild þess,“ segir 
Bjarney Annelsdóttir, aðalvarðstjóri 
hjá lögreglunni á Suðurnesjum, en 
undanfarna daga hafa erlendir menn 
bankað upp á hjá fólki og boðið ýmsa 
þjónustu gegn gjaldi. Lögreglan á 
Suðurnesjum vill vara almenning 
við mönnunum en Bjarney nefnir 
dæmi um að þeir bjóðist til að mála 
húsþök eða laga innkeyrslur. „Það er 
ýmislegt fleira í þessum dúr sem þeir 
bjóða upp á en það er ekki eðlilegt að 
menn séu að banka upp á hjá fólki og 
bjóða slíka þjónustu.“

Bjarney segir mikilvægt að afþakka 
þessa þjónustu. „Við höfum ekki 
neitt en erum að leita að þessum 
mönnum,“ segir hún. Enginn hefur 
þegið þjónustu mannanna svo lög-
regla viti af.

Þá eru menn sem gengu um Reykja-
nesbæ síðastliðinn föstudag grunaðir 
um tilraun til fjársvika með því að 
reyna blekkja fólk. Þeir sögðust vera 
að safna fyrir heyrnarlausa og þóttust 
vera heyrnarlausir sjálfir. 

„Þeir létu gangandi vegfarendur 
lesa á blað sem á stóð að þeir væru að 
safna fyrir heyrnarlausa. Okkur grun-
ar að þeir séu ekki heyrnarlausir,“ 
segir Bjarney og bætir við að ekki sé 
útilokað að mennirnir séu þeir sömu 
og fari í hús og bjóði fólki þjónustu 
gegn gjaldi. „Þeir virðast vera í gulum 
vestum samkvæmt tilkynningunum 
sem við fáum. Það féllst engin á að 
styrkja mennina svo við vitum en 
fólk verður að vera vart um sig.“ – ngy

Þykjast vera 
heyrnar- 
lausir og 
svíkja út fé

ferðaþjónusta „Þetta er eitt af 
þessum slysum og hann hefur verið 
settur í herbergið fyrir mistök,“ segir 
Óskar Finnsson, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs Íslandshótela, en um 
helgina var rútubílstjóri settur í her-
bergi með myglu á Fosshóteli á Húsa-
vík. Þetta segir bílstjórinn sjálfur sem 
kaus að koma ekki fram undir nafni. 

Að sögn Óskars hefur umrætt her-
bergi lítið sem ekkert verið notað 
síðustu mánuði. Á döfinni sé að 
gera það upp en illa hafi gengið að 
fá iðnaðarmenn í júlí. Iðnaðarmenn 
sem unnu á hótelinu hafi gist í her-
berginu í vetur. 

„Þetta herbergi er langversta her-
bergið á hótelinu og á ekki að vera 
í notkun. Okkur þykir það miður 
að hann hafi fengið þetta herbergi. 
Þetta hafa verið mistök.“

Óskar ætlar að hafa samband 
við bílstjórann í dag og biðja hann 
afsökunar. – ngy

Settur í myglað 
hótelherbergi
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Verulega  
myndarlegur

#audiA1stakur á einstöku  
verði frá 3.490.000 kr.

Þú getur hannað þinn eigin Audi A1 eftir þínum óskum.  
Gefðu honum sportlegt yfirbragð eða undirstrikaðu hönnunina.  
Veldu ólík stílbrigði. Þú ræður. Hvað sem þú velur mun hver  
þessara kosta gera aksturinn í Audi A1 að einstakri upplifun.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 / www.Audi.is



Beltone Legend™

Enn snjallara
heyrnartæki
Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust 
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis 
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánað til reynslu.Be
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HEYRNARSTÖ‹IN

LögregLumáL „Þetta er meinsemd 
sem þarf að ræða en hefur ekki 
farið hátt,“ segir Sævar Jónsson, lög
maður og eigandi lögmannsstofu, 
en hann segir staðreynd að innan 
lögmannastéttarinnar þrífist lítill 
hópur lögmanna sem beiti fyrir sig 
misindismönnum eða svokölluðum 
handrukkurum til að hafa áhrif á 
framgang mála. „Þessir lögmenn 
hafa leiðst inn á þá braut að nýta 
sér ógnanir misindismanna og beita 
einstaklinga hótunum um líkamlegt 
ofbeldi eða skemmdarverk geri þeir 
ekki eins og þeim er sagt.“

Á lögmannsstofu Sævars kom 
slíkt atvik upp fyrr á þessu ári en þá 
komu menn á vegum lögmanna sem 
beittu sér gegn starfsfólki stofunnar 
í þeim tilgangi að fá starfsmenn ofan 
af því að halda áfram með tiltekið 
mál. Starfsmönnum var ógnað með 
óbeinum skilaboðum.

„Þannig koma þeir á starfsstöðvar 
með bein eða óbein skilaboð til 
starfsmanna. Þeir eru til dæmis 
notaðir til að innheimta kröfur eða 
til að þvinga það fram að lögmenn 
hætti með mál en þá hafa þeir sem 
senda misindismennina hagsmuni 
af málinu sem lögmenn.“

Sævar segir að það verði að vekja 
athygli á slíkum málum og vill 
meina að slíkt sé á vitorði margra 
innan stéttarinnar. „Þetta má ekki 
viðgangast, sérstaklega þegar lög
menn beita sér í slíkum málum 
gegn kollegum sínum,“ segir Sævar 
og bætir við að lögmenn eigi að vera 
málsvarar réttlætis og eigi að efla 
rétt og hindra órétt.

Sævar segir mikilvægt að allt slíkt 

ofbeldi sé kært til lögreglu eða vísað 
til lögmannafélagsins. „Reglan hjá 
okkur er sú að taka mjög hart á 
þessu og tilkynna öll slík brot.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
úrskurðarnefnd lögmanna er eitt 
mál á borði nefndarinnar þar sem 
kvartað er yfir því að lögmaður hafi 
falið ólöglærðum manni að inn
heimta reikninga.

„Ef rétt reynist og lögmenn eru að 
beita misindismönnum til að setja 
fram hótanir í því skyni að ná fram 
markmiðum er það grafalvarlegt 
mál. Valdið til að kveða á um það 
hvað sé sannað í málunum er hjá 
úrskurðarnefndinni sem og valdið 
til að ákveða afleiðingar þess,“ segir 
Reimar Pétursson, formaður Lög
mannafélags Íslands. Hann bætir 
við að slík háttsemi sé svo alvarlegt 
brot að það hljóti að koma til álita 
að svipta menn réttindunum.
nadine@frettabladid.is

Misindismenn sagðir inn–
heimta kröfur fyrir lögmenn
Lögmaður segir lítinn hóp innan stéttarinnar beita misindismönnum til að hafa áhrif á framgang mála. Úr-
skurðarnefnd lögmanna hefur mál til meðferðar þar sem lögmaður fól ólöglærðum að innheimta reikninga.

Lögmaður segir það vera á vitorði margra í stéttinni að notaðir séu misindismenn 
til dæmis í þeim tilgangi að innheimta kröfur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þessir lögmenn hafa 
leiðst inn á þá braut 

að nýta sér ógnanir misindis-
manna og beita einstaklinga 
hótunum um líkamlegt 
ofbeldi eða skemmdarverk 
geri þeir ekki eins 
og þeim er sagt.
Sævar Jónsson,  
lögmaður

DýraLíf Ný smádýr fundust í 
árvissum leiðangri vísindamanna 
út í Surtsey, að því er fram kemur á 
vef Náttúrufræðistofnunar. Þá kom 
í ljós að háplöntum hafði fækkað í 
eyjunni. Leiðangurinn stóð 18. til 22. 
júlí síðastliðinn.

Í leiðangrinum var reglubundnum 
verkum í eyjunni sinnt en eitt mark
miða hans var að fjarlægja ýmsa 
aðskotahluti sem rekið hafði á fjörur 
eyjunnar og restar byggingarefnis frá 
því að hús Surtseyjarfélagsins, Páls
bær, var lagfært síðastliðið haust.

Surtsey er syðsta eyjan í Vest
mannaeyjaklasanum og myndaðist 
í neðansjávareldgosi sem fyrst varð 

vart 14. nóvember 1963. Gosið stóð 
til 5. júní 1967. Surtsey er á heims
minjaskrá UNESCO og er friðlýst frá 
árinu 1965.

Sagt er frá leiðangrinum á vefsíðu 
Náttúrufræðistofnunar Íslands. 

Ekki viðraði vel til athugana á smá
dýrum sem bitnaði á árangri söfn
unar. Þó uppgötvuðust fjórar nýjar 
bjöllutegundir sem ekki hafa fundist 
á eyjunni áður. Bjöllurnar voru fjalla
smiður, steinvarta og tvær tegundir 
jötunuxa sem þó þarf að staðfesta 
betur. Báðar tegundirnar eru þó 
fágætar og önnur ný fyrir Ísland ef 
rétt reynist.

Varp máfa var með allbesta móti. 

Varppörum hafði fjölgað og afkoma 
unga var betri. Sílamáfurinn hefur 
flúið svartbakinn sem styrkst hefur 
mjög en allt að þrjátíu pör hafa orpið 
á tanga eyjunnar en að jafnaði hafa 
þau verið þrjú talsins.

Einnig er sagt frá því að háplöntu
tegundum hafi fækkað um fjórar frá 
síðasta ári. Alls fannst 61 tegund há
plantna en frá upphafi hafa alls fund
ist 73 tegundir á eyjunni. Tegundir 
sem ekki sáust í ár voru gleymmérei, 
beringspuntur, maríustakkur, lækja
grýta og heiðardúnurt. Veðurofsi 
virðist hafa verið töluverður síðasta 
vetur og voru ummerki hans augljós 
á nokkrum stöðum. – gló

Nýjar bjöllutegundir fundust í árvissum leiðangri vísindamanna

Tvær tegundir jötunuxa eru meðal nýrra smádýra í Surtsey. Mynd/ERLInG ÓLAFSSon

LögregLumáL Tilkynnt var um 
líkamsárás og rán við Klapparstíg 
aðfaranótt sunnudags. Árásarmað
urinn var handtekinn og vistaður 
í fangageymslu, að því er segir í til
kynningu frá lögreglu.

Þá var maður í annarlegu ástandi 
handtekinn síðdegis á laugardag 
á heimili í austurbæ Reykjavíkur. 
Hann er grunaður um vopnalaga
brot, þjófnað og vörslu fíkniefna.

Um klukkan ellefu á laugardags
kvöld var svo tilkynnt um ungan 
mann í annarlegu ástandi við fjöl
býlishús í Breiðholti. Lögreglan fann 
ætluð fíkniefni á manninum, sem 
var handtekinn. – ngy

Líkamsárás og 
rán í Reykjavík

hrakfarir Björgunarsveitir á Suður
landi voru kallaðar út laust fyrir 
hádegi í gær til að sækja tvær göngu
konur sem voru villtar og örmagna á 
Fimmvörðuhálsi. Slæmt veður var á 
svæðinu, rigning, þoka og lítið sem 
ekkert skyggni, að sögn björgunar
sveitarmanna.

Konunum hafði tekist að koma 
upp göngutjaldi þar sem þær höfð
ust við þar til þeim var bjargað. Notað 
var kerfið Rescue me, sem gaf upp 
nákvæma staðsetningu þeirra.

Á leið sinni rákust björgunarsveit
armenn á tvær aðrar göngukonur sem 
höfðu villst af leið í þokunni og voru 
þær einnig aðstoðaðar til byggða.

Björgunarsveitir á Vesturlandi voru 
einnig kallaðar út eftir hádegi í gær til 
aðstoðar ferðamanni. Hann var ófær 
um gang eftir að hafa slasast á fæti við 
fossinn Glym í Hvalfirði. – kbg

Sóttu örmagna 
konur í þoku 

Fjórum göngukonum var 
komið til aðstoðar á Fimm-
vörðuhálsi í gær og einum 
ferðamanni við Glym.
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FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

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

VIÐFANGSEFNI
 Tölvuviðgerðir A+ • Network+ • CCNA • MCSA 
• MS O�ce 365 + Azure • Verkefnadagar* 

STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM
Námið hentar byrjendum afar vel. Nemendur þurfa ekki að hafa reynslu 
eða aðra menntun á sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.

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

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

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

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

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

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

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

Hefst 5. október  •  Lýkur í desember 2017

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF 

TÆKNINÁM BÓKHALDSNÁM 
Miðvikudaginn Mánudaginn
17. ágúst kl. 17:30 22. ágúst kl. 18:00 

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?

• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

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

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

BÓKHALDSNÁM
OG TÆKNINÁM

 FJARKENNSLA 

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

STÖK NÁMSKEIÐ  HEFST SKIPTI

Bókhald grunnur  5. okt. 22  
Bókaranám fyrir lengra komna  15. sept. 24
Skattskil einstaklinga með rekstur  30. ág. 6
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Fiskur vikunnar

Öll Langa,
fersk og kryddlegin

1.690 kr. kg.

15.-19. ágústHAFIÐ
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Barist við eldinn 

Slökkvistarf í Portúgal Skógar- og kjarreldar hafa geisað í Portúgal og á Spáni síðustu daga, meðal annars nærri landamærum þeirra við norðaustur-
hluta Portúgals. Hér berjast slökkviliðsmenn hins vegar við skógareld í  S. Pedro do Sul, í Viseu-héraði um miðbik Portúgals, í gær. Fréttablaðið/EPa

Heilbrigðismál Sjúklingar á Land-
spítala í Fossvogi sem hafa þarfnast 
myndgreiningarrannsókna hafa 
orðið fyrir miklum óþægindum í 
ágústmánuði. 

Annað af tveimur segulóm-
tækjum Landspítalans hefur ekki 
verið í notkun. Sjúklingana þarf því 
að ferja með sjúkrabílum til rann-
sókna á Landspítala við Hringbraut, 
af öllum deildum spítalans, einnig 
bráðadeild.

Pétur Hannesson, yfirlæknir 
myndgreiningardeildar, segir upp-
færsluna vera tímafreka en nauð-
synlega. 

„Tækið er í uppfærslu og verður 
sem nýtt, það er í raun rifið í sundur 
og sett saman aftur. Uppfærslan 
tekur um mánuð,“ segir Pétur.

Segulómtækið á Landspítal-
anum í Fossvogi er níu ára gamalt 
og tækið við Hringbraut var keypt 
fyrir ellefu árum. Pétur segir að 
innan myndgreiningardeildar hafi 
verið unnið að því að uppfærslan 
gangi eins vel og kostur er á. 

„Uppfærslan er nauðsynleg og 
var skipulögð langt fram í tímann. 
Við ákváðum að gera uppfærsluna 
á hásumartíma því þá er minna 
streymi af göngudeildarsjúklingum 
á spítalann. Okkur hafði einnig tek-
ist að vinna niður biðlista í sumar-
byrjun og staðan var því ágæt,“ 
segir hann.

Pétur segir sjúkrabíla fara á 
hverjum degi á milli bygginga 
með sjúklinga til rannsókna. „Það 
eru farnar ferðir á sjúkrabílum á 

hverjum degi frá Fossvogi á Hring-
braut og svo aftur til baka. Það 
hefur vissulega nokkur óþægindi 
í för með sér fyrir sjúklinga, en 
tækið verður mjög líklega tilbúið 
í síðustu viku ágústmánaðar.“ Að 

uppfærslunni lokinni segir Pétur 
tækið bæði verða öflugra og betra.

Segulómtækin verða, að sögn 
Péturs, bilanagjarnari með tím-
anum ef það er ekki eru gerðar á 
þeim uppfærslur. 

„En þetta eru góð tæki sem duga 
mjög vel,“ ítrekar hann og segir að 
eftir uppfærsluna á segulómtækinu 
á Landspítalanum við Hringbraut 
hafi verið lítið um bilanir.

Hann segir þó þörf á þriðja seg-
ulómtækinu. Tvö tæki séu ekki nóg 
og í nútíma læknavísindum reiði 
menn sig í auknum mæli á mynd-
greiningar. 

„Við höfum þörf fyrir þriðja 
tækið því eftirspurn eftir mynd-
greiningum er meiri og meiri.“ 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Ferja sjúklinga milli bygginga spítalans
Annað af tveimur segulómtækjum Landspítala hefur ekki verið í notkun í ágúst. Sjúklingar eru á hverjum degi ferjaðir úr Fossvogi og á 
Hringbraut. „Tækið er í uppfærslu og verður sem nýtt,“ segir yfirlæknir myndgreiningardeildar. Mikil þörf sé á þriðja segulómtækinu. 

Sjúklingar á landspítala Fossvogi sem 
þarfnast myndgreiningarrannsókna 
þurfa að fara í sjúkrabíl á landspítala 
við Hringbraut. Fréttablaðið/StEFán

2
segulómtæki eru í eigu Land-
spítalans, eitt níu ára og hitt 
ellefu ára. Uppfærsla á öðru 
segulómtækinu tekur um 
það bil mánuð.

Heilbrigðismál Tekist hefur að 
lækna börn af hnetu ofnæmi með 
ónæmismeðferð í Bandaríkjunum.

The Guardian greinir frá því 
að áttatíu prósent þeirra fjörutíu 
barna sem tóku þátt í rannsókninni 
hafi getað borðað hnetur eftir með-
ferðina. Börnin voru á aldrinum níu 
mánaða til þriggja ára.

Haft er eftir Marshall Plaut, hjá 
bresku ofnæmis- og smitsjúkdóma-
stofnuninni, að rannsóknin sýni 
fram á virkni ónæmismeðferða til 
að lækna ung börn sem nýlega hafa 
verið greind með hnetuofnæmi.

Börnin sættu að meðaltali með-
ferð í tuttugu og níu mánuði. Vís-
indamenn við Norður-Karolínuhá-
skóla munu áfram fylgjast með 
þeim til að meta langtímaáhrif með-
ferðarinnar. – sg

Hnetuofnæmi 
læknað með 
ónæmismeðferð

80% þátttakenda gátu borðað hnetur 
eftir meðferðina. Fréttablaðið/GEtty
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ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

NÝR FORD FOCUS
Hinn sívinsæli Ford Focus er þekktur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra 
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. 

Staðalbúnaður Ford Focus er nú enn glæsilegri en áður. Má þar nefna 
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringinu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi og 8'' snertiskjá. 

Ford Focus kemur á 16'' álfelgum og er þar að auki búinn Ford MyKey 
búnaði, upphitanlegri framrúðu, aksturstölvu, leðurklæddu stýrishjóli, 
loftkælingu, spólvörn, brekkuaðstoð og Ford Easy Fuel® búnaði.

Nú er SYNC II samskiptakerfi með 
Bluetooth og neyðarhringingu,  
8'' snertiskjá og íslenskt leiðsögukerfi 
einnig hluti af ríkulegum staðalbúnaði

Ný kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína og  endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði 
sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Ford Focus er búinn margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur verið valin vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð.  Ford Focus, EcoBoost bensín  
125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði 
án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus 
- komdu og prófaðu

FORD FOCUS 

FR
Á 3.350.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 3.550.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

FÁANLEGUR STATION FRÁ 3.510.000 KR.

Ford_Focus_Sync_5x38_20160727_END.indd   1 27.7.2016   16:05:06
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Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Tjakkar á góðu verði

EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

38.900
með PU hjólum kr 39.900

Rafmagnstjakkur 1,5 tonn verð frá

239.900 m.vsk

Galvaniseraður tjakkur 

77.990
Vísindi Hákarlar geta orðið 300 
til 500 ára gamlir. Þetta fullyrða 
danskir vísindamenn sem hafa gert 
rannsóknir á 28 hákörlum.

Sá elsti reyndist vera um það bil 
392 ára gamall, en skekkjumörkin 
eru reyndar töluverð: 120 ár, þannig 
að þessi hákarl gæti verið í mesta lagi 
512 ára en þó ekki yngri en 272 ára.

Það þýðir að hann kom í heim-
inn einhvern tímann á árabilinu 
1492 til 1789.

Meira en hálf öld er liðin frá því 
vísindamenn áttuðu sig á því að 
hákarlar vaxa aðeins um örfáa senti-
metra á ári, eða jafnvel vel innan við 
sentimetra. Það var danski sjávarlíf-
fræðingurinn Paul Marinus Hansen 
sem benti fyrstur á þetta.

Auk þess hefur lengi verið þekkt 
að þeir verða háaldraðir. Fáar ef 
nokkrar dýrategundir verða eldri. 
Til þessa hafði samt engum tekist 
að finna nothæfa leið til að greina 
aldur þeirra.

Eða þangað til Julius Nielsen 
og félagar fengu birta fyrir helgi 
grein í tímaritinu Science, þar 
sem þeir lýsa aðferð sinni við að 
aldursgreina hákarla. Þessu er öllu 
saman lýst á danska vísindavefnum 
videnskab.dk og í frásögn á vef líf-
fræðistofnunar Kaupmannahafnar-
háskóla.

Notast er við geislakolsaðferðina 
sem hefur áratugum saman reynst 
vísindamönnum vel við aldurs-
greiningu á lífverum, fornleifum, 
jarðefnum og öðru því sem menn 
vilja vita aldur á. Aðferðin felst í 

því að greina magn C-14 kolefnis, 
sem er geislavirkt og klofnar með 
tímanum.

Lausnin fannst þegar Nielsen og 
félagar prófuðu að beita þessari 
aðferð á augnasteina hákarlanna, 
með svipuðum hætti og áður hefur 
verið gert til að aldursgreina hvali.

Rétt eins og fiskar halda hákarlar 
áfram að vaxa alla ævina, mest 
reyndar fyrst en svo hægist smám 
saman á vextinum. Þeir verða allt 
að fimm metra langir og geta orðið 
eitt tonn að þyngd. Augasteinar 
hákarls breytast hins vegar lítið eftir 
fæðinguna og því er hægt að beita 
geislakolsaðferðinni á þá. 

Þar nýttust vísindamönnunum 
líka tilraunir með kjarnorkuspreng-
ingar, sem gerðar voru á sjötta ára-
tugnum. Þær skildu eftir sig mikið 
magn af C-14 kolefni, þannig að sjá 
mátti hvort hákarlarnir voru fæddir 
fyrir eða eftir þessar kjarnorkutil-
raunir. gudsteinn@frettabladid.is

Geta orðið allt að fimm 
hundruð ára gamlir
Danskir vísindamenn hafa nú fundið leið til að greina aldur hákarla. Í ljós hefur 
komið að þeir elstu gætu hafa fæðst um svipað leyti og Kólumbus rambaði á 
Ameríku árið 1492, eða í síðasta lagi á tímum frönsku byltingarinnar árið 1789.

Sitthvað um hákarla

l	 Geta orðið fimm metra langir og 
eitt tonn að þyngd.

l	 Verða kynþroska um 150 ára 
gamlir.

l	 Lifa í Norður-Íshafinu.

Hákarlar verða allra hryggdýra elstir, samkvæmt nýrri rannsókn danskra vísindamanna. NordicpHotos/AFp

Viðskipti  Forsvarsmenn Apple eru 
í viðræðum um þróun á heilsutæki, 
samkvæmt Business Insider.

Viðræður standa yfir vegna þró-
unar á nýju tæki sem getur mælt og 
safnað upplýsingum um hjartslátt, 
púls, blóðsykur og önnur heilsu-
merki. Viðræður eru í gangi með 
framleiðendum á borð við TSMC, 
Foxconn, TPK, Zhen Ding Techno-
logy og fleirum. Búist er við að tækið 
verði sjálfstætt, en ekki hluti af 
snjallúrinu Apple Watch, og verður 
hugsanlega kynnt samtímis nýjum 
iPhone haustið 2017.

Sögusagnir eru um að Apple hafi 
verið að þróa skynjara sem geti 

mælt blóðsykur frá því að áður en 
Apple Watch var sett á markað. 
Skynjararnir verða að geta mælt 
heilsuvísa án þess að nota blóð.

Ljóst er að framtíðaráform Apple 
hafa með heilsu að gera en fyrir-
tækið hefur ráðið fjölda lækna og 
hjúkrunarfræðinga sem starfa við 
rannsóknir hjá fyrirtækinu. – sg

Apple sagt með 
heilsutæki í smíðum

LögregLumáL Lögregla á Suður-
nesjum kærði á annan tug ökumanna 
fyrir of hraðan akstur í síðustu viku. 
Sá sem hraðast ók mældist á 139 kíló-
metra hraða á Reykjanesbraut þar 
sem hámarkshraði er 90 kílómetrar 
á klukkustund. „Þetta er í raun ekkert 
mjög mikið. Við höfum verið með 
miklu meira en þetta,“ segir Bjarney 
Annelsdóttir, aðalvarðstjóri hjá lög-
reglunni á Suðurnesjum.

Bjarney segir að um helmingur 
þeirra sem teknir voru síðustu daga 
fyrir of hraðan akstur hafi verið 
erlendir ferðamenn. „Við stöðvum  

fleiri ferðamenn fyrir of hraðan akst-
ur en áður en það er eðlilegt miðað 
við fjölgun þeirra.“

Þá voru þrír til viðbótar stöðv-
aðir vegna gruns um ölvunarakstur. 
Bjarney segir það háa tölu miðað við 
venjulega. Loks var ökumaður færður 
á lögreglustöð þar sem staðfest var 
að hann ók undir áhrifum fíkniefna. 
Hann var einnig ökuréttindalaus.

Bjarney bætir við að flestir greiði 
sekt sína fyrir of hraðan akstur. „Ég 
myndi segja að um tíu til fimmtán 
prósent manna greiði ekki. Ferða-
menn borga þó nánast alltaf.“ – ngy

Á annan tug ók of hratt

tim cook,  
forstjóri Apple
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48 TÍMA TILBOÐ
RÝMUM FYRIR NÝJUM FERÐUM!
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Innifalið í verði hjá Úrvali Útsýn er flug, gisting, íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

HEFSTMÁNUDAGINN15. ÁGÚSTKL. 9NÁNAR ÁUU.IS

VERÐ FRÁ 59.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi. 17.–24. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 66.900 kr.

Bungalow gisting í 10 mín. fjar lægð 
frá Yumbo Centrum. Sundlaug 
með sól baðs aðstöðu, veitingastað 
og bar. 18 holu mini-golfvöllur 
og leiksvæði með borðtennis.

Enska ströndin

LOS ARCOS HH

KANARÍ

Fæði Strönd 150 m

VERÐ FRÁ 79.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi. 16.–23. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 117.900 kr.

Góðar íbúðir með 1 svefnherbergi 
eða stúdíó íbúðir. Skemmtilegur 
sundlaugagarður og boðið upp 
á fjölbreytta skemmtidagskrá á 
kvöldin fyrir fullorðna og börn.

Alcudia

SOL ALCUDIA CENTER HHH

MALLORCA

Fæði Strönd 150 mSkemmtidagskrá

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með sjávarsýn og hálfu fæði. 18.–25. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 124.900 kr.

Vinsælt hótel í hjarta bæjarins. 
staðsett alveg við ströndina í 
Roquetas de Mar. Góð herbergi, 
hægt að fá sjávarsýn gegn gjaldi. 
Hálft fæði eða allt innifalið í boði.

Roquetas de Mar

BEST SABINAL HHHH

ALMERÍA

Við ströndFæðiSkemmtidagskrá

VERÐ FRÁ 69.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi. 23.–30. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 95.900 kr.

Góðar íbúðir við Santa Ponsa 
ströndina um 300 metra frá miðbæ 
Santa Ponsa. Verslanir, kaffihús 
og veitingastaðir eru í göngufæri.

Santa Ponsa

VISTA CLUB HHH

MALLORCA

Strönd 150 mFæði

VERÐ FRÁ 64.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn  
í stúdíóíbúð. 20.–27. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 112.900 kr.

Vel staðsett íbúðagisting við 
strönd ina. Barir, veitingastaðir 
og verslunarmiðstöðvar í 
grenndinni. Sundlaugagarðurinn 
er einfaldur og smekklegur.

Play de las Americas

PALM BEACH HHH

TENERIFE 

Fæði Við ströndSkemmtidagskrá

STÖKKTU Á 

MORGUN

HÁLFT 

FÆÐI

VERÐ FRÁ 79.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með morgunverði. 19.–26. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 105.900 kr.

Mjög gott, nútímalegt og 
barnvænt hótel. Líf og fjör jafnt 
á daginn sem á kvöldin með 
fjölbreyttri dagskrá. Hægt er 
að kaupa hálft eða fullt fæði.

Albír

ALBIR PLAYA HHHH

ALBÍR

Fæði Strönd 1 kmSkemmtidagskrá

FLEIRI VERÐDÆMI Á TILBOÐI
MALLORCA: 30. ÁGÚST — VERÐ FRÁ 69.900 KR. KANARÍ: 24.& 31. ÁGÚST  — VERÐ FRÁ 49.900 KR. ALMERÍA: 25. ÁGÚST — VERÐ FRÁ 59.900 KR. 
ALICANTE, ALBÍR & BENIDORM: 16., 23, 26 & 30. ÁGÚST — VERÐ FRÁ 69.900 KR. TENERIFE: 27. ÁGÚST — VERÐ FRÁ 79.900 KR.
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

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

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Þing kemur saman að loknu sumarleyfi í dag. Staðfest 
hefur verið að margboðaðar haustkosningar verða 
haldnar 29. október næstkomandi og þá fær þjóðin 

tækifæri til að velja á ný þingmenn til verka. Þinghaldið 
fram undan mun að einhverju leyti mótast af þeim málum 
sem þær kosningar munu snúast um.

Ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks forgangs-
raðaði frá fyrsta degi því að draga úr álögum á best stæðu 
hópa samfélagsins. Lækkun veiðigjalda á stórútgerðina 
var eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnarinnar og haldið hefur 
verið áfram á sömu braut, ákveðið var að framlengja ekki 
auðlegðarskatt og orkuskatt en um leið var virðisauka-
skattur á mat og menningu hækkaður.

Barnabætur og vaxtabætur hafa verið skertar, tillögur 
stjórnarandstöðunnar um að eldri borgarar og öryrkjar 
fengju kjarabætur við fjárlagagerð síðasta árs voru felldar. 
Þrengt hefur verið að aðgangi fullorðins fólks að mennta-
kerfinu. Í ríkisfjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar er 
ekki gert ráð fyrir neinni raunverulegri uppbyggingu í 
framhaldsskólum og háskólum. Sama má segja um ýmsa 
innviði sem ekki hefur verið hlúð að sem skyldi en eru 
bráðnauðsynlegir bæði í samfélagslegu og efnahagslegu 
tilliti. Aukinn einkarekstur í heilbrigðiskerfinu er veruleiki 
eftir útboð á þremur nýjum heilsugæslustöðvum. Þing-
menn og ráðherrar Sjálfstæðisflokksins tala fyrir einka-
rekstri vega og flugvalla.

Um allan heim er almenningur að andmæla stefnu á 
borð við þá sem núverandi ríkisstjórn rekur því að hún 
ýtir undir auðsöfnun fárra á kostnað hinna mörgu. Hún 
ýtir undir það að gæði í almannaeigu færist á hendur fárra, 
hvort sem um er að ræða fiskinn í sjónum, heilbrigðis-
þjónustu eða vegakerfi. Hún ýtir undir aukinn ójöfnuð á 
tímum þar sem við eigum einmitt að vera að byggja upp 
fyrir heildina eftir kreppuna 2008.

Kosningarnar fram undan munu snúast um þessa val-
kosti. Samfélög þar sem rekin eru öflug velferðarkerfi, þar 
sem hlúð er að viðkvæmustu hópum samfélagsins, þar 
sem stjórnvöld sinna því hlutverki sínu að beita skattkerf-
inu til að jafna tekjur fólks og þar sem almenningur tekur 
raunverulegan þátt í ákvarðanatöku eru þau samfélög sem 
vegnar best. Þannig samfélag viljum við í Vinstrihreyfing-
unni – grænu framboði taka þátt í að byggja saman.

Byggjum upp saman

Katrín  
Jakobsdóttir 
formaður Vinstri
hreyfingarinnar – 
græns framboðs

Aukinn 
einkarekstur 
í heilbrigðis-
kerfinu er 
veruleiki 
eftir útboð á 
þremur 
nýjum 
heilsugæslu-
stöðvum. 

Sundkonurnar Eygló Ósk Gústafsdóttir og 
Hrafnhildur Lúthersdóttir eru að sönnu 
hetjur okkar Íslendinga á Ólympíuleikunum 
í Ríó þar sem þær náðu báðar frábærum 
árangri. Að baki liggur gríðarleg vinna, ein-
beitni og vilji til þess að ná árangri í íþrótt 

sem krefst mikils. Það er mikilvægt að hafa í huga 
að keppinautar þeirra Eyglóar og Hrafnhildar koma 
almennt frá stórþjóðum og njóta mikilla fjárhaglegra 
styrkja, aðbúnaðar og stuðnings við æfingar sem og 
keppni. Þetta er íþróttafólk í fremstu röð sem er í raun 
atvinnumenn í sinni grein vegna þessa að samfélögin 
eru fjölmenn og sjá fjármunum sínum vel borgið í 
stuðningi við íþróttafólk í fremstu röð.

Það kostar tíma og peninga að komast í fremstu röð 
í íþróttagrein á borð við sund. En stuðningurinn við 
íslenskt íþróttafólk hefur í áranna rás verið takmark-
aður og greinarnar margar hverjar þurft að treysta á 
stuðning aðstandenda, einstaklinga og fyrirtækja til 
þess að styðja við sitt fólk af veikum mætti. Íslenskt 
einstaklingsíþróttafólk á borð við Eygló og Hrafn-
hildi hefur í gegnum árin staðið höllum fæti gagnvart 
keppinautum sínum af þessum sökum. Það marg-
faldar svo sannarlega afrek þessara glæsilegu íþrótta-
kvenna. En jafnframt hljótum við að velta því fyrir 
okkur hversu langt þær og kollegar þeirra gætu náð 
með betri stuðningi samfélagsins.

Fjórföldun stuðnings ríkisins við afreksíþróttir á 
Íslandi á næstu fjórum árum eru því gleðileg tíðindi. 
Tíðindi sem vonandi marka ákveðna breytingu á 
hugarfari okkar gagnvart afreksíþróttum og reyndar 
einnig öðrum verkefnum sem þarfnast stuðnings til 
þess að blómstra og fela í sér að geta verið samfélaginu 
hvatning, ungum sem öldnum til fyrirmyndar og gleði 
og öllum til góðs.

Góðar fyrirmyndir á borð við Eygló og Hrafnhildi 
eru samfélaginu gríðarlega mikilvægar. Í fórnfýsi 
þeirra, vinnusemi og árangri er fólgin hvatning til 
okkar hinna. Ekki síst til yngri kynslóðarinnar sem 
vonandi mun alltaf láta sig dreyma stóra drauma og 
sér í þessum fyrirmyndum hvað er hægt að afreka með 
vinnusemi og fórnfýsi. Það er því óhætt að segja að 
samfélagið sé í þakkarskuld við þessar ungu konur 
sem aldrei krefjast neins heldur hafa ávallt sinnt sínu 
af brennandi ástríðu, hafa sýnt okkur hvernig draumar 
geta ræst og eru vonandi hvergi nærri hættar á vegferð 
sinni til frekari afreka.

Það er því vonandi að afrekssjóður ÍSÍ muni láta 
þessar frábæru íþróttakonur njóta í framtíðinni marg-
falt betri fjárhagslegs stuðning en verið hefur. Það er 
nefnilega nauðsynlegt fyrir þjóð sem virðist oftar en 
ekki eiga erfitt með að koma sér saman um nokkurn 
skapaðan hlut að eiga fyrirmyndir sem sameina. Fyrir-
myndir sem gefa okkur trú á möguleika okkar og sjálfs-
traust í hverju því sem hugur okkar stendur til og láta 
draumana rætast. Hafi þær báðar bestu þakkir fyrir.

Fyrirmyndir 
sem sameina

Það er nefni-
lega nauðsyn-
legt fyrir þjóð 
sem virðist 
oftar en ekki 
eiga erfitt 
með að koma 
sér saman um 
nokkurn 
skapaðan 
hlut að eiga 
fyrirmyndir 
sem sameina. 

Óvæntur liðsauki
Stjórnarandstaðan fékk óvæntan 
liðsauka í Vigdísi Hauksdóttur, 
þingmanni Framsóknarflokksins 
og formanni fjárlaganefndar, í 
gær þegar hún lagði það til að 
slíta þingi strax í dag og kjósa 
eins fljótt og auðið er. Helst 
innan sex vikna. „Þetta segi ég 
til að hlífa landsmönnum við 
bulli, vitleysu og firru sem verður 
annars næstu vikurnar,“ sagði 
Vigdís á Facebook-síðu sinni.
Vigdís gefur ekki kost á sér til 
áframhaldandi þingsetu. Þó að 
margt megi gagnrýna í störfum 
þingmannsins þá verður ekki 
af Vigdísi tekið að hún er alls 
óhrædd við að segja það sem 
sér býr í brjósti. Þó að það komi 
samflokksmönnum hennar illa, 
þá segir henni enginn að þegja.

Að þegja eða ekki
„Enginn skyldi bera harm sinn 
í hljóði heldur koma honum 
á framfæri,“ sagði Óttar Guð-
mundsson geðlæknir í kald-
hæðnum tón í Bakþönkum 
Fréttablaðsins um helgina og 
vísar í Íslendingasögurnar.
Séra Hildur Eir Bolladóttir er 
honum ósammála. „Sú grunn-
tilfinning sem flestir geðlæknar 
og sálfræðingar eru að vinna 
með hjá fólki er þessi djúpstæða 
skömm sem þrífst best í þögn 
eins og myglusveppur í fúnu 
þaki, En hvað veit ég andspænis 
miðaldra, miðalda manni?“ sagði 
hún á Facebook-síðu sinni. 
kristjanabjörg@frettabladid.
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INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

HAUSTLÍNAN
ER KOMIN
Í INTERSPORT!

Guðmundur  
Andri Thorsson 
rithöfundur 

Í dag Eru þjóðaratkvæðagreiðslur um 
hvaðeina það sem koma skal? 
Eru þær æskilegar? Er beint 
lýðræði betri kostur en fulltrúa-

lýðræði?
Svarið við þessum spurningum virð-

ist blasa við: Þrisvar sinnum já. Stjórn-
málamenn og stjórnmálaskýrendur 
ganga yfirleitt út frá því að þróunin 
verði í átt að beinu lýðræði, enda sé það 
æskilegt, því að fólkið eigi að taka sem 
flestar ákvarðanir sjálft um hluti sem 
varða nærumhverfi þess. Maður heyrir 
oftar talað um slík markmið í sam-
bandi við nýja stjórnarskrá en jöfnun 
atkvæðisréttar, sem furðu fáar af opin-
berum skrafskjóðum landsmanna hafa 
sýnt teljandi áhuga á, þó að þar sé nú 
eiginlega um að ræða grundvallarfor-
sendu þess að hér geti þrifist heilbrigt 
fulltrúalýðræði sem standi undir nafni 
og hugmyndin um Ísland sem vöggu 
þingræðis í heiminum verði eitthvað 
annað en lundabúðaskrum.

Brexit
Úrslit Brexit-kosninganna í Bretlandi 
hafa orðið til þess að tvær grímur hafa 
runnið á suma um að einföld þjóðar-
atkvæðagreiðsla hljóti sjálfkrafa að 
leiða ævinlega til viturlegrar niður-
stöðu í flóknum úrlausnarefnum. Þar 
tóku 38% ungs fólks þátt í ákvörðun 
sem varðar framtíð þess meira en gamla 
fólksins sem streymdi á kjörstað til þess 
að koma á framfæri óánægju sinni með 
að hafa „útlendinga“ sem nágranna, en 
uppsker fyrir vikið að geta ekki lengur 
verið langdvölum á Spáni sjálft – og 
hafði enginn alveg hugsað út í það, 
eða yfirleitt aðrar afleiðingar þeirrar 
ákvörðunar að greiða útgöngu atkvæði. 

Pundið hríðfellur, fjárfestar forða sér, 
atvinnulíf dregst saman, óvissa eykst á 
öllum sviðum og upplausn blasir við. 
Og svo hefjast samningaviðræður við 
harðdræga samningamenn ESB sem 
væntanlega hafa lítinn áhuga á því að 
verðlauna Breta fyrir brotthlaupið og 
skapa fordæmi fyrir aðrar þjóðir um 
að hagkvæmara sé að standa utan sam-
bandsins en vera með í því.

Þessi atkvæðagreiðsla er dæmi um 
það sem kann að gerast þegar lögð 
er einföld spurning – já eða nei – um 
flókin úrlausnarefni fyrir tiltekið mengi 
manna sem greiða síðan atkvæði sitt út 
frá öllum mögulegum prinsippum og 
sjónarmiðum – margt fólk eflaust undir 
áhrifum frá því að ESB hefur verið til-
valinn blóraböggull stjórnmálamanna 
í héraði þegar kemur að því að varpa af 
sér ábyrgð á óstjórn.

En hver veit? Kannski mun niður-
staðan að lokum leiða til farsældar 
fyrir land og lýð í Englandi. Og kannski 
ná þeir góðum samningum að sviss-
neskum hætti við ESB og treysta böndin 
við þau lönd sem þeim finnst þeir enn 
tengjast sterkari menningarlegum og 
sögulegum böndum en meginlands-
búum Evrópu – fyrrum nýlendur sínar 
víða um heim. Þetta kemur allt í ljós, 
en lítur óneitanlega heldur verr út en 
látið var í veðri vaka af útgöngusinnum 
fyrir kosningar, eða kjósendur gerðu sér 
almennt grein fyrir að kynni að gerast. 
Eftir stendur spurningin, sem okkur 
varðar: Er þjóðaratkvæðagreiðsla góð 
leið til að leiða slík mál til lykta?

Hvaða skepna er þessi þjóð?
Einhver kynni að segja: kannski leiðir 
þjóðaratkvæðagreiðsla ekki alltaf til 

góðrar eða farsællar niðurstöðu – en 
hún leiðir samt alltaf til réttrar niður-
stöðu, því að það er alltaf rétt að láta 
þjóðina ráða því hvert hún vill stefna. 
Erfitt að andmæla því – en þó má 
spyrja: Er þjóð einhvers konar lífvera 
með sinn sérstaka vilja? Eða er þjóð 
kannski hentugt nafn yfir tiltekið 
mengi fólks með sitthvað sameiginlegt 
sem við skilgreinum hæfilega losara-
lega til að greiða fólki leið inn í það og 
út úr því? Og áfram má spyrja: Þegar 
rúmt 51 prósent skráðra kjósenda segir 
A en rúm 48 prósent skráðra kjósenda 
segja B í atkvæðagreiðslu þar sem 
þátttaka er rúm 70% – hefur þá þjóðin 
alveg áreiðanlega sagt A? Á hópurinn 

sem sagði B þá þar með bara að fallast 
á A? Með öðrum orðum: á einfaldur 
meirihluti, hversu naumur sem hann 
er, að taka ákvarðanir sem varða jafn 
mikið líf og heill minnihlutans? Eða á 
að reyna að sjá til þess að hagsmuna 
minnihlutans sé líka gætt?

Á meirihluti fólks að taka ákvarð-
anir um réttindi minnihluta hóps? 
Fáránleg spurning: Mætti hugsa sér þá 
niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu að 
banna örvhentu fólki að nota vinstri 
höndina, að viðlögðum refsingum? 
Auðvitað ekki: mannréttindi eru algild 
og við fæðumst öll til þeirra.

En þjóð – hvað var það nú aftur? 
Þetta er flókið net alls konar tengsla 
og vensla og sameiginlegrar reynslu – 
og sérreynslu. Það er ekki langt síðan 
Íslendingar vildu frekar tengja sig við 
tiltekna bæi og landshluta en þjóð-
ernið sem sagði þeim ósköp lítið. Það 
að vera Íslendingur er fremur ákvörðun 
en áskapað hlutskipti. Þetta er bara 
orð sem við notum um samfélag okkar. 
Þjóð er ekki einhvers konar æðri vera 
sem líkamnast bara á stundum eins og 
þjóðaratkvæðagreiðslum og sérstökum 
fundum. Hún er net og samfélag ólíkra 
hópa þar sem við veljum okkur fulltrúa 
til að setja sig inn í flókin úrlausnar-
efni fyrir okkar hönd og í anda þeirra 
lífsviðhorfa sem við teljum okkur deila 
með þessum fulltrúum. Víki þeir frá því 
kjósum við aðra. Þeir eru ekki skaffarar 
og reddarar heldur eiga að starfa með 
hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi.

Þjóðir hafa ekki einn vilja, eina þrá, 
eina sýn. Ákvarðanir sem varða þjóðir 
þurfa alltaf að lúta alls konar málamiðl-
unum og samningum og vera sífellt til 
endurskoðunar.

Þjóðviljinn – er hann til?
Þjóð er ekki einhvers konar 
æðri vera sem líkamnast bara 
á stundum eins og þjóðarat-
kvæðagreiðslum og sérstökum 
fundum. Hún er net og samfélag 
ólíkra hópa þar sem við veljum 
okkur fulltrúa til að setja sig 
inn í flókin úrlausnarefni fyrir 
okkar hönd og í anda þeirra lífs-
viðhorfa sem við teljum okkur 
deila með þessum fulltrúum. 
Víki þeir frá því kjósum við 
aðra.
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Í dag kl. 16:00 – PEPSIDEILDIN
STJARNAN – KR

Mánudag 15. ágúst kl. 20.00

Allir á völlinn!
EINN AF

LYKIL LEIKJUM
ÁRSINS!

PEPSI–DEILDIN

Nýjast

Hull City 2 –1 Leicester
Crystal Palace 0 – 1 West Brom
Burnley 0 – 1 Swansea
Everton 1 – 1 Tottenham
Boro 1 – 1 Stoke City
Southampton 1 – 1 Watford
Man City  2 – 1 Sunderland
Bournemouth 1 – 3 Man Utd
Arsenal 3 – 4 Liverpool

Efst 
Man Utd 3
Liverpool 3
Man City 3
Hull 3
West Brom 3

Neðst 
Leicester 0
Sunderland 0
Burnley 0 
Crystal Palace 0
Bournemouth 0

Enska úrvalsdeildin

Borgunarbikar karla, úrslitaleikur 

Valur - ÍBV 2-0 
1-0 Sigurður Egill Lárusson (8.), 2-0 Sigurður 
Egill (20.). 
 
Valsmenn eru bikarmeistarar 
annað árið í röð eftir öruggan sigur 
á slökum Eyjamönnum. Valur hefur 
nú ellefu sinnum orðið bikarmeist-
ari í sögu félagsins.

Í dag
Körfubolti karla:
17.15 Nígería - Brasilía  Sport 2
22.00 Spánn - Argentína   Sport
01.30 Litháen - Króatía   Sport

Aðrir dagskrárliðir:
17.50 Fjölnir - FH  Sport
18.50 Chelsea - West Ham  Sport 
19.30 Stjarnan - KR  Sport 2
21.00 Messan  Sport

Pepsi-deild karla:
18.00 Breiðablik - Þróttur  Kóp.völl.
18.00 ÍA - Víkingur Ó.  Norðurálsv. 
 
Inkasso-deildin:
17.15 Leiknir F. - Fram  Fjarðab.höll.

Hvað gerðu Gylfi og Jóhann Berg?
Gylfi Þór Sigurðsson og Jóhann 
Berg Guðmundsson byrjuðu báðir 
á bekknum þegar Swansea vann 
0-1 sigur á Burnley. Þeir komu 
báðir inn á sem varamenn í seinni 
hálfleik.

Stærstu úrslitin Stjóra-
laust og meiðslum 
hrjáð lið Hull 
gerði sér lítið fyrir 
og vann Englands-
meistara Leicester. 
Hetjan Philippe 
Coutinho skoraði tvennu þegar 
Liverpool vann 3-4 sigur á Arsenal 
í frábærum leik. Fyrra markið var 
sérlega glæsilegt, með skoti beint 
úr aukaspyrnu. 
Kom á óvart Ákvörðun Peps Guardi-
ola að setja Joe Hart, landsliðs-
markvörð Englands, á bekkinn 
í fyrsta keppnisleik sínum sem 
stjóri Manchester City. Hart hefur 
verið einn af lykilmönnum City 
undanfarin ár en það gæti breyst. 
Um helgina bárust fregnir af því að 
City hefði áhuga á Claudio Bravo, 
markverði Barcelona og síleska 
landsliðsins.

Valsmenn fögnuðu ellefta bikarmeistaratitlinum í sögu félagsins eftir sigur á Eyjamönnum. MyNd/HAFLIðI BREIðFjöRð

FótBolti Sigurður Egill Lárusson 
gleymir bikarúrslitaleiknum 2016 
eflaust ekki í bráð en hann skoraði 
bæði mörk Vals í öruggum 2-0 sigri.

Valsmenn, sem áttu titil að verja, 
mættu Eyjamönnum í úrslitaleikn-
um á laugardaginn og kláruðu leik-
inn á fyrstu 20 mínútunum.

Eyjamenn réðu ekkert við vel 
útfærða pressu Valsmanna og vörn 
ÍBV átti í stökustu vandræðum með 
hreyfanlega sóknarmenn Vals.

„Við byrjuðum leikinn mjög vel 
og það var gott að fá markið svona 
snemma. Það minnkaði skrekkinn 
í liðinu og svo höfðum við kannski 
reynsluna fram yfir ÍBV,“ sagði Sig-
urður í samtali við Fréttablaðið í gær.

Hann kom Val yfir strax á 8. 
mínútu þegar hann tók boltann 
skemmtilega með sér fram hjá Jonat-
han Barden, hægri bakverði ÍBV, lék 
á markvörðinn Derby Carillo og 
renndi svo boltanum í autt markið.

„Þetta var svolítið skemmtileg 
snerting,“ sagði Sigurður sem hefur 
verið duglegur að æfa hreyfingar sem 
þessar.

„Við förum alltaf fyrir æfingar og 
sendum langar sendingar og æfum 
svona „Berbatov touch“, að drepa 
boltann. Það er greinilega að skila 
sér,“ sagði Sigurður og bætti því við 
að hann væri nú sennilega aðeins 
sneggri en Búlgarinn eitursvali.

Seinna mark Sigurðar kom eftir 
20 mínútna leik og var sömuleiðis 
í laglegri kantinum. Sigurður rak þá 
smiðshöggið á góða sókn 
Valsmanna sem voru 
miklu sterkari aðilinn í 
fyrri hálfleik.

„Þetta var ótrúlega 
flott sókn og það eru 

fá lið sem 
eiga mögu-

leika gegn okkur 
þegar við eigum góðan 

dag,“ sagði Sigurður. Hann 
kvaðst ánægður með að 

Valsmönnum hefði tekist að klára 
leikinn, nokkuð sem hefur stundum 
vantað í sumar.

„Við höfum nokkrum sinnum 
verið 2-1 yfir í sumar en fengið á 
okkur jöfnunarmark, þannig að við 
ætluðum bara að vera þéttir til baka. 
Þetta var kannski ekki skemmti-
legasti seinni hálfleikurinn en við 
vorum agaðir og ætluðum að halda 
þetta út,“ sagði Sigurður.

Valur varð sem áður sagði bikar-
meistari í fyrra eftir 2-0 sigur á KR í 
úrslitaleik. Þá gáfu Valsmenn hins 
vegar hressilega eftir og náðu aðeins 
í níu stig í síðustu sjö leikjum sínum 
í Pepsi-deildinni. Sigurður segir að 
Valsmenn ætli ekki að láta það koma 
fyrir aftur.

„Það er alveg klárt. Við ætlum klár-

lega að gera betur og enda eins ofar-
lega og hægt er,“ sagði Sigurður en 
Valur situr í 6. sæti Pepsi-deildarinn-
ar. Næsti leikur Valsmanna er gegn 
Víkingi R., uppeldisfélagi Sigurðar.

Sigurður verður samningslaus 
eftir tímabilið og það er því óhætt að 
segja að hann hafi styrkt samnings-
stöðu sína með mörkunum tveimur 
í bikarúrslitaleiknum. Hann ætlar að 
halda öllum möguleikum opnum og 
segir að draumurinn sé að komast í 
atvinnumennsku.

„Ég skoða bara allt eftir tímabilið 
og hvað er í boði,“ sagði Sigurður. 
„Mig langar og ég hef metnað til að 
komast út. Ég vinn að því og hef lagt 
aukalega á mig, sérstaklega síðustu 
tvö ár, og mér finnst það vera að skila 
sér.“ 

Snerting að hætti  
     Dimitars Berbatov

Sigurður Egill Lárusson var hetja Vals í bikarúrslitaleiknum gegn ÍBV. Sig-
urður skoraði bæði mörk Valsmanna sem unnu sannfærandi sigur. Bikar-
hetjan er samningslaus eftir tímabilið og opin fyrir öllu í framtíðinni.

Ingvi Þór  
Sæmundsson
ingvithor@365.is

Phelps kvaddi 
með gulli 

Ég skoða 
bara allt sem 

er í boði. Mig langar 
og ég hef metnað til 
að komast út.

Sigurður Egill Lárusson

GUðMUNDUR oG DAGUR 
KoMNiR ÁFRAM MEð SÍN Lið  
Danir og Þjóðverjar tryggðu sér 
sæti í 8 liða úrslitum handbolta-
keppninnar á Ólympíuleikunum 
um helgina. Danir unnu ótrúlegan 
eins marks sigur, 26-25, á Katar en 
Mikkel Hansen tryggði Dönum 
stigin tvö með sannkölluðu flautu-
marki. Þjóðverjar báru sigurorð af 
Slóvenum, 28-25. Lærisveinar Dags 
voru undir í hálfleik en voru öfl-
ugir í seinni hálfleik og tryggðu sér 
sigurinn og sætið í 8-liða úrslitum.

Sund Sundkappinn Michael 
Phelps lauk ferli sínum á Ólympíu-
leikunum þegar hann hrósaði sigri 
í 4x100 metra fjórsundi með sveit 

Bandaríkjanna í Ríó. 
Þetta voru 23. gull-
verðlaunin sem 
Phelps vinnur til á 
ÓL en hann er 
langsigursælasti 

íþróttamaðurinn 
í sögu þeirra. 

Phelps vann 
til fimm gull-
verðlauna á 
ÓL í Ríó sem 
verða hans 
síðustu á 
ferlinum.
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Börnin helsti 
innBlásturinn
Frelsið við sköpun heima fyrir í æsku kveikti áhuga Sunnu Daggar 
Ásgeirsdóttur fyrir vöruhönnun. Eftir nám stofnaði hún Sunburn 
vörumerkið og hefur alla tíð lagt áherslu á náttúruleg gæðaefni.



Vöruhönnuðurinn Sunna Dögg Ás-
geirsdóttir var alin upp í umhverfi 
þar sem mikil alúð var lögð í allt 
nánasta umhverfi og vandað var 
til verka við að skapa hlýlegt og 
persónulegt heimili. Þar þótti mik-
ilvægt að gera herbergi barnanna 
persónuleg og umvefjandi svo 
ímyndunaraflið gæti leikið lausum 
hala þar inni. „Ég var mikið í því 
að breyta uppröðun í herbergjum 
mínum og mála og stússast. Þetta 
frelsi í æsku minni hefur senni-
lega kveikt áhugann seinna meir 
á námi í vöruhönnun.“

Í dag býr hún ásamt fjölskyldu 
sinni í íbúð þar sem allar innrétt-
ingar eru upprunalegar en um leið 
vandaðar. „Sem stendur erum við 
bara að anda inn þessum anda sjö-
unda áratugarins sem fylgir íbúð-
inni og fara yfir og máta við hug-
myndir sem eru á framtíðarplan-
inu. Við viljum ekki gera neitt í 
fljótfærni heldur halda í gamla 
andann en setja okkar svip um leið 
á útlit íbúðarinnar. Barnaherberg-
in gengu fyrir svo það væri öruggt 
að krökkunum liði vel.“ 

Náttúruleg gæðaefNi
Sunna Dögg útskrifaðist sem 
vöruhönnuður frá Listaháskóla Ís-
lands vorið 2005. Eftir námið vann 
hún m.a. sem hönnuður hjá Nikita 
og stofnaði síðar eigið barnafata-

vörumerki 
á r ið  2 010 
undir heitinu 
Sunbird. „Þar 
legg ég áherslu 
á  n át t ú r u -
leg gæðaefni. 
Þannig eru 
Sunbird-föt-
in úr nátt-
úrulegri 
bómull og 
prjóna-
flíkurnar 
úr silki og 
kasmírull. 
Þá legg ég 
áherslu á 
að fötin 
hefti 
hvergi 
hreyfigetu 
barnanna 
og að þeim 
líði vel í þeim. 
Í hverri flík er 
falinn leikur svo 
ímyndunarafl 
barnanna geti 
farið á flug.“

Sunbird 
sendi frá sér 
tvær vörulínur á 
ári og sá Sunna 
Dögg um hönnun 
og listræna stjórn-
un. „Merkið mitt 

var selt víða um heim, t.d. í Japan, 
Kóreu, Bandaríkjunum og Ástral-
íu. Það birtust umfjallanir, viðtöl 
og myndir af fötunum í virtum 
barnatímaritum á borð við Vogue 
Bambini, Papier Maché, Small 
Magazine og Luna. Þegar fram-
leiðandinn minn í Portúgal fór á 
hausinn lagði ég Sunbird til hliðar 
og gaf mig að barnauppeldi. Hins 
vegar eru börn minn helsti inn-
blástur í hönnun og erfitt getur 
reynst að slökkva á heilanum. 
Ég er því sífellt að skapa úti í 
horni og eru draumafangar-
arnir, prjónaflíkur og vagg-
an dæmi um það. Svo gerði 
ég víst kjólinn hennar Maríu 
Ólafsdóttur fyrir Eurovisi-
on-keppnina.“

Mörg járN í eldiNuM
Hún segist ánægð með hversu 

góðar viðtökur vörur hennar hafa 
fengið og hvað eftirspurnin eftir 
þeim hefur verið stöðug. „Í dag 
er ekkert í sölu nema beint frá 
mér. En nú þegar fæðingarorlofi 
lýkur fara hjólin að snúast á ný og 
vonandi er stutt í að vörur mínar 
verði fáanlegar í verslunum. Auk 
þess hef ég verið að hanna nýtt 
útlit fyrir Hollt & gott sem má sjá 
í matvöruverslunum. Svo er ég 
með mörg járn í eldinum en get 
ekki með góðu móti skýrt frá þeim 
að svo stöddu.“

GÆÐI  -  ENDING  -  ÁNÆGJA 
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ALLTAF
VIÐ HÖNDINA

... allt sem þú þarft

Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu

Draumafangari fyrir ofan rúmið sem Sunna hefur unnið undanfarið og var um tíma 
seldur í Mýrinni. Ljónamyndina er Sunna að gera í takmörkuðu upplagi. Sængur-
fötin eru frá SNURK og fást í Esja Decor. 

Plakat eftir Sunnu Dögg og drauma-
fangari úr greinum sem hún tínir og alls 
kyns glingri.

Sunbird prótótýpur sem Sunna hefur 
prjónar úr ull og kasmírull.

fólk er kyNNiNgarblað  
sem býður auglýsendum að  
kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

ÚtgEfaNDi: 365 MiðLaR | ÁbyRgðaRMaðUR: Svanur Valgeirsson 
UMSjóNaRMENN EfNiS: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is, 
s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  
Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 
SöLUMENN: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439  
| Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

Origami-trönur og órói sem Sunna 
Dögg gerði fyrir Heiðu dóttur sína.

Vagga og rúmteppi eru meðal nýrra hönnunar Sunnu Daggar.
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FASTEIGNIR.IS

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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SELD
Álfabrekka 
- Einbýli m. aukaíbúð

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

Holtsvegur 41 Grb. 
Frábært útsýni. Bílskúr. 

Húsið stendur á fallegum stað 
ofarlega í hlíðinni með fallegu 
útsýni til suðurs og vesturs yfir 
Urriðavatn. Húsið er nýtt lyftuhús 
og er íbúðin um 180 fm með bílskúr. 
Stórar svalir. Íbúðin er afhent full-
búin, án gólfefna, með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá  
Birninum. Vandaður frágangur 
og mjög traustur byggingaraðili, 
Flotgólf ehf.  Íbúðin getur verið laus 
til afhendingar við kaup samning. 

Boðaþing 6 
- glæsieign fyrir 55+.

Stórglæsileg um 145 fm íbúð á 2. 
hæð í vönduð viðhaldslitlu lyftuhúsi 
fyrir 55 ára og eldri.  Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er með 
stórri opinni stofu og suðursvölum. 
Hjónaherbergi með fataherbergi og 
sérbaðherbergi ásamt einu gesta-
herbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Vandaðar eikarinnréttingar og nýtt 
parket. Íbúðin er laus fljótlega.   
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 
895-1098.

Skúlagata 40a - fyrir +60.
Falleg og björt 3ja herbergja íbúð 
fyrir 60 ára og eldri. Heildarstærð 
er um 110 fm og er inni í því stæði í 
bílageymslu. Suðurstofa með par-
keti, tvö rúmgóð herbergi með par-
keti, eldhús með parketi. Þvottahús 
er innan íbúðar. Rúmgóðar svalir 
út frá öðru herberginu. Sér stæði 
í bílageymslu fylgir. Húsvörður í 
húsinu. Frábær staðsetning við 
miðbæinn. Verð 41,9 millj. Eignin 
verður sýnd í opnu húsi í dag frá 
kl. 17:30 - 18:00. Frekari uppl. veitir 
Finnbogi, 895-1098.

Sléttuvegur 15 
- eldri borgarar. 

Björt og falleg um 76 fm 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérverönd. Rúmgott hjónaher-
bergi með góðum skápum. Björt 
suðurstofa með parketi, gengið út 
í sólskála og þaðan út á lóð. Tengi 
fyrir þvottav. á baði. Íbúðin getur 
verið laus við kaupsamning og er 
fyrir 55 ára og eldri.  Verð 33,9 millj. 
Opið hús miðvikudaginn 17 ágúst 
frá kl. 17:30 - 18:00. Frekari uppl. 
veitir Finnbogi, 895-1098.

Flétturimi 21 
- 5 herb.

Vönduð og mikið endurbætt 112 
fm íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli.  
Fjögur góð svefnherbergi , parket 
og flísar á gólfum. Nýtt baðherbergi 
og þvottahús. Tvennar svalir. Öll 
sameign nýlega endurbætt og 
húsið steypuviðgert og málað 
að utan.    
Opið hús í dag kl .  17: 45 - 18:15.   
Upplýsingar veitir Bogi Molby 
Pétursson fasteignasali. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fasteignasalan Höfuðborg 
hefur til sölu vel staðsett 
einbýlishús við Sörlaskjól.

Húsið er 239,2 fm með tvöföldum 
42,9 fm bílskúr, samtals 282,1 fm.

Komið er inn á aðalhæð í and-
dyri með fataskáp. Gengið er 
milli hæða úr forstofuholi. Eld-
húsið er fallegt með vandaðri 
eikarinnréttingu með granít-
borðplötum, vönduðum tækjum 
og góðum borðkrók.

Á hæðinni er eitt svefnher-
bergi. Einnig björt stofa og sam-
liggjandi borðstofa. Úr borðstof-
unni er útgengt á suðursvalir en 
af þeim er hægt að ganga niður í 
garð. Baðherbergi er með flísum 
á gólfi og veggjum.

Á neðri hæðinni er anddyri 
með fataskáp en þaðan er út-
gengt á baklóð. Á hæðinni er 
hol, rúmgott svefnherbergi með 
góðum fataskápum og tvö svefn-
herbergi. Einnig er þar eldhús-
krókur, geymsla og snyrting með 
flísum. Undir stiga eru fataskáp-
ar en þvottaherbergi er með 
flísum og sturtu.

Risið er opið rými með kvist-
um og velux-gluggum.

Á flestum gólfum er parket og 

flísar. Nýlega hefur þakkantur 
verið endurnýjaður en skipt 
hefur verið um gler í hluta af 
gluggum.

Húsið stendur á afar eftirsótt-
um stað í Vesturbæ Reykjavíkur, 
steinsnar frá háskólasvæðinu, 
Melabúðinni og KR-vellinum 
auk þess sem stutt er í fallegar 
gönguleiðir meðfram Ægi-
síðunni. 
Allar nánari upplýsingar hjá  
Alberti í síma 821-0626 eða í  
albert@hofudborg.is

Góð eign á frábærum stað

Eldhúsið er fallegt, rúmgott og með 
nýjum tækjum.

Húsið stendur á frábærum stað í Vesturbæ Reykjavíkur.

Mánudagur 15. ágúst 201633. tbl.

Landmark leiðir þig heim!
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Sævangur 42 – Hafnarfirði. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 47,4 fm. bílskúr. Tvennar svalir sem snúa annars vegar í 
suður og hins vegar til suðausturs. Garðurinn er ræktaður og mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu til norðurs. Stórar 
stofur með arni. Þrjú rúmgóð herbergi. Sjónvarpsrými. Tvö baðherbergi. Íbúð á neðri hæð með sér inngangi. Húsið er mikið 
endurnýjað. Verið velkomin.

Verð 81,9 millj.

Skógarsel 43.  
3ja – 4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svölum.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinn-
réttingar frá Brúnási eru í allri íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar flísa-
lagðar suðursvalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur.   Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

SÆVANGUR 42SKÓGARSEL 43

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

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með 
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk 
þjóðgarðsins á Þingvöllum. 

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600 
m² leigulóð með góðu útsýni yfir Þingvallavatn og 
nágrenni. 

Sumarhúsið er endurbyggt á árunum 2002-2005.  

Stór verönd umhverfis allt húsið. 

Verð 36,9 millj.

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö 
herbergi.  

Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan 
af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í 
húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 42,7 millj.

Grandavegur 47. 3ja herbergja íbúð- 60 ára og eldri.

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 bíla-
geymslu. 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 glugga-
kistum.Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan máta og er björt og vel skipulögð.  
Rúmgóðar svalir til austurs og vesturs og minni 
svalir til norðurs.  Einstakt útsýni og frábær 
staðsetning í göngufæri við miðborgina. 

Verð 84,9 millj.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.

Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 
3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara.

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

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

Húsvörður. 

Verð 54,5 millj.

Miðleiti.  4ra herbergja endaíbúð. Laus til afhendingar strax.

Vandað 69,1 fm. parhús á einni hæð með mikilli 
lofthæð og fallegum sér garði við Hjallasel sem 
er á lóð hjúkurunarheimilisins Seljahlíðar og hafa 
eigendur húsanna aðgengi að félagsstarfi og ýmis 
konar þjónustu á vegum Hjúkrunarheimilisins. Stofa 
með útgengi á vernd til suðurs. Baðherbergi er ný-
endurnýjað á vandaðan hátt sem og tæki í eldhúsi. 

Aðkoma að húsinu er mjög góð og sér bílastæði 
fyrir framan húsið á hellulagðri innkeyrslu. 
 

Verð 34,9 millj.

Hjallasel. Parhús.  
Vandað 259,8 fm. endraðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 47,1 fm. bílskúr á fallegum 
útsýnisstað í Mosfellsbæ.  Eignin er fullfrágengin 
að innan og utan og er innréttuð á afar vandaðan 
og smekklegan máta. Mikil lofthæð er á efri hæð 
hússins og 5 svefnherbergi eru í húsinu. Úr eldhúsi 
er útgengi á stórar hellulagðar svalir til vesturs 
með útsýni að Helgafellinu, Esjunni og yfir sjóinn 
að borginni. Úr stofu er útgengi á svalir til norðurs. 
Laust til afhendingar fljótlega.

Verð 69,9 millj. 

Laxatunga – Mosfellsbæ
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ÞRIÐJUDAGVel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, 
að Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma 
að húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í 
bílakjallara hússins.Tvær efstu hæðirnar ( 5. og 6. 
hæð) eru komnar í útleigu.  Tvær lyftur eru í húsinu.

Lausar hæðir til útleigu eru eftirfarandi:
1. hæð, verslunar- og þjónusturými: 
   858,9 fermetrar.
2. hæð, skrifstofurými: 900,5 fermetrar.
3. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.
4. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
346,9 fm. þjónustu- /verslunarhúsnæði á götuhæð 
við Suðurlandsbraut 4a. 

Veitingarekstur er í húsnæðinu í dag og selst eignin 
með langtímaleigusamningi. 

Stórir gluggar er snúa að Suðurlandsbraut. 

Mikið auglýsingagildi við fjölfarna umferðaræð. 

Verð 89,0 millj.

Suðurlandsbraut - langtíma leigusamningur.

TIL

LEIGU

STRANDVEGUR – SJÁLANDI GBÆ. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Virkilega glæsileg 124,5 fm. útsýnisíbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með 
lyftu auk sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er mjög björt með rúmgóðum suður-
svölum og fallegum útbyggðum glugga til norðurs þaðan sem nýtur gífurlega fallegs 
útsýnis m.a. til sjávar. Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. 4RA HERBERGJA 
ENDAÍBÚÐ. LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. 

VINDAKÓR 10-12- KÓPAVOGI. TIL AFH. STRAX.
Mjög góð 4ra herbergja 115,2 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu. Góðar 
svalir og stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin afhendist án gólfefna, þó 
eru flísar á baðherbergi og þvottahúsi. 

HEIÐARHJALLI – KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Virkilega falleg og vel skipulögð 95,0 fm. íbúð með sérinngangi á jarðhæð með 33,0 
fm. verönd til suðurs og gríðarlega fallegu útsýni að Reykjanesinu. Eignin stendur 
á virkilega fallegum og veðursælum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs.Frábær 
staðsetning á veðursælum stað í suðurhlíðum Kópavogs.

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.  

KIRKJULUNDUR  – GARÐABÆ. 
Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað. Stutt í 
alla þjónustu.  Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til suðurs og mynddyrasíma-
kerfi. Sér bílastæði í bílageymslu. Smekklega innréttuð íbúð úr vönduðum bygg-
ingarefnum. Eikarparket er á gólfum, innréttingar og innihurðir eru úr eik og granít er 
í gluggakistum og á öllum borðplötum.

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun. Verið velkomin.

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 93,3 fm. íbúð með sérinngangi á 1. hæð 
með stórri vestur verönd á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin var öll 
tekin í gegn árið 2013. Rúmgóð stofa og tvö herbergi. Hús að utan hefur verið 
pússað og málað ásamt því að helluleggja fyrir framan hús og setja hitalagnir þar 
undir. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Sævangur 42 – Hafnarfirði. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 47,4 fm. bílskúr. Tvennar svalir sem snúa annars vegar í 
suður og hins vegar til suðausturs. Garðurinn er ræktaður og mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu til norðurs. Stórar 
stofur með arni. Þrjú rúmgóð herbergi. Sjónvarpsrými. Tvö baðherbergi. Íbúð á neðri hæð með sér inngangi. Húsið er mikið 
endurnýjað. Verið velkomin.

Verð 81,9 millj.

Skógarsel 43.  
3ja – 4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svölum.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinn-
réttingar frá Brúnási eru í allri íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar flísa-
lagðar suðursvalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur.   Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

SÆVANGUR 42SKÓGARSEL 43

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

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með 
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk 
þjóðgarðsins á Þingvöllum. 

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600 
m² leigulóð með góðu útsýni yfir Þingvallavatn og 
nágrenni. 

Sumarhúsið er endurbyggt á árunum 2002-2005.  

Stór verönd umhverfis allt húsið. 

Verð 36,9 millj.

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö 
herbergi.  

Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan 
af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í 
húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 42,7 millj.

Grandavegur 47. 3ja herbergja íbúð- 60 ára og eldri.

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 bíla-
geymslu. 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 glugga-
kistum.Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan máta og er björt og vel skipulögð.  
Rúmgóðar svalir til austurs og vesturs og minni 
svalir til norðurs.  Einstakt útsýni og frábær 
staðsetning í göngufæri við miðborgina. 

Verð 84,9 millj.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.

Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 
3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara.

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

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

Húsvörður. 

Verð 54,5 millj.

Miðleiti.  4ra herbergja endaíbúð. Laus til afhendingar strax.

Vandað 69,1 fm. parhús á einni hæð með mikilli 
lofthæð og fallegum sér garði við Hjallasel sem 
er á lóð hjúkurunarheimilisins Seljahlíðar og hafa 
eigendur húsanna aðgengi að félagsstarfi og ýmis 
konar þjónustu á vegum Hjúkrunarheimilisins. Stofa 
með útgengi á vernd til suðurs. Baðherbergi er ný-
endurnýjað á vandaðan hátt sem og tæki í eldhúsi. 

Aðkoma að húsinu er mjög góð og sér bílastæði 
fyrir framan húsið á hellulagðri innkeyrslu. 
 

Verð 34,9 millj.

Hjallasel. Parhús.  
Vandað 259,8 fm. endraðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 47,1 fm. bílskúr á fallegum 
útsýnisstað í Mosfellsbæ.  Eignin er fullfrágengin 
að innan og utan og er innréttuð á afar vandaðan 
og smekklegan máta. Mikil lofthæð er á efri hæð 
hússins og 5 svefnherbergi eru í húsinu. Úr eldhúsi 
er útgengi á stórar hellulagðar svalir til vesturs 
með útsýni að Helgafellinu, Esjunni og yfir sjóinn 
að borginni. Úr stofu er útgengi á svalir til norðurs. 
Laust til afhendingar fljótlega.

Verð 69,9 millj. 

Laxatunga – Mosfellsbæ

OPIÐ HÚS
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ÞRIÐJUDAGVel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, 
að Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma 
að húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í 
bílakjallara hússins.Tvær efstu hæðirnar ( 5. og 6. 
hæð) eru komnar í útleigu.  Tvær lyftur eru í húsinu.

Lausar hæðir til útleigu eru eftirfarandi:
1. hæð, verslunar- og þjónusturými: 
   858,9 fermetrar.
2. hæð, skrifstofurými: 900,5 fermetrar.
3. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.
4. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
346,9 fm. þjónustu- /verslunarhúsnæði á götuhæð 
við Suðurlandsbraut 4a. 

Veitingarekstur er í húsnæðinu í dag og selst eignin 
með langtímaleigusamningi. 

Stórir gluggar er snúa að Suðurlandsbraut. 

Mikið auglýsingagildi við fjölfarna umferðaræð. 

Verð 89,0 millj.

Suðurlandsbraut - langtíma leigusamningur.

TIL

LEIGU

STRANDVEGUR – SJÁLANDI GBÆ. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Virkilega glæsileg 124,5 fm. útsýnisíbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með 
lyftu auk sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er mjög björt með rúmgóðum suður-
svölum og fallegum útbyggðum glugga til norðurs þaðan sem nýtur gífurlega fallegs 
útsýnis m.a. til sjávar. Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. 4RA HERBERGJA 
ENDAÍBÚÐ. LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. 

VINDAKÓR 10-12- KÓPAVOGI. TIL AFH. STRAX.
Mjög góð 4ra herbergja 115,2 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu. Góðar 
svalir og stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin afhendist án gólfefna, þó 
eru flísar á baðherbergi og þvottahúsi. 

HEIÐARHJALLI – KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Virkilega falleg og vel skipulögð 95,0 fm. íbúð með sérinngangi á jarðhæð með 33,0 
fm. verönd til suðurs og gríðarlega fallegu útsýni að Reykjanesinu. Eignin stendur 
á virkilega fallegum og veðursælum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs.Frábær 
staðsetning á veðursælum stað í suðurhlíðum Kópavogs.

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.  

KIRKJULUNDUR  – GARÐABÆ. 
Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað. Stutt í 
alla þjónustu.  Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til suðurs og mynddyrasíma-
kerfi. Sér bílastæði í bílageymslu. Smekklega innréttuð íbúð úr vönduðum bygg-
ingarefnum. Eikarparket er á gólfum, innréttingar og innihurðir eru úr eik og granít er 
í gluggakistum og á öllum borðplötum.

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun. Verið velkomin.

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 93,3 fm. íbúð með sérinngangi á 1. hæð 
með stórri vestur verönd á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin var öll 
tekin í gegn árið 2013. Rúmgóð stofa og tvö herbergi. Hús að utan hefur verið 
pússað og málað ásamt því að helluleggja fyrir framan hús og setja hitalagnir þar 
undir. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 
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Mjög góð og snyrtileg 147,2 m2 þriggja til fjögurra herbergja íbúð á tveimur hæðum. Rúmgóður 
bílskúr. Fallegt útsýni til norðurs og svalir til suðurs. Íbúðin er skráð 121,1 m2 og bílskúrs 26,1 m2. 
Eignin skiptist í forstofu, eldhús, hol, tvö svefnherbergi, stofu, rishæð og bílskúr.  
Opið hús í Norðurás 4, íbúð 02 01, þriðjudaginn 16. ágúst milli kl 17:15 og 17:45. V. 42,9 m.

Glæsilegt 166 fm einbýlishús í 112 Reykjavík með bílskúr. Friðsæll bakgarður og sést til sjávar og 
fjalla. Þrjú svefnherbergi, stór stofa, eldhús/borðstofa. Hægt að bæta við fjórða svefnherberginu. 
Góður garður með stórum palli. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er skráð heildarstærð 166 
fm,  Þar af íbúðarrými 136 fm og bílskúr 30 fm. Opið hús á Brúnastöðum 54 þriðjudaginn 16. ágúst 
n.k. milli 17:15 og 17:45.  V. 66,5 m.

Glæsilegt 456,7 fm einbýlishús á þremur pöllum ásamt kjallara. Húsið stendur á fallegri sjávarlóð. 
Ákaflega falleg og vönduð eign. Stórar stofur og mikil lofthæð. Tvöfaldur bílskúr. Húsið er á þremur 
pöllum og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, eldhús, borðstofu, stofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi. Á neðsta palli er hol, eitt svefnherbergi, stúdíó íbúð, baðherbergi og geymslur í kjallara.  
Verð 175 millj. Brynjar Þ. Sumarliðason fasteignasali veitir nánari upplýsingar í síma 896-1168.

NORÐURÁS 4, 110 REYKJAVÍKBRÚNASTAÐIR 54, 112 REYKJAVÍK

SKILDINGANES - SKERJAFJÖRÐUR AFLAKÓR 1
203 KÓPAVOGUR

268,2 fm glæsilegt vel hannað parhús á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er fullbúið með 
vönduðum innréttingum frá GKS, gólfefni eru flísar og 
parket. Sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæðinni með 
sérinngangi. Vandaðar innréttingar, stórar suðursvalir 
með timburverönd.  V. 79,5 m.

SKIPASUND 12
104 REYKJAVÍK

Efri sérhæð í tvíbýlishúsi með rislofti. Birt stærð er 
129,2 fm, þar af íbúðin 97,2 fm og bílskúrinn 32 fm. Sér 
inngangur. Sérgarður til suðurs. Mjög góð aðkoma. Á 
aðalhæðinni eru tvö sverfnherbergi, tvær stofur, eldhús 
og bað. Á rishæð er eitt stórt herbergi og geymsla. Opið 
hús í Skipasundi 12, íbúð 02 01, mánudaginn 15. ágúst 
milli kl 17:15 og 17:45. V. 42,9 m.

GNOÐARVOGUR 28
104 REYKJAVÍK

3ja herb. 75,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi við Gnoðar-
vog. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi 
og tvö herbergi. Svalir eru útaf stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning.Samkvæmt skráningu 
Þjóðskrár Íslands er skráð heildarstærð 75,2 fm. Þar 
af er íbúðin skráð 68,8 fm. og geymsla í kjallara 6,4 fm.  
Verð 28,9 millj. Opið hús í Gnoðarvogi 28, íbúð 01 01, 
mánudaginn 15. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45.  
Verð 28,9 millj.

EIÐISTORG
170 SELTJARNARNES

Mjög falleg 3ja herb. 95 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi 
á Seltjarnarnesi. íbúðin skiptist m.a. í stofu, tvö herb., 
eldhús, baðh. og forstofu. Sameiginlegt þvottahús er í 
kjallara. Sér geymsla. Svalir eru útaf stofu. Fallegt útsýni 
til sjávar. Eldhúsið er parketlagt og opnast inn í stofuna. 
Innrétting í eldhúsi hefur verið endurnýjuð. Herbergin eru 
tvö. Gengið er út í garð úr öðru herbergjanna. Magnea 
fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 8511. Verð 37,5 millj

SELJAVEGUR 1
101 REYKJAVÍK 

Vel staðsett 3ja herbergja 84,2 fm íbúð á 2. hæð við 
Seljaveg í Vesturbæ Reykjavíkur. Húsið er nýlega sprun-
guviðgert og málað að utan ásamt því að járn og pappi 
á þaki er endurnýjað. Rúmgóð stofa og svefnherbergi. 
Fallegur sameiginlegur garður til suðurs. Verð 34,9 millj.

FLYÐRUGRANDI 2
107 REYKJAVÍK

Falleg 80,5 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. hæð (að framan-
verðu) í fjölbýlishúsi við Flyðrugranda í Vesturbænum. 
Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi 
og tvö herbergi (annað þeirra er teiknað sem geymsla og 
án glugga). Geymsla er einnig í kjallara. Mjög rúmgóðar 
svalir eru útaf stofu.Opið hús á Flyðrugranda 2, íbúð 02 
02, þriðjudaginn 16. ágúst n.k. milli kl. 17:15 og 17:45. V. 
34,7 m.

KAPLASKJÓLSVEGUR 53
VANTAR

Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnh., baðh., stofu og eldhús. Opið er 
milli stofu og eldhús. Húsið er ný yfirfarið að utan ásamt 
gluggum og gleri.Opið hús á Kaplaskjólsvegi 53, íbúð 01 
01, þriðjudaginn 16. ágúst milli kl. 17:15 – 17:45  
Verð. 34,9 millj.

DALHÚS 45
112 REYKJAVÍK

Vel staðsett 228,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í húsinu 
og eru báðar með sérinngangi. Á neðri hæð er þriggja 
herbergja íbúð og á efri hæð er fjögurra herbergja íbúð. 
Einangraður garðskáli er milli hússins og bílskúrs. Eignin 
er staðsett skammt frá sundlaug og íþróttarhús. Einnig 
er skíðabrekka með skíðalyftu skammt frá húsinu. Verð 
55,9 millj.

HRAUNTUNGA 16
KÓPAVOGI

Vel staðsett 306,1 fm einbýlishús við Hrauntungu í 
Kópavogi með innbyggðum 25,9 fm bílskúr.  Húsið sem 
er á pöllum skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, sólstofu, 
eldhús, fimm herbergi og tvö baðherbergi. Innbyggður 
bílskúr. Hægt væri að útbúa aukaíbúð á jarhæð/kjallara 
hússins en þar er sér inngangur. Verð 71,0 millj.

HRAUNSÁS 3
311 BORGARNESI

Um er að ræða 19 hektara jörð á fallegum stað í nágrenni 
Húsafells. Hraunsás 3 liggur á milli Hraunfossa og 
Húsafells. Svæðið er 19 ha og skiptist í efra og neðra 
svæði. Efra svæðið er Hraunsás sem rís 10-15 metra yfir 
Hvítá og er að mestu þétt vaxið birkikjarri. Neðra svæðið 
er fyrir neðan og sunnan ásin og hallar að Hvítá. Þar er 
opið birkikjarr. Nánari uppl veitir Gunnar J. Gunnarsson 
fastsali s: 695 2525.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Garðastræti 44, glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr, samtals 234,7 fm. 
Húsið er sérlaga fallegt fúnkishús sem var teiknað af Sigmundi Halldórssyni 
arkitekt árið 1941. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og endursteinað og 
lóð endurgerð. Á hæðinni skiptist eignin í hol, eldhús, þrjár stofur, hjónaher-
bergi og bað. Risið er nýtt sem þrjú herbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus 
nú þegar. V. 94,9 m. Nánari upplýsingar gefur Magnea Sverrisdóttir lg. fast.
sali í síma 861-8511 eða magnea@eignamidlun.is   

Fallegt og vel skipulagt 177,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr við Seilugranda í vesturbænum. Húsinu hefur verið vel viðhaldið.
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, fjögur herbergi, tvö baðherbergi 
og þvottahús. Stór falleg gróin lóð. Afgirtur garður til suðurs.Örstutt í leik-
skóla, skóla og þjónustu. 
Opið hús á Seilugranda 14 þriðjudaginn 16. ágúst milli kl 17:00 og 17:30.  
V. 69, 8 m. 
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Mánatún 7-17  
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir

• 3ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi  
   og baðherbergi, fataskápar í forstofu og  
   svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna,  
   þó eru flísar á baðherbergi og í þvottahúsi.

Geir Sigurðsson
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali

s. 8249096
 geir@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali 

s. 8991882 
thorarinn@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og nemi  

til lögg. fasteignasala
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is
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Tökum á móti gestum í Mánatúni 13  
mánudaginn 15. ágúst n.k.  
milli 17:15 og 18:00.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
viðskiptastjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá
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Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali



Mjög góð og snyrtileg 147,2 m2 þriggja til fjögurra herbergja íbúð á tveimur hæðum. Rúmgóður 
bílskúr. Fallegt útsýni til norðurs og svalir til suðurs. Íbúðin er skráð 121,1 m2 og bílskúrs 26,1 m2. 
Eignin skiptist í forstofu, eldhús, hol, tvö svefnherbergi, stofu, rishæð og bílskúr.  
Opið hús í Norðurás 4, íbúð 02 01, þriðjudaginn 16. ágúst milli kl 17:15 og 17:45. V. 42,9 m.

Glæsilegt 166 fm einbýlishús í 112 Reykjavík með bílskúr. Friðsæll bakgarður og sést til sjávar og 
fjalla. Þrjú svefnherbergi, stór stofa, eldhús/borðstofa. Hægt að bæta við fjórða svefnherberginu. 
Góður garður með stórum palli. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er skráð heildarstærð 166 
fm,  Þar af íbúðarrými 136 fm og bílskúr 30 fm. Opið hús á Brúnastöðum 54 þriðjudaginn 16. ágúst 
n.k. milli 17:15 og 17:45.  V. 66,5 m.

Glæsilegt 456,7 fm einbýlishús á þremur pöllum ásamt kjallara. Húsið stendur á fallegri sjávarlóð. 
Ákaflega falleg og vönduð eign. Stórar stofur og mikil lofthæð. Tvöfaldur bílskúr. Húsið er á þremur 
pöllum og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, eldhús, borðstofu, stofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi. Á neðsta palli er hol, eitt svefnherbergi, stúdíó íbúð, baðherbergi og geymslur í kjallara.  
Verð 175 millj. Brynjar Þ. Sumarliðason fasteignasali veitir nánari upplýsingar í síma 896-1168.

NORÐURÁS 4, 110 REYKJAVÍKBRÚNASTAÐIR 54, 112 REYKJAVÍK

SKILDINGANES - SKERJAFJÖRÐUR AFLAKÓR 1
203 KÓPAVOGUR

268,2 fm glæsilegt vel hannað parhús á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er fullbúið með 
vönduðum innréttingum frá GKS, gólfefni eru flísar og 
parket. Sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæðinni með 
sérinngangi. Vandaðar innréttingar, stórar suðursvalir 
með timburverönd.  V. 79,5 m.

SKIPASUND 12
104 REYKJAVÍK

Efri sérhæð í tvíbýlishúsi með rislofti. Birt stærð er 
129,2 fm, þar af íbúðin 97,2 fm og bílskúrinn 32 fm. Sér 
inngangur. Sérgarður til suðurs. Mjög góð aðkoma. Á 
aðalhæðinni eru tvö sverfnherbergi, tvær stofur, eldhús 
og bað. Á rishæð er eitt stórt herbergi og geymsla. Opið 
hús í Skipasundi 12, íbúð 02 01, mánudaginn 15. ágúst 
milli kl 17:15 og 17:45. V. 42,9 m.

GNOÐARVOGUR 28
104 REYKJAVÍK

3ja herb. 75,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi við Gnoðar-
vog. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi 
og tvö herbergi. Svalir eru útaf stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning.Samkvæmt skráningu 
Þjóðskrár Íslands er skráð heildarstærð 75,2 fm. Þar 
af er íbúðin skráð 68,8 fm. og geymsla í kjallara 6,4 fm.  
Verð 28,9 millj. Opið hús í Gnoðarvogi 28, íbúð 01 01, 
mánudaginn 15. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45.  
Verð 28,9 millj.

EIÐISTORG
170 SELTJARNARNES

Mjög falleg 3ja herb. 95 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi 
á Seltjarnarnesi. íbúðin skiptist m.a. í stofu, tvö herb., 
eldhús, baðh. og forstofu. Sameiginlegt þvottahús er í 
kjallara. Sér geymsla. Svalir eru útaf stofu. Fallegt útsýni 
til sjávar. Eldhúsið er parketlagt og opnast inn í stofuna. 
Innrétting í eldhúsi hefur verið endurnýjuð. Herbergin eru 
tvö. Gengið er út í garð úr öðru herbergjanna. Magnea 
fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 8511. Verð 37,5 millj

SELJAVEGUR 1
101 REYKJAVÍK 

Vel staðsett 3ja herbergja 84,2 fm íbúð á 2. hæð við 
Seljaveg í Vesturbæ Reykjavíkur. Húsið er nýlega sprun-
guviðgert og málað að utan ásamt því að járn og pappi 
á þaki er endurnýjað. Rúmgóð stofa og svefnherbergi. 
Fallegur sameiginlegur garður til suðurs. Verð 34,9 millj.

FLYÐRUGRANDI 2
107 REYKJAVÍK

Falleg 80,5 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. hæð (að framan-
verðu) í fjölbýlishúsi við Flyðrugranda í Vesturbænum. 
Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi 
og tvö herbergi (annað þeirra er teiknað sem geymsla og 
án glugga). Geymsla er einnig í kjallara. Mjög rúmgóðar 
svalir eru útaf stofu.Opið hús á Flyðrugranda 2, íbúð 02 
02, þriðjudaginn 16. ágúst n.k. milli kl. 17:15 og 17:45. V. 
34,7 m.

KAPLASKJÓLSVEGUR 53
VANTAR

Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnh., baðh., stofu og eldhús. Opið er 
milli stofu og eldhús. Húsið er ný yfirfarið að utan ásamt 
gluggum og gleri.Opið hús á Kaplaskjólsvegi 53, íbúð 01 
01, þriðjudaginn 16. ágúst milli kl. 17:15 – 17:45  
Verð. 34,9 millj.

DALHÚS 45
112 REYKJAVÍK

Vel staðsett 228,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í húsinu 
og eru báðar með sérinngangi. Á neðri hæð er þriggja 
herbergja íbúð og á efri hæð er fjögurra herbergja íbúð. 
Einangraður garðskáli er milli hússins og bílskúrs. Eignin 
er staðsett skammt frá sundlaug og íþróttarhús. Einnig 
er skíðabrekka með skíðalyftu skammt frá húsinu. Verð 
55,9 millj.

HRAUNTUNGA 16
KÓPAVOGI

Vel staðsett 306,1 fm einbýlishús við Hrauntungu í 
Kópavogi með innbyggðum 25,9 fm bílskúr.  Húsið sem 
er á pöllum skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, sólstofu, 
eldhús, fimm herbergi og tvö baðherbergi. Innbyggður 
bílskúr. Hægt væri að útbúa aukaíbúð á jarhæð/kjallara 
hússins en þar er sér inngangur. Verð 71,0 millj.

HRAUNSÁS 3
311 BORGARNESI

Um er að ræða 19 hektara jörð á fallegum stað í nágrenni 
Húsafells. Hraunsás 3 liggur á milli Hraunfossa og 
Húsafells. Svæðið er 19 ha og skiptist í efra og neðra 
svæði. Efra svæðið er Hraunsás sem rís 10-15 metra yfir 
Hvítá og er að mestu þétt vaxið birkikjarri. Neðra svæðið 
er fyrir neðan og sunnan ásin og hallar að Hvítá. Þar er 
opið birkikjarr. Nánari uppl veitir Gunnar J. Gunnarsson 
fastsali s: 695 2525.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Garðastræti 44, glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr, samtals 234,7 fm. 
Húsið er sérlaga fallegt fúnkishús sem var teiknað af Sigmundi Halldórssyni 
arkitekt árið 1941. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og endursteinað og 
lóð endurgerð. Á hæðinni skiptist eignin í hol, eldhús, þrjár stofur, hjónaher-
bergi og bað. Risið er nýtt sem þrjú herbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus 
nú þegar. V. 94,9 m. Nánari upplýsingar gefur Magnea Sverrisdóttir lg. fast.
sali í síma 861-8511 eða magnea@eignamidlun.is   

Fallegt og vel skipulagt 177,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr við Seilugranda í vesturbænum. Húsinu hefur verið vel viðhaldið.
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, fjögur herbergi, tvö baðherbergi 
og þvottahús. Stór falleg gróin lóð. Afgirtur garður til suðurs.Örstutt í leik-
skóla, skóla og þjónustu. 
Opið hús á Seilugranda 14 þriðjudaginn 16. ágúst milli kl 17:00 og 17:30.  
V. 69, 8 m. 
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mánudaginn 15. ágúst n.k.  
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588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali



OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. ágúst kl 18.30-19.00

Stakkholt 2A    105 Reykjavík 38.900.00

Glæsileg, rúmgóð og björt 2ja herb íbúð á 5.hæð í nýlegu lyftuhúsi í miðbæ 
Reykjavíkur, stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Aukin lofthæð er í íbúðinni. Öll rými 
eignarinnar eru mjög rúmgóð. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá Innréttingasmiðju 
GKS. Út frá stofunni eru góðar suður svalir.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 80,3 m2      Bílageymsla

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. ágúst kl.17:30-18:00

Kóngsbakki 6    109 Reykjavík 37.900.000

Mjög góð og vel skipulögð 5 herb íbúð á jarðhæð með lokaðri skjólsælli verönd, 
eldhús er mjög rúmgott og bjart með góðum borðkrók, 2 baðherbergi og þvottahús 
innan íbúðar, svefnherbergi eru 4 öll með fataskápum, 2 góðar sér geymslur í 
snyrtilegri sameign. Fallega gróin lóð með leiktækjum. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 137,6 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Álftamýri 18  108 Reykjavík 26.900.000

Falleg 2ja herbergja 60 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á þessum vinsæla stað 
m.a. í nágrenni Kringlunnar, þar sem öll þjónusta er í næsta nágrenni. Suðursvalir, 
stór herbergi og góð nýting rýmis. Mikið endurnýjað hús. Verið velkomin í opið 
hús.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 2     Stærð: 59,7 m2 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 17. ágúst kl.17:30-18:00

Andarhvarf 5  203 Kópavogur

Verð: 97.000.000

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og tveggja herbergja 
aukaíbúð á jarðhæð. Um er að ræða eign sem er skráð 330,1 fm. þar af  er bílskúrinn 
45,6 fm og aukaíbúðin ca 35-40. Stórkostlegt útsýni er yfir Elliðavatn, mikil lofthæð og 
innbyggð lýsing er í loftum. Tveir fallegir arnar eru í húsinu og  sérsmíðaðar innréttingar 
teiknaðar af Guðrúnu Atladóttur innanhúsarkitekt. Parket og  flísar eru á gólfum og 
hnotuviður er í innréttingum og hurðum. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 8     Stærð: 330 m2     Bílskúr      Auka íbúð

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 16. ágúst kl 17.30-18.00

Ásakór 11   203 Kópavogur 43.900.000

Glæsileg og einstaklega rúmgóð 4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi 
við Ásakór. Íbúðin er mjög björt og vel umgengin. Nýtt parket er á gólfi 
í stofu, herbergjum og eldhúsi. Baðherbergi er með bæði sturtuklefa 
og baðkari. Stórar flísalagðar suður svalir eru út frá stofu. Öll herbergi 
eru rúmgóð.  Stutt er bæði í grunnskóla og leikskóla ásamt íþrótta-
hallar HK. 

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 157,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15.ágúst kl.17.30-18.00

Gullsmári 8  201 Kópavogur 35.700.000

Björt og falleg, 3ja herbergja íbúð 6.hæð í lyftuhúsi með hækkaðri lofthæð í stofu 
og eldhúsi. Glæsilegt útsýni. Gólfefni eru flísar og parket. Heilsugæslan, Smáralindin 
og Smáratorg og öll helsta þjónusta í göngufæri. Öll hefbundin þjónusta við eldri 
borgar er til staðar í Gullsmára 13. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 89,1 m2 

Hafið samband í gsm. 699-4610 Sigga Rut

Langalína 20-26  SJÁLANDI Garðabæ 

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu lyftuhúsi við sjávar-
kambinn.  Sjávarútsýni er úr flestum íbúðunum.Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
AEG eldhústæki og stein borðplata frá S.Helgasyni. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5      Stærð: 92-185 m2 

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. ágúst kl.17:00-18:00

Holtsvegur 39  210 Garðabæ

Verð: 47,9 - 48,9 millj.

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR AUK PENTHOUSE (sjá upplýsingar um penthouse á Fasteignasölunni TORG)
Glæsilegar nýjar íbúðir við Holtsveg 39 sem afhentar verða í september 2016 fullbúnar 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: 111,9 – 114,9 m2  -  Lyftuhús  -  Sérmerkt stæði í bílskýli



4 herbergi 121 fm Laus við kaupsaming

Héðinn fasteignasali

Kríuhólar 4

35.000.000

111 Reykjavík
Íbúð

Falleg og vel skipulögð 121 6. hæð

848 4806

4 herbergi 100,8  fm Björt og rúmgóð

Úlfar Þór fasteignasali

Fálkagata 22

42.900.000

107 Reykjavík
1. hæð

4ra herbergja íbúð með sérinngangi.

897 9030

7 herbergi 234 fm

Stórglæsilegt parhús með einstöku útsýni

Þóra fasteignasali

Grænlandsleið 18

67.900.000

113 Reykjavík
Einbýlishús Getur verið laus fljótlega

 777 2882

5-6 herbergi 220 fm

Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús

Þóra fasteignasali

Sunnuflöt 25

89.900.000

Garðabær 210
Einbýlishús Möguleikar á aukaíbuð

 777 2882

Ath. Eignarlóð í landi

 5.140 fm = ½ hektari

Hrísás 10

2.500.000

311 Borgarbyggð
Loð fyrir sumarhús Indriðastaða

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

4 herbergi 101 fm

Svalir til suðurs - fallegt útsýni

Davíð fasteignasali

 Frostafold 6

34,900,000

112 Reykjavík
Íbðúð Lyfta og gott aðgengi.

897 1533

Opið hús mán 15. ágú kl. 17:30 - 18:00    

5 herbergi 161 fm

Útsýni til sjávar

Davíð fasteignasali

Njarðargata 3

24.900.000

230 Keflavík
Hæð Hæð og stór bílskúr

897 1533

519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

5  herbergi 125,7 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Hraunbær 84 110 Reykjavík
Fjölbýlishús Leiguherbergi

897 9030

897 5930
36.900.000

Opið hús þri. 16 .ágúst kl 17:00-17.30

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Góð íbúð og frábær staðsetning

3 herbergi 83,7 fm

Hringbraut 81

36.900.000

101 Reykjavík
Fjórbýli Ein íbúð á hæð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús þri. 16. ágú kl. 17.00 – 17.30        

Fitjar jörð/lóð

27.000.000

245 Sandgerði
Eignarland á Reykjanesi Áhugaverður kostur til uppbyggingar

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Davíð fasteignasali 897 1533

Tvær leigueiningar, góð staðsetning

2-3 herbergi 78,2 fm

Hverfisgata 101

37.000.000

101 Reykjavík
Hæð Stækkunarmöguleikar

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

4  herbergi 127 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Gísli Elí  aðst. fasteignasala

Laxatunga 126-144

Verð frá: 
32.9 - 33.9 millj

270 Mosfellbær
Raðhús Rúmlega fokheld

897 9030

698 5222  



Hafðu samband 
Nadía KatríN BaNiNe 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
SiGUrÐUr r. SaMÚeLSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SiGUrÐUr r. SaMÚeLSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

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

eSPiGerÐi 2-108 reYKJaVíK
OPiÐ HÚS ÞriÐJUdaGiNN 16.ÁGÚSt KL. 17.30-18.00
• Rúmgóð íbúð í fallegu fjölbýli
• Tvö svefnherbergi – tvær stofur
• Frábær staðsetning - mikið útsýni
• V.35.7 milj.

GíSLaGata – HVaLFirÐi
• Sjarmerandi bjálkabústaður 37 fm
• Allt innbú getur fylgt með í kaupum
• Frábær útleigueining
• Stækkunarmöguleikar fyrir hendi
• Mögulegt að kaupa lóð
• V. 10,9 millj. 

HOLtSVeGUr 33 – UrriÐaHOLt
OPiÐ HÚS ÞriÐJUdaG 16.ÁGÚSt KL.17:30-18:00. LaUS FLJÓtLeGa.
• Nýleg 2ja herb. 97.6 fm íbúð í 9 íbúða lyftufjölbýli. 
• Húseign er nánast viðhaldsfrí.
• Íbúð er á annari hæð, eingöngu eru tvær íbúðir á hæðinni. 
• Bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir.
• Aukin lofthæð í íbúð / útsýni af svölum.
• V. 39,9 millj. 

ViNdaKÓr – 203 KÓP
• Falleg 129 fm 4ra herb. Gluggar á 3 vegu og ægifagurt útsýni 
• 2 rúmgóð svefnherb. og tvær stofur
• Rúmgott baðherb., baðkar & sturta
• Stæði í lokaðri bílgeymslu
• Viðhaldsfrítt hús að utan
• V. 44,5 millj. 

HLYNSaLir 1-3 – 201 KÓP
OPiÐ HÚS ÞriÐJUdaGiNN 16. ÁGÚSt KL. 17:30 – 18:00
• 3ja herbergja, 102,2 fm íbúð á 5. og efstu hæð í lyftuhúsi.
• Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Glæsilegt útsýni af svölum.
• Flott íbúð í frábæru fjölskylduhverfi. Göngufæri í alla helst þjónustu.
• V. 37,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
Nadía KatríN BaNiNe 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

MÁNatÚN 7 – 105 rVK, íBÚÐ 701
Glæsileg þakíbúð á efstu hæð með þrennum svölum í nútímalegu húsi í hjarta borgarinnar. 
Um er að ræða 172,7 fm. íbúð á tveimur hæðum í Mánatúni 7. 
Tvö stæði í lokaðri bílageymslu fylgja þessari íbúð. Íbúðin er komin með gólfefni. Útsýni til Hörpu og 
til fjalla. Þrennar svalir og baðherbergi á báðum hæðum. Sjón er sögu ríkari.
V. 87,9 millj.

Hafðu samband 
SVeiNN eYLaNd  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

LAUS TIL AFH.

draNGaKÓr 2 – 203 KÓP
Glæsilegt 275 fm einbýlishús með aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. Vandað hús og smekklega inn-
réttað. Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi í aðalíbúð. Einfalt að hafa innangengt úr aukaíbúð. 
Lýsing frá Lúmex. Gólfefni og innréttingar frá Parka. 
Granítborðplötur. Aukin lofthæð. Halógenlýsing. 
Frábært fjölskylduhverfi. Skóla, leikskólar og 
íþrótta aðstaða í göngufæri. V. 97,9 millj

SUNNUFLÖt 42 - 210 GarÐaBÆ
OPiÐ HÚS MÁNUdaGiNN 15.ÁGÚSt KL. 17.30-18.00
• Glæsilegt 277.fm vel staðsett einbýli
• Rúmlega 1370.fm lóð neðan götu
• Þriggja herbergja íbúð með sér inngangi
• V.117.5 milj. 

Hafðu samband 
ÞÓrariNN tHOrareNSeN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SVeiNN eYLaNd  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVeiNN eYLaNd  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS



Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á einni hæð 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi 
Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Inntaksgjöld eru greidd og eru húsin tilbúin til afh 
Hagkvæm viðbótarfjármögnun getur verið í boði

Lyngmói Selfossi 

Verð : 29,8 millj.
Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 138,4 fm 
íbúð. Útsýni til sjávar, út á hraunið og til Bessastaða 
Hvíttað vírað eikarparket á gólfum og 
ekta steinn á borðum. Stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
Stórar glæsilegar stofur og skjólgóðar suðursvalir 

Strandvegur

Verð : 54,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með innbyggðum 

28,6 fm bílskúr Húsið er á tveimur hæðum 

með tvennum svölum, aðrar er mjög stórar 

4 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Eignin er laus

Fagrihjalli

Verð frá: 55,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 
Húsið er hæð, ris og kjallari 
Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 
Húsið laust strax 
íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 59,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mikið endurnýjuð 84 fm, 4ra herb 

Nýtt skólp, nýjar neysluvatnslagnir, 

nýtt bað og gólfefni 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

Sundlaugavegur 26

Verð : 32,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 

115 fm að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu

Perlukór

Verð : 43,2 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

221 fm á einni hæð

Snyrtileg og rúmgóð 85 fm, 3ja herb endaíbúð 

Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað í Breiðholtinu 

Björt stofa með yfirbyggðar svalir 

Rúmgott eldhús, og tvö svefnherbergi 

Baðherb. er snyrtilegt með tengi fyrir þvottavél 

Spóahólar 8

Verð : 27,5 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 4 

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulögð 85 fm, 

3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Búið að opna eldhúsið 

Rúmgóð svefnherbergi 

Fornhagi 15

Verð : 39,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt  227 fm raðhús

Afhent um næstu áramót

Hægt að ráða fjölda svefnherbergja

Nýbygging í Akralandinu

Byggakur

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar 

Eignin er vel skipulög með góðum 

innréttingum 

 Baugakór 14

Verð : 47,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip 

á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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.

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi 
við Lómasali 8 í Kópavogi 
121 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góðar svalir með útsýni 
Laus til afhendingar 

 Lómasalir 8

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Falleg og vel skipulögð íbúð við 
Akurvelli 1 í Hafnarfirði 
134 fm 4ra herbergja 
Góðar svalir 
Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar

Akurvellir 1

Verð : 39,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Mjög vel staðsett 5 herbergja íbúð á rólegum 

stað í hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á 2 hæðum 

3 herbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir

Hverfisgata

Verð frá: 61,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað

Verð frá: 39,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Rúmlega 100 fm íbúð á 5. hæð auk bílskúrs. 

Samtals 128,5 fm

Frábært útsýni yfir Nauthólsvík og víðar.

Stórar stofur, baðherbergi með sturtu. 

Þvottahús á hæðinni.

Sléttuvegur 17 

Verð : 53,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 126,1 fm parhús á einni hæð 

Íbúðin er 4ra herb auk bílskúrs 

Vel staðsett eign á vinsælum stað

Skipti möguleg á stærri eign í Foldunum

Fannafold 203 

Verð : 47,6 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali  s.865 4120

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Mjög vel staðsett 258,1 fm 7 herbergja 

raðhús á 3 hæðum með innbyggðum bílskúr 

4 svefnherbergi 2 svalir 2 baðherbergi 

Eignin er laus strax 

Hvassaleiti

Verð : 65,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 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 Hellu

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

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

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

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

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Falleg og vel staðsett tveggja herbergja íbúð á 
þriðju og efstu hæð við Dalbraut í Reykjavík 
Eignin er skráð 57,2 fm 
Geymsla innan íbúðar 
Bjartur sólskáli og góðar svalir 

 Dalbraut 3

Verð : 26,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Björt þriggja herbergja íbúð á jarðhæð við 

Hraunbæ í Árbænum 

Eignin er skráð 68,8 fm 

Sérinngangur 

Rúmgóð verönd/svalir

Hraunbær 182

Verð : 26,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg, björt og vel staðsett fimm herbergja 
íbúð á annarri hæð við Dalbraut í Reykjavík 
Eignin er skráð 268,7 fm 
Stór 84 fm bílskúr 
Bjartur og rúmgóður 62,6 fm sólskáli 
Auðvelt að fjölga herbergjum

 Dalbraut 3

Verð : 63,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Nýleg og falleg 2ja herbergja íbúð á 

5 hæð Stæði í lokaðri bílageymslu 

Rúmgott svefnherbergi ásamt vinnuaðstöðu 

Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í 

næsta nágrenni. Eignin er skráð 88,1 fm

Stakkholt 2a

Verð : 43,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Góð 2ja herbergja íbúð 

Efsta hæð með svölum 

Laus strax

Framnesvegur

Verð : 24,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Bogahlíð

Fallega, vel skipulagða og mikið 

endurnýjaða íbúð á 3ju hæð í góðu 

húsi við Bogahlíð 20.

4ra herbergja

116,5 fm

Sérmerkt bílastæði

Aðeins ein íbúð á hverjum stigapalli

Verð : 46,9 millj.

Freyjubrunnur 29

Verð frá: 53,9 millj.

Álklætt 5 íbúða einingahús 

Gluggar eru ál tré 

Rúmlega 140 fm íbúðir í lyftuhúsi

Að auki fylgja bílskúrar með 

sem ekki eru í fm tölu

Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja

Laust strax

Bókaðu skoðun:

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

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

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.18:00-18:45

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á einni hæð 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi 
Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Inntaksgjöld eru greidd og eru húsin tilbúin til afh 
Hagkvæm viðbótarfjármögnun getur verið í boði

Lyngmói Selfossi 

Verð : 29,8 millj.
Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 138,4 fm 
íbúð. Útsýni til sjávar, út á hraunið og til Bessastaða 
Hvíttað vírað eikarparket á gólfum og 
ekta steinn á borðum. Stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
Stórar glæsilegar stofur og skjólgóðar suðursvalir 

Strandvegur

Verð : 54,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með innbyggðum 

28,6 fm bílskúr Húsið er á tveimur hæðum 

með tvennum svölum, aðrar er mjög stórar 

4 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Eignin er laus

Fagrihjalli

Verð frá: 55,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 
Húsið er hæð, ris og kjallari 
Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 
Húsið laust strax 
íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 59,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mikið endurnýjuð 84 fm, 4ra herb 

Nýtt skólp, nýjar neysluvatnslagnir, 

nýtt bað og gólfefni 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

Sundlaugavegur 26

Verð : 32,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 

115 fm að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu

Perlukór

Verð : 43,2 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

221 fm á einni hæð

Snyrtileg og rúmgóð 85 fm, 3ja herb endaíbúð 

Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað í Breiðholtinu 

Björt stofa með yfirbyggðar svalir 

Rúmgott eldhús, og tvö svefnherbergi 

Baðherb. er snyrtilegt með tengi fyrir þvottavél 

Spóahólar 8

Verð : 27,5 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 4 

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulögð 85 fm, 

3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Búið að opna eldhúsið 

Rúmgóð svefnherbergi 

Fornhagi 15

Verð : 39,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt  227 fm raðhús

Afhent um næstu áramót

Hægt að ráða fjölda svefnherbergja

Nýbygging í Akralandinu

Byggakur

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar 

Eignin er vel skipulög með góðum 

innréttingum 

 Baugakór 14

Verð : 47,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip 

á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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.

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi 
við Lómasali 8 í Kópavogi 
121 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góðar svalir með útsýni 
Laus til afhendingar 

 Lómasalir 8

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Falleg og vel skipulögð íbúð við 
Akurvelli 1 í Hafnarfirði 
134 fm 4ra herbergja 
Góðar svalir 
Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar

Akurvellir 1

Verð : 39,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Mjög vel staðsett 5 herbergja íbúð á rólegum 

stað í hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á 2 hæðum 

3 herbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir

Hverfisgata

Verð frá: 61,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað

Verð frá: 39,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Rúmlega 100 fm íbúð á 5. hæð auk bílskúrs. 

Samtals 128,5 fm

Frábært útsýni yfir Nauthólsvík og víðar.

Stórar stofur, baðherbergi með sturtu. 

Þvottahús á hæðinni.

Sléttuvegur 17 

Verð : 53,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 126,1 fm parhús á einni hæð 

Íbúðin er 4ra herb auk bílskúrs 

Vel staðsett eign á vinsælum stað

Skipti möguleg á stærri eign í Foldunum

Fannafold 203 

Verð : 47,6 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali  s.865 4120

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Mjög vel staðsett 258,1 fm 7 herbergja 

raðhús á 3 hæðum með innbyggðum bílskúr 

4 svefnherbergi 2 svalir 2 baðherbergi 

Eignin er laus strax 

Hvassaleiti

Verð : 65,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 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 Hellu

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

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

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

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

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Falleg og vel staðsett tveggja herbergja íbúð á 
þriðju og efstu hæð við Dalbraut í Reykjavík 
Eignin er skráð 57,2 fm 
Geymsla innan íbúðar 
Bjartur sólskáli og góðar svalir 

 Dalbraut 3

Verð : 26,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Björt þriggja herbergja íbúð á jarðhæð við 

Hraunbæ í Árbænum 

Eignin er skráð 68,8 fm 

Sérinngangur 

Rúmgóð verönd/svalir

Hraunbær 182

Verð : 26,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg, björt og vel staðsett fimm herbergja 
íbúð á annarri hæð við Dalbraut í Reykjavík 
Eignin er skráð 268,7 fm 
Stór 84 fm bílskúr 
Bjartur og rúmgóður 62,6 fm sólskáli 
Auðvelt að fjölga herbergjum

 Dalbraut 3

Verð : 63,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Nýleg og falleg 2ja herbergja íbúð á 

5 hæð Stæði í lokaðri bílageymslu 

Rúmgott svefnherbergi ásamt vinnuaðstöðu 

Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í 

næsta nágrenni. Eignin er skráð 88,1 fm

Stakkholt 2a

Verð : 43,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Góð 2ja herbergja íbúð 

Efsta hæð með svölum 

Laus strax

Framnesvegur

Verð : 24,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Bogahlíð

Fallega, vel skipulagða og mikið 

endurnýjaða íbúð á 3ju hæð í góðu 

húsi við Bogahlíð 20.

4ra herbergja

116,5 fm

Sérmerkt bílastæði

Aðeins ein íbúð á hverjum stigapalli

Verð : 46,9 millj.

Freyjubrunnur 29

Verð frá: 53,9 millj.

Álklætt 5 íbúða einingahús 

Gluggar eru ál tré 

Rúmlega 140 fm íbúðir í lyftuhúsi

Að auki fylgja bílskúrar með 

sem ekki eru í fm tölu

Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja

Laust strax

Bókaðu skoðun:

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

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

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.18:00-18:45

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- 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 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

Lindarbraut 10 

Verð : 47,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:45

Falleg og björt 117 fm efri sérhæð 

Fallegt útsýni til suðurs og vesturs 

2-3 góð svefnherbergi 

Frábær staðsetning

.

Perlukór 1C
Lúxusíbúð 

Verð : 89,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Íbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals
Glæsilegt stórt opið eldhús
Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherb.
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sérhönnuð lýsing

.

Meðalbraut 2

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt einbýli innst í botnlanga 

við rólega götu í Kópavogi

206 fm 

2 stofur 

4 svefnherbergi 

Glæsilegur garður

.

Brekkuás 3

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17.ágúst kl.17:00-17:30

Mjög rúmgóð og snyrtileg 87 fm 2ja herb íbúð

Lyftuhús á góðum stað í Hafnarfriði

Vandaðar innréttingar og gott skipulag

Stórt opið stofu og eldhúsrými

Gott baðherbergi og þvottahús innaf því

Góð sér verönd á baklóð

.

 Krókavað 5

Verð : 51,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:30-18:00

Glæsileg 4ra herbergja efri sérhæð með bílskúr

Þaksvalir á ofan á bílskúr ásamt sér afnotarétti 

á jarðhæð

Stutt í skóla og leikskóla

Eignin er skráð 164,9 fm þar af bílskúr 28,7 fm

.

Fornhagi 13

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 4.hæð 
við Fornhaga 13, íbúðin er skráð 88,6 fm, 
að meðtalinni sér geymslu í kjallara.   

Mjög góð útsýnisíbúð þar sem sést til Esjunnar, 
gott útsýni er yfir Vesturbæinn og yfir sjóinn 
á Ægisíðunni, frábær staðsetning.

.

Skaftahlíð 8

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu húsi 

við Skaftahlíð 8 127 fm 5 herbergja Góð 

staðsetning þar sem stutt er í skóla og alla 

helstu þjónustu

.

Fiskakvísl 11

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Vel staðsett í litlu fjölbýlis er mjög falleg og vel 

skipulögð 209,4 fm 5-6 herbergja endaíbúð  

á efstu hæð með innbyggðum bílskúr og 

auka herbergi í kjallara 

Glæsilegt eldhús - Arin í stofu

Stórar suður svali

.

Vindakór 4

Verð : 42,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.18:00-18:30

Nýleg og veglega innréttuð 4ra herbergja íbúð

Jarðhæð með sér inngangi og stórri afgirtri verönd

Góðar sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki

Kamína í stofu,  Þrjú fín svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og baðkari

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

 5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld

.

Stakkholt 2a
íbúð 102

Verð : 38,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á jarðhæð, 72,1 fm 

Stór 42 fm pallur sem snýri inní garðinn 

Nýleg bygging í miðbæ Reykjavíkur 

Sér inngangur og verönd

Laus strax

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@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

Glæsilega 3ja herbergja í nýbyggingu 
Endaíbúð á annarri hæð að stærð 124,0 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir í eldhúsi 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna 
Fyrir borgara +55 ára   Afhending við kaupsamning  

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 56,6 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstm. fast.

300 hektara jörð í Borgarbyggð, 

einstök staðsetning 

Liggur meðfram bökkum Norðurár 

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

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur 

Verð : 38,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel staðsett 310,3 fm 7-8 herbergja einbýlishús 

á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 

Einstakt útsýni er úr húsinu 

Eignin er laus strax

Klukkuberg

Verð : 82,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bolholt 
Til leigu frá 1október afar vel staðsett 200 fm 
skrifstofuhúsnæði á 3ju hæð í góðu lyftuhúsi 
Góðar innréttingar og innfelld lýsing 
Nú eru ellefu vinnustöðvar í fjórum rýmum, 
auk vinnuaðstöðu í móttöku, fundarherbergi, 
setustofu, kaffistofu, og snyrtingu

Til leigu

Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Grandavegur 42Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

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

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

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

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

Nánari upplýsingar veita:

Einstaklega glæsilegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir 
með rúmlega 20 fm yfirbyggðum svölum til viðbótar 
við skráða fermetra íbúðar. 

• Sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu
• Lyfta í hverjum stigagangi
• Vönduð AEG tæki í eldhús  

m.a uppþvottavél, spanhelluborð með háfi,  
ísskápur og frystir.

• Flestar íbúðir með tveimur baðherbergjum 
• Svalalokanir
• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð
• Fataskápar í herbergjum og forstofu
• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm
• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
• Einkasala

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

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

- 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
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Lindarbraut 10 

Verð : 47,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:45

Falleg og björt 117 fm efri sérhæð 

Fallegt útsýni til suðurs og vesturs 

2-3 góð svefnherbergi 

Frábær staðsetning

.

Perlukór 1C
Lúxusíbúð 

Verð : 89,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Íbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals
Glæsilegt stórt opið eldhús
Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherb.
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sérhönnuð lýsing

.

Meðalbraut 2

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt einbýli innst í botnlanga 

við rólega götu í Kópavogi

206 fm 

2 stofur 

4 svefnherbergi 

Glæsilegur garður

.

Brekkuás 3

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17.ágúst kl.17:00-17:30

Mjög rúmgóð og snyrtileg 87 fm 2ja herb íbúð

Lyftuhús á góðum stað í Hafnarfriði

Vandaðar innréttingar og gott skipulag

Stórt opið stofu og eldhúsrými

Gott baðherbergi og þvottahús innaf því

Góð sér verönd á baklóð

.

 Krókavað 5

Verð : 51,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:30-18:00

Glæsileg 4ra herbergja efri sérhæð með bílskúr

Þaksvalir á ofan á bílskúr ásamt sér afnotarétti 

á jarðhæð

Stutt í skóla og leikskóla

Eignin er skráð 164,9 fm þar af bílskúr 28,7 fm

.

Fornhagi 13

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 4.hæð 
við Fornhaga 13, íbúðin er skráð 88,6 fm, 
að meðtalinni sér geymslu í kjallara.   

Mjög góð útsýnisíbúð þar sem sést til Esjunnar, 
gott útsýni er yfir Vesturbæinn og yfir sjóinn 
á Ægisíðunni, frábær staðsetning.

.

Skaftahlíð 8

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu húsi 

við Skaftahlíð 8 127 fm 5 herbergja Góð 

staðsetning þar sem stutt er í skóla og alla 

helstu þjónustu

.

Fiskakvísl 11

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Vel staðsett í litlu fjölbýlis er mjög falleg og vel 

skipulögð 209,4 fm 5-6 herbergja endaíbúð  

á efstu hæð með innbyggðum bílskúr og 

auka herbergi í kjallara 

Glæsilegt eldhús - Arin í stofu

Stórar suður svali

.

Vindakór 4

Verð : 42,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.18:00-18:30

Nýleg og veglega innréttuð 4ra herbergja íbúð

Jarðhæð með sér inngangi og stórri afgirtri verönd

Góðar sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki

Kamína í stofu,  Þrjú fín svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og baðkari

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

 5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld

.

Stakkholt 2a
íbúð 102

Verð : 38,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á jarðhæð, 72,1 fm 

Stór 42 fm pallur sem snýri inní garðinn 

Nýleg bygging í miðbæ Reykjavíkur 

Sér inngangur og verönd

Laus strax

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@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

Glæsilega 3ja herbergja í nýbyggingu 
Endaíbúð á annarri hæð að stærð 124,0 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir í eldhúsi 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna 
Fyrir borgara +55 ára   Afhending við kaupsamning  

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 56,6 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstm. fast.

300 hektara jörð í Borgarbyggð, 

einstök staðsetning 

Liggur meðfram bökkum Norðurár 

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

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur 

Verð : 38,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel staðsett 310,3 fm 7-8 herbergja einbýlishús 

á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 

Einstakt útsýni er úr húsinu 

Eignin er laus strax

Klukkuberg

Verð : 82,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bolholt 
Til leigu frá 1október afar vel staðsett 200 fm 
skrifstofuhúsnæði á 3ju hæð í góðu lyftuhúsi 
Góðar innréttingar og innfelld lýsing 
Nú eru ellefu vinnustöðvar í fjórum rýmum, 
auk vinnuaðstöðu í móttöku, fundarherbergi, 
setustofu, kaffistofu, og snyrtingu

Til leigu

Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Grandavegur 42Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

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

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

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

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

Nánari upplýsingar veita:

Einstaklega glæsilegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir 
með rúmlega 20 fm yfirbyggðum svölum til viðbótar 
við skráða fermetra íbúðar. 

• Sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu
• Lyfta í hverjum stigagangi
• Vönduð AEG tæki í eldhús  

m.a uppþvottavél, spanhelluborð með háfi,  
ísskápur og frystir.

• Flestar íbúðir með tveimur baðherbergjum 
• Svalalokanir
• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð
• Fataskápar í herbergjum og forstofu
• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm
• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
• Einkasala

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

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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46 fm sumarhús við Biskupstungubraut 

rétt við Borg í Grímsnesi 

Eignarlóð 0,6 hektari

Heiðarbraut

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 174 fm heilsárshús á golfsvæði 
með sundlaug.
Aðeins 50 mín keyrsla úr Reykjavík.
Fyrsta flokks eign með glæsilegu útsýni.
Möguleg skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu. 
Öndverðarnes - Stangarbraut 8

Öndverðarnes 

Verð : 52,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sumarhúsaland með 22 lóðum 

Lóðir við bakka Rangár ma 

Kalt vatn og rafmagn og stutt í heitt vatn

Galtalækjaskógur

Verð : 44,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

42,8 fm hús ásamt svefnlofti í Svínadal 

Frábært útsýni yfir Glammastaðavatn 

Tvö svefnherbergi 

Veiði í vatninu 

Kjarrás

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, 
sólskáli 17 fm af heildarstærð 
Einstök staðsetning í landi Nesja, innst 
botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, sólar 
nýtur við frá morgni til kvölds.  Kjarri vaxið land
Mikið útsýni. Báta aðstaða við vatnið

Nesjar  Þingvallavatn

Verð : 24,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

18 fm sumarhús á frábærum stað 

Kalt vatn tengt inn í hús 

Opið rými með stofu, eldhúsi, 

svefnaðstaða og loft 

3900 fm leiguland

Eyrarskógur

Verð : 2,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

60 fm sumarhús í landi Grímsstaða 

í Borgarbyggð 

Stöplar komnir fyrir 12 fm gestahús 

1,4 hektara eignarland 

Þrjú svefnherbergi 

Múlabyggð

Verð : 26,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð

Verð : 15,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi 

Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Einstaklega falleg 8700 fm sumarbústaðarlóð með 
útsýni yfir Þingvallavatn. Aðeins hálftíma akstur 
frá Reykjavík í Bláskógarbyggð Þingvallasveit 
Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum 
Dreifikerfi RARIK er á svæðinu 
Læst öryggishlið við Þjóðveg

Skálabrekkugata

Verð : 10,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm Í landi 

Syðri-Langholts við Flúðir 

Húsið er á 1,9 hektara leigulandi 

Glæsilegt útsýni ma sést vel til 

Laugarás og Reykholts. Heitt og kalt vatn

 Holtabyggð  

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Mjög fallegur og vel búinn 70 fm 4ra herbergja 

heilsárbústaður í landi Hallkelshóla í Grímsnesi 

3 góð herbergi 

Fallegt eldhús og bað 

Geymsluskúr á lóð

Hallkelshólar

Verð : 17,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Rúmlega 80 fm hús á góðum stað í Landssveit 

5000 fm eignarlóð sem liggur við fallega á 

Fluglendingarsvæði í grennd 

Sláttutraktor fylgir með í kaupum 

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús með sauna 

3 svefnherbergi 

Fitjahlíð Skorradalur

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum
auk kjallara og bílskúrs. Heildareignin er skráð 
217,7 fm, þar af er bílskúr 26,3 fm 
Í húsinu er rekin heimagisting með sex gistirýmum 
og hefur eignin því mikla tekjumöguleika 
Í húsinu eru 9 herbergi í heildina
Allt innbú getur fylgt með í kaupunum 

Ásvallagata 52

Verð :130,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Gistirekstur í hjarta Rvk

Einstök þakíbúð á tveimur hæðum ásamt 

stæði í bílageymslu

Þrennar svalir og ótrúlegt útsýni til allra átta 

Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi 

Eignin er laus strax

Skúlagata 10

Verð :114,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 87,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

174 fm á 7 og 8 hæð efstu hæð 

Þrennar svalir 

2 bílastæði 

Mánatún 7

Verð : 87,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum
Frábært útsýni, Hiti í gólfum beggja hæða
Vandaðar innréttingar frá Brúnas
Flísalagður bílskúr, 4 svefnherbergi, stofa, 
sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt og vel staðsett 323,4 fm 5 herbergja 

efri sérhæð ásamt 2 herbergja íbúð í kjallara 

með sérinngangi og tvöföldum 

innbyggðum bílskúr.  Fallegur garður 

Eignin er laus strax

Staðarsel 

Verð frá: 76,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ
5 herbergja, 217 fm  
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur verðlaunagarður með palli og 
heitum potti Vel skipulögð eign á einni hæð 

Steinás 1

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð 

Innbú utan persónulegra muna fylgir 

Steyptur kjallari með breiðum dyrum 

Sjónvarpsloft með þakgluggum, Þrjú svefnh. og 

einnig hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu

Miðfellsvegur

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

76 fm sumarhús á eignarlandi í 

Rangárþ-eystra 

Heilbjálkahús, 30 fm svefnloft 

Heitt og kalt vatn, hiti í gólfi 

Ketilsstaðir

Verð : 18,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

96 fm heilsárshús v Brókarvatn á Mýrunum 

Heitur pottur, skjólgóður pallur Falleg 

staðsetning v klettabelti Stutt í Brókarvatn 

Borgarstígur

Verð : 24,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm sumarhús ásamt 

16 fm viðbyggingu (glerskála) 

Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni - 4500 fm land

Eyrarskógur 22

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel byggt sumarhús í landi 

Stóra Hofs Gnúpvhreppi

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm 

Leigulóð - Tryggur samningur

Hrútalágar

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegar 77-130 fm 
útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð  
í öllum íbúðum

Sér bílastæði í  
upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar 
innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan 
og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf.  
sem ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Garðatorg 2 og 4

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

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

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
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46 fm sumarhús við Biskupstungubraut 

rétt við Borg í Grímsnesi 

Eignarlóð 0,6 hektari

Heiðarbraut

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 174 fm heilsárshús á golfsvæði 
með sundlaug.
Aðeins 50 mín keyrsla úr Reykjavík.
Fyrsta flokks eign með glæsilegu útsýni.
Möguleg skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu. 
Öndverðarnes - Stangarbraut 8

Öndverðarnes 

Verð : 52,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sumarhúsaland með 22 lóðum 

Lóðir við bakka Rangár ma 

Kalt vatn og rafmagn og stutt í heitt vatn

Galtalækjaskógur

Verð : 44,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

42,8 fm hús ásamt svefnlofti í Svínadal 

Frábært útsýni yfir Glammastaðavatn 

Tvö svefnherbergi 

Veiði í vatninu 

Kjarrás

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, 
sólskáli 17 fm af heildarstærð 
Einstök staðsetning í landi Nesja, innst 
botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, sólar 
nýtur við frá morgni til kvölds.  Kjarri vaxið land
Mikið útsýni. Báta aðstaða við vatnið

Nesjar  Þingvallavatn

Verð : 24,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

18 fm sumarhús á frábærum stað 

Kalt vatn tengt inn í hús 

Opið rými með stofu, eldhúsi, 

svefnaðstaða og loft 

3900 fm leiguland

Eyrarskógur

Verð : 2,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

60 fm sumarhús í landi Grímsstaða 

í Borgarbyggð 

Stöplar komnir fyrir 12 fm gestahús 

1,4 hektara eignarland 

Þrjú svefnherbergi 

Múlabyggð

Verð : 26,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð

Verð : 15,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi 

Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Einstaklega falleg 8700 fm sumarbústaðarlóð með 
útsýni yfir Þingvallavatn. Aðeins hálftíma akstur 
frá Reykjavík í Bláskógarbyggð Þingvallasveit 
Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum 
Dreifikerfi RARIK er á svæðinu 
Læst öryggishlið við Þjóðveg

Skálabrekkugata

Verð : 10,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm Í landi 

Syðri-Langholts við Flúðir 

Húsið er á 1,9 hektara leigulandi 

Glæsilegt útsýni ma sést vel til 

Laugarás og Reykholts. Heitt og kalt vatn

 Holtabyggð  

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Mjög fallegur og vel búinn 70 fm 4ra herbergja 

heilsárbústaður í landi Hallkelshóla í Grímsnesi 

3 góð herbergi 

Fallegt eldhús og bað 

Geymsluskúr á lóð

Hallkelshólar

Verð : 17,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Rúmlega 80 fm hús á góðum stað í Landssveit 

5000 fm eignarlóð sem liggur við fallega á 

Fluglendingarsvæði í grennd 

Sláttutraktor fylgir með í kaupum 

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús með sauna 

3 svefnherbergi 

Fitjahlíð Skorradalur

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum
auk kjallara og bílskúrs. Heildareignin er skráð 
217,7 fm, þar af er bílskúr 26,3 fm 
Í húsinu er rekin heimagisting með sex gistirýmum 
og hefur eignin því mikla tekjumöguleika 
Í húsinu eru 9 herbergi í heildina
Allt innbú getur fylgt með í kaupunum 

Ásvallagata 52

Verð :130,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Gistirekstur í hjarta Rvk

Einstök þakíbúð á tveimur hæðum ásamt 

stæði í bílageymslu

Þrennar svalir og ótrúlegt útsýni til allra átta 

Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi 

Eignin er laus strax

Skúlagata 10

Verð :114,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 87,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

174 fm á 7 og 8 hæð efstu hæð 

Þrennar svalir 

2 bílastæði 

Mánatún 7

Verð : 87,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum
Frábært útsýni, Hiti í gólfum beggja hæða
Vandaðar innréttingar frá Brúnas
Flísalagður bílskúr, 4 svefnherbergi, stofa, 
sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt og vel staðsett 323,4 fm 5 herbergja 

efri sérhæð ásamt 2 herbergja íbúð í kjallara 

með sérinngangi og tvöföldum 

innbyggðum bílskúr.  Fallegur garður 

Eignin er laus strax

Staðarsel 

Verð frá: 76,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ
5 herbergja, 217 fm  
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur verðlaunagarður með palli og 
heitum potti Vel skipulögð eign á einni hæð 

Steinás 1

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð 

Innbú utan persónulegra muna fylgir 

Steyptur kjallari með breiðum dyrum 

Sjónvarpsloft með þakgluggum, Þrjú svefnh. og 

einnig hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu

Miðfellsvegur

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

76 fm sumarhús á eignarlandi í 

Rangárþ-eystra 

Heilbjálkahús, 30 fm svefnloft 

Heitt og kalt vatn, hiti í gólfi 

Ketilsstaðir

Verð : 18,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

96 fm heilsárshús v Brókarvatn á Mýrunum 

Heitur pottur, skjólgóður pallur Falleg 

staðsetning v klettabelti Stutt í Brókarvatn 

Borgarstígur

Verð : 24,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm sumarhús ásamt 

16 fm viðbyggingu (glerskála) 

Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni - 4500 fm land

Eyrarskógur 22

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel byggt sumarhús í landi 

Stóra Hofs Gnúpvhreppi

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm 

Leigulóð - Tryggur samningur

Hrútalágar

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegar 77-130 fm 
útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð  
í öllum íbúðum

Sér bílastæði í  
upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar 
innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan 
og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf.  
sem ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Garðatorg 2 og 4

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

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

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

- 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



Arnarheiði  24, 810 Hveragerði

Heiðmörk 25, 810 Hveragerði

Heiðarbrún 7, 810 Hveragerði

Dynskógar 6, 810 Hveragerði

Hraunbær 8, 810 Hveragerði

Borgarhraun 4, 810 Hveragerði

 Borgarhraun 24, 810 Hveragerði

Laufskógar 33, 810 Hveragerði

Höfum í einkasölu mjög fallegt og vel staðsett enda-raðhús 
við Arnarheiði. Um er að ræða 130,0 fm steinsteypt raðhús 
með snyrtilegum og vel frágengnum garði og góðri aðkomu. 
Björt stofa sem snýr í suður og í norðvestur horni stofu er falleg 
kamína. Í íbúðinnu eru þrjú svefnhverbergi. Eldhúsinnrétting er 
úr kisuberjarvið og með miklu skápaplássi. Gengið er út úr stofu 
út á góðan sólpall sem snýr til suðurs. Björt og vönduð eign í 
grónu og barnvænu umhverfi. Vel skipulögð og áhugaverð eign. 
Verð 37,8 millj.

Höfum fengið til sölu einbýlishús við Heiðmörk. Eignin alls 
166 fm. Hér er um að ræða vel við haldið hús. Árið 2005 var 
byggð 57,2 fm. viðbygging og þar innréttuð snotur auka íbúð 
sem er fullfrágengin.Á svefnherbergisgangi er baðherbergi og 
tvö svefnherbergi. Útgangur er frá svefnherbergisgangi út á 
góða timbur-verönd, þar er heitur pottur, gott gróðurhús og 
lítil timbur-bygging sem gefur ýmsa möguleika. Góðir skápr 
og innréttingar eru í húsinu. Húsið er klætt utan með liggjandi 
bárujárni. Verð 41,8 millj.

Höfum í einkasölu einbýlishús við Heiðarbrún. Eignin er alls 190,1 
fm. Eignin samanstendur af 136.5 fm íbúð og 53,6 fm tvöföldum 
bílskúr. Úr borðstofu er gengið út á timbur verönd þar sem er 
góð tenging við garð. Eldhús er rúmgott með eikar innréttingu 
og góðum tækjum. Bílskúr er steinsteyptur og fullfrágenginn. Að-
koma að húsi mjög snyrtileg. Framan við húsið eru góðar stéttar 
og hellulagt stórt bílastæði. Eign sem hefur fengið gott viðhald. 
Áhugavert snoturt einbýli á góðum stað. Verð 42,8 millj. 

Höfum í sölu timbur- einbýlishús við Dynskóga.  Eignin er alls 
191,1 fm. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi. Úr borðstofu og el-
dhúsi er gengið út á timbur verönd og einnig er útgengt úr skála 
og hjónaherbergi. Eldhús er rúmgott með hvítmálaðri nnréttingu 
og góðri eyju og tækjum. Ólokið er við að klæða upp í loft á á 
tvo veggi í skála. Í baðherbergi er  innrétting og baðker. Bílskúr er 
steinsteyptur og fullfrágenginn. Aðkoma að húsi mjög snyrtileg. 
Lóð er alls 1.134.0 fm. Áhugaverð eign. Verð 34,9 millj. 

Höfum fengið í sölu 186,6 fm. parhús við Hraunbæ í Hveragerði. 
Húsið er steinsteypt, byggt 2006. Þrjú svefnherbergi. Í eldhúsi 
er góð innrétting með stórri eyju. Í stofu er kamína með fallegri 
hleðslu. Mikið af skápum og mjög góð innrétting er í þvottahúsi. 
Yfirbyggt og hellulagt úti-svæði fyrir framan inngang ásamt með 
skjólveggjum. Ef áhvílandi lán eru yfirtekin er möguleiki á lágri 
útborgun. Áhugaverð eign með góðu og stóru alrými, góðum 
barnaherbergjum og innbyggðum bílskúr. Verð 42,6 millj.  

Höfum í einkasölu, einbýlishús við Borgarhraun. Íbúðin er alls 
120,0 fm. og komin steypt plata fyrir ca. 45 fm. bílskúr. Eigninni 
hefur verið vel viðhaldið og er verið að leggja lokahönd á en-
durnýjun á herbergjum þ.m.t nýjar hurðir ( ekki komin gólfefni). 
Eignin telur þrjú svefnherbergi. Verið er að gera upp stærra 
baðherbergið og er söluverð miðað við að taka við því eins og 
það er við skoðun. Aðkoma að húsi snyrtileg og er þetta eign 
í botnlanga. Eign sérlega vel staðsett miðsvæðis í Hveragerði. 
Verð 32,6 millj.  

Höfum í einkasölu einbýlishús við Borgarhraun. Eignin er alls 
192,3 fm. Eignin samanstendur af 143.5 fm.íbúð og 48,8 fm 
sérstæðum bílskúr. Möguleiki á fjórum svefnherbergum. Eldhús 
með hvítlakkaðri nýlegri innréttingu og vönduðum tækjum. 
Stofuloft er upptekið með sýnilegum bitum. Neysluvatns- og 
frárennslislagnir endurnýjaðar. Garður einstaklega snyrtilegur 
ásamt verönd og með trjám og gróðri. Eign sem hefur verið nos-
trað við á allan hátt og mikið endurnýjuð.  Einstaklega áhugaverð 
eign. Verð 42,7 millj.

Höfum í einkasölu, einbýlishús við Laufskóga. Eignin er alls 183,1 
fm. þar af bílskúr 32 fm og stórt íbúðarherbergi með sérinnin-
gangi og snyrtingu. Gengið er úr stofu út á stóra og góða timbur 
verönd. Eldhúsinnréttingin er upprunnaleg en í góðu lagi. Verið 
er að gera upp baðherbergi og er þeim framkvæmdum ólokið. 
Skipt hefur verið um alla glugga og gler í húsinu. Nýtt þakjárn 
er á húsinu. Snoturt timburhús í gömlu og grónu hverfi þar sem 
stutt er í fallega náttúru með góðum gönguleiðum.  
Verð 39,7 millj.  

Farsæl þjónusta í 30 ár                    Farsæl þjónusta í 30 ár                   Farsæl þjónusta í 30 ár

F A S T E I G N A M I Ð L U N
Breiðumörk 13 | Simi 483 5900 | Gsm. 892 9330 | kk@fagvis.is

TIL SÖLU Í HVERAGERÐI

Kristinn G.
Kristjánsson
Lögg. fasteignsali

Thelma Rós
Kristinsdóttir
ritari

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal. 
Húsin eru 5 til 6 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98  til 238 fm.  Vandaðar íslenskar innréttin-
gar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg hönnun 
að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum  eða stórum timburveröndum.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og  
www.fjarfesting.is   

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar 
frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 2ja til 5. herbergja frá 93-186 fm. Glæsileg 
hönnun að innan sem utan. Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu 
sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla- 
geymslu fylgja öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og 
nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi
LUNDUR 17 - 23

LANGALÍNA 20-26

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvílandi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÁLFKONUHVARF 21
• 201 Kóp. 
• 128,5 fm. 4ra herb. 
• Efsta hæð. 
• Endaíbúð. 
• Stæði í bílageymslu. 
• Verð 42.9 millj. 

STIGAHLIÐ 2
• 105 Rvk. 
• 6. herb. 135,7 fm. 
• 4 góð svefnherbergi.
• Nýlegt baðherbergi, 
• Vel skiplögð íbúð.  
• Verð 46,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

RAUÐAGERÐI 41
• 108 Rvk.  
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús.
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr.  

BREKKUHLÍÐ 4
• 220 Hfj. 201,5 fm. Parhús.  
• 4 svefnherbergi.   
• Vandaðar innréttingar.   
• Tvö baðherbergi.  
• Fallega timbursólverönd        
 með heitum potti.
• Verð 59,5 millj. 
Opið hús þriðjudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30.   

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LINDARGATA 37
• 101 Rvk.  
• 3ja herb. 
• 104 fm. 
• Skuggahverfi. 
• Sjávarútsýni. 
• Stórglæsileg. 
• Bílageymsla.

LUNDUR 17
• 200  Kóp. 
• 109 fm. 
• 3ja herb. 2. hæð.  
• Bílgeymsla.  
• Hvítar innréttingar  
 og innihurðir.  
• Lyftuhús.    
• Verð 52 millj. . 

OPIÐ HÚS

LÆKJARGATA 9
• 220 Hfj.  
• 123,2 fm.  
• Skemmtilegt einbýlishús.  
• Frábær staðsetning.   
• Möguleiki á að stækka  
 húsið.
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30.

FRAMNESVEGUR 61
• 101 Rvk.  
• 5 herbergja.  
• 116,3 fm. 
• Mikið endurnýjuð.  
• Gott hús.
• Verð 47,5 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

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

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

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi Garðabæ

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson  
lögg. fast.  

Kristín Pétursdóttir  
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir  
viðskiptalögfr.

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

Gljúfrasel
EINBÝLI MEÐ 2 AUKAÍBÚÐUM

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

Laugavegur 170
TIL LEIGU.

Til leigu er allur vesturhluti hússins 
Laugavegur 170-172 ( Hekluhúsið 
eldra). Um er að ræða samtals ca. 
1.310 fm á þremur hæðum. Mögulegt 
er að leigja alla eininguna eða í 
pörtum. Lyfta er í húsinu og breitt 
gott stigahús.  Þetta er húsnæði á 
frábærum stað við miðborgina með 
fjölbreytilega nýtingarmöguleika. 
Hafið samband við starfsmenn 
Foldar varðandi nánari upplýsingar 
og skoðun.

Þórðarsveigur
3JA MEÐ BÍLAGEYMSLU

Þórðarsveigur, 2.hæð : Falleg, vel 
skipulögð íbúð á annari hæð í nýlegu 
lyftuhúsi. 

Tvö svefnherbergi, stofa og 
suðursvalir, þvottaherbergi innan 
íbúðar, geymsluherbergi í íbúð og  
önnur geymsla á jarðhæð. Gott 
eldhús og vandað baðherbergi.  
Stæði í bílageymslu fylgir.

 Verð 32,9 millj. 

Dalbraut, Bíldudal
EINBÝLI

Ca. 150 fm. fallegt, vel staðsett 
einbýli á Bíldudal. Þrjú svefnherbergi 
auk vinnukróks. Rúmgóð stofa, 
bjart og gott eldhús. Stór og gróin 
lóð. Einstakt útsýni. Eigninni fylgir 
timburhjallur. 

Tækifæri til að eignast einbýlishús á 
fallegum stað á Vestfjörðum.   

Verð 15,9 millj.

Sæviðarsund
2.HÆÐ + BÍLSKÚR. 

Sæviðarsund, efri hæð með bílskúr: 
Ca. 82 fm. íbúð ásamt ca. 41 fm. 
innbyggðum bílskúr, samtals 123,1 
fm. Íbúðin er mikið endurnýjuð með 
nýlegum innréttingum og parketi en 
húsið þarfnast viðgerðar. Verið er að 
leita tilboða í utanhússviðgerð. Laus 
til afhendingar. Lyklar á skrifstofu.  
Bókið skoðun.  

Verð 35,9 millj.

Háteigsvegur
VÖNDUÐ HÆÐ TIL LEIGU

Ca. 114 fm. vönduð miðhæð í  
glæsilegu húsi ofalega við Háteigsveg 
er til leigu. Sérinngangur. 

Áhugasamir hafi samband við Rakel 
eða Viðar í s. 552-1400 eða sendið 
tölvupóst á fold@fold.is. 

Leiguverð íbúðar kr. 275.000 á 
mánuði.

Kiðárbrekkur 5
HÚSAFELLI

Kiðárbrekkur 5, Húsafelli: Mjög 
vel staðsett og gott sumarhús við 
Kiðárbrekkur í Húsafelli. Fallegt 
umhverfi nálægt ánni, náttúrulegur 
gróður á lóðinni. Sundlaug, golfvöllur, 
veitingarekstur o.fl. á svæðinu. 

Tækifæri til að eignast bústað í 
þessari náttúruparadís.

 Verð 16,9 millj. 

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Kirkjusandur 3
OPIÐ HÚS ÞRI 16/8 KL. 17-17:30

Kirkjusandur 3, íbúð 402: Ca. 123 
fm. björt og falleg íbúð á 4. hæð í 
vönduðu lyftuhúsi með bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur, eitt 
svefnherbergi, eldhús með miklum 
og vönduðum innréttingum og 
baðherbergi. Einnig er sólstofa. Útsýni 
er frábært yfir flóann. Þvottaherbergi 
er sameiginlegt með tveimur öðrum 
íbúðum á hæðinni.  

Stæði í bílageymslu og sérgeymslur, sameiginleg líkamsræktaaðstaða með tækjum. 
Húsvörður er í húsinu.  Verð 54,9 millj. Opið hús þri 16/8 kl. 17-17:30, verið velkomin.

Sogavegur 101, efri sérhæð
OPIÐ HÚS ÞRI 16/8 KL. 17-17:30

Sogavegur 101, 108 Reykjavík, 
tæplega 150 fm efri sérhæð í 4-býli 
með sérinngangi ásamt 28,8 fm 
sérstæðum bílskúr, samtals 178,5 
fm.   Húsið er klætt að utan með 
álklæðningu. Fjögur svefnherbergi 
á teikningu en eru þrjú í dag. Stórar 
stofur. Endurnýjað eldhús, flísalagt 
baðherbergi ásamt uppgerðu 
gestasalerni. Þvottahús og búr innan 

íbúðar. Gott innra skipulag. Kjartan Sveinsson teiknaði. Verð 54,9 millj.  
Opið hús þri 16/8 kl. 17-17:30, verið velkomin.

OPIÐ HÚS

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

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

 

OPIÐ HÚS

Albert
821-0626

Sigga Hrönn
866-9779

Höfuðborg
Fasteignasala

Pantaðu frítt söluverðmat á

                               www.hofudborg.is
     Við þjónustum þig alla leið með persónulegri og faglegri þjónustu.

Við erum á facebook
Fylgstu með okkur

Höfuðborg fasteignasala | Hlíðarsmára 2, 6.hæð | 201 Kópavogur | Sími: 414 4488 | hofudborg@hofudborg.is

Já6-8m2

308 Verð 61,9 millj.

Lundur 1, 200 Kópavogur Opið hús mánudag 15. ágúst milli kl: 19:30-20:00

Afar vönduð og vel skipulögð 3ja herb. 120,0 fm íbúð á jarðhæð auk rúmgott 
bílastæðis í snyrtilegri bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í 
Fossvogsdal. Eins og sérbýli í lúxús fjölbýlishúsi með garði. Skoðið þessa.
Nánari upplýsingar hjá Alberti í 821-0626

Já Verð 49,4 millj.Já2 m2

 120 Verð 47,9 millj.
Hagi-Breiðuvík við Gíslholtsvatn. Bókið skoðun hjá Alberti í síma 8210626
Fallegt heilsárshús á gróinni eignarlóð í afgirtu sumarhúsahverfi. Húsið var byggt 
1994 og stækkað 2010. Björt og rúmgóð stofa. Tvö baðherbergi, þvottahús og 
kamína. Hitaveita. Stór verönd með heitum nuddpotti. Tvö 7,5fm einangruð 
upphituð geymsluhús. Lóðin er fallega ræktuð. Leiksvæði með leiktækjum. 
Bátahöfn og veiðileyfi í vatninu.  Um 1 klst akstur er frá Reykjavík  þ.e. 85 km.

nei3 m2

 80 Verð 28,9 millj.

Hjarðarhagi 13, 107 Reykjavík Opið hús mánud. 15.ágúst milli kl: 20-20:30
Vel skipulögð 4ra herb. 129 fm íbúð með sér inngangi í góðu fjölbýli á þessum 
eftirsótta stað auk 21,2 fm bílskúrs. Björt stofa og borðstofa með útgengi á stórar 
suðursvalir sem eru að hluta yfirbyggðar. Eldhúsið er með fallegri retro rautt/hvítt 
innréttingu. Bílskúrinn er með rafmagni og nýlegri hurð. Sérgeymsla í kjallara, ekki í 
skráðum fm. Nýlegt skólp og dren. Getur losnað fljótlega. Verð 54,9 millj.

Já3 m2

 150,2 Verð 54,9 millj.
Sörlaskjól 18, 107 Reykjavík - Nánari uppl. hjá Alberti
Opið hús mánudaginn 15. ágúst milli kl: 17:45-18:30

Afar vel staðsett einbýlishús með tvöföldum bílskúr. Hús í 
góðu ásigkomulagi. Góð innkeyrsla. Möguleiki á aukaíbúð. 

Ris sem væri hægt að breyta. Teikningar á skrifstofu. 
Fasteign sem er sjaldan í boði. Verð 110 millj. 

Tvöfaldur6-8 m2

 282

Einnig eru á skrá hjá okkur spennandi hús með góðum 
jarðskika á suðurlandi og vesturlandi, og byggingarlóð 
fyrir einbýli í Laxatungu í Mosó. Sjá nánar á heimasíðu.



HELLUVAÐ 21 - 4RA HERB. MEÐ BÍLSKÝLI

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST FRÁ KL 17:00-17:30. 

Falleg 104 fm 4ra herbergja íbúð 
á 4.hæð í fallegu lyftuhúsi auk 
stæðis í bílageymslu. Einstök eign 
með frábæru útsýni. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Flísalagt baðher-
bergi með baðkari og sturtu. Björt 
stofa með glæsilegu útsýni. Fallegt 
eldhús með borðkrók. Sérgeymsla 
í kjallara. Verð 39.9 millj.

OPIÐ HÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Vandað og mikið endurýjað einbýlishús á tveimur hæðum ásamt rishæð 
og innbyggðum bílskúr. Einnig fylgir sérbyggður bílskúr með gönguhurð og 
gluggum. Stærð alls 326,0 fm. Virkilega vönduð eign sem býður upp á mikla 
möguleika með að hafa tvær til þrjár íbúðir. Vinsæl staðsetning.  
Stutt í skóla og alla þjónustu. Laus fljótlega. Ásett verð kr. 69,9 millj. 

JÓRUSEL 18, 109 Rvk. 
Opið hús þriðjudaginn 16. ágúst frá kl. 17:30-18:00.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

OPIÐ HÚS

BERJAVELLIR 1 221 HAFNAFJÖRÐUR
FRÍTT

VERÐMAT

www.fr.is fr@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

Sjöfn
Ólafsdóttir
Skrifstofa

Löggiltur
fasteignasali

Margrét 
Hjálmarsdóttir 

Þórdís
Davíðsdóttir

121,9 fm 
39.900.000 KR. 844 1421

salvor@fr.is

Fjölbýli
4 herb 

Falleg og vönduð íbúð á 2 hæð í viðhaldslitlu 
fjölbýli. Yfirbyggðar svalir. Stæði í bílageymslu. 

Lyfta og sér þvottahús. Sjón er sögu ríkari!

HAGASEL 38 109 REYKJAVÍK

408,5 fm 
66.900.000 KR. 844 1421

salvor@fr.is

Fjölbýli
6 herb 

Reisulegt timburhús í Seljahverfi með stórum bílskúr. 
5 góð svefnherbergi. Steyptur kjallari undir húsi og 

bílskúr. Eign sem býður upp á ýmsa möguleika!

OPIÐ HÚS MÁN 15. ÁGÚST KL. 18.30 - 19.00 OPIÐ HÚS ÞRI 16. ÁGÚST KL. 17.30 - 18.00

REYRENGI 9 112 REYKJAVÍK

97 fm 
34.500.000 KR. 782 9282

oddur@fr.is

Fjölbýli
4 herb 

Opin og björt 4ja herb. íbúð í Reyrengi í litlu 
fjölbýli í Grafarvogi. Geymsla innan íbúðar, 

stæði í bílageymslu. Velkomin í opið hús.

VESTURBERG 78 111 REYKJAVÍK

63,6 fm 
22.900.000 KR. 844 1421

salvor@fr.is

Fjölbýli
2 herb 

FALLEGT ÚTSÝNI. Björt íbúð á 7 hæð (efstu) í 
lyftuhúsi. Hjólastólaaðgengi - sjálfvirkur opnari 

á útihurðum. Stutt í alla helstu þjónustu.

OPIÐ HÚS MÁN 15. ÁGÚST FRÁ 17.30 - 18.00 BÓKIÐ SKOÐUN

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali
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Opið hús þriðjudaginn 16. ágúst kl. 17:30-18:00

Byggðarendi 24 - 108 Reykjavík

Íbúð í tvíbýli á 2 hæðum ásamt innbyggðum bílskúr, alls 263 fm. Forkaupsréttur er á 
146 fm. íbúð með sérinngangi á tveimur hæðum. Möguleiki er að stúka af 2ja–3ja herb. 
íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Stór ræktaður garður með verkfærageymslu og litlu 
gróðurhúsi. Bílskúrinn er í dag innréttaður sem herbergi. Um er að ræða stóra og 
bjarta eign sem hefur mikla möguleika fyrir stóra fjölskyldu eða skipta eigninni í 
smærri einingar og leigja hluta til lengri eða skemmri tíma.

Nánari upplýsingar gefur Páll Guðjónsson lögg. fasteignasali 
sími 699 4994 og 512 3400 eða á netfangið pall@fasteignasalan.is  

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Eyktarás 2, Reykjavík

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Opið hús í dag  frá  kl. 17:00 – 18:00
Stórglæsilegt tveggja íbúða hús til sölu saman eða í sitt hvoru lagi. Efri hæðin er 
glæsileg með arni, heitum potti, fimm herbergjum og innbyggðum bílskúr. Hæðin 
er 250 fm. Verð kr. 66,9 millj. Á jarðhæð er samþykkt  77 fm þriggja herbergja íbúð á 
með inngangi. Verð kr. 28,9 millj,. Einstakt tækifæri. 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum í dag á milli kl. 17 og 18 
með allar upplýsingar, asmundur@hofdi.is, s: 895 3000.

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



570 4800 696 0901
Löggiltur fasteignasali

VANTAR EIGNIR
 MIKIL 

EFTIRSPURN

Rituhólar 13  – 109 Reykjavík Álftamýri  – 108 Reykjavík Víðimelur  – 107 Reykjavík Baldursgata  – 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST  
FRÁ KL. 18:00 - 18:30 - ALLIR VELKOMNIR

Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt einýlishús á eins-
taklega fallegum útsýnisstað í Reykjavík. Eignin skiptist í 
Forstofu, stofu, eldhús, tvö baðherbergi, þrjár stofur, sjö 
herbergi, bílskúr og geymslu. V – 92 millj.

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST  
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 - ALLIR VELKOMNIR

Falleg 43,9 fm tveggja herb. kjallara íbúð. Íbúðin skiptist 
í forstofu, baðherbergi, stofu og eldhúsi í einu rými og 
herbergi með skápum. Tvær geymslur fylgja eigninni og  
sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla. Nánari uppl. 
gefur Sigrún s: 857-2267 eða sigrun@101.is V – 22,5 millj.

Mjög skemmtilega 58 fm. 2ja herbergja íbúð í kjallara á 
þessum vinsæla stað í Vesturbænum.  Íbúðin skiptist í 
gang, stofu, svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og litla 
geymslu. V – 29,9 millj.

Mjög falleg 73,2 fm íbúð á 3ju hæð.  Íbúðin er á efstu hæð 
með 4 herbergjum/stofum, fallegt útsýni á barnvænum 
stað í 101. Eignin er vel skipulögð, staðsett í góðu hús þar 
sem búið er að taka mikið í gegn.  V – 37,9 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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OPIÐ HÚS

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag frá kl. 16:45 
til 17:15

Falleg 117,4 m2, 4ra herbergja íbúð 
á jarðhæð í fjórbýlishúsi og 25,7 m2 
bílskúr. Stór timburverönd með heitum 
potti og afgirtur garður í suðvestur. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, eldhús, stofu og borðstofu.  
V. 45,5 m.

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

Fallegt 86,6 m2, 3ja herbergja raðhús á 
einni hæð með skjólgóðum garði. Eig-
nin skiptist í tvö svefnherbergi, forsto-
fu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, 
eldhús og stofu. Garður í suðaustur og 
afgirtur garður með timburverönd og 
heitum potti í suðvestur. V. 36,9 m.

Hjallahlíð 19A - 270 Mosfellsbær 

Dalatangi 13 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 16. ágúst frá kl. 17:30 til 
18:00

Falleg 93 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinnag-
ngi á 2. hæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Við hlið inngangs í íbúðina er 
köld útigeymsla. Þetta er frábær staðsetning, 
leikskóli, grunnskóli, sundlaug og líkamsrækt í 
næsta nágrenni. V. 34,9 m.

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

Glæsileg 150 m2 4-5 herbergja íbúð, ásamt óskráðu 14 m2 geymslulofti, með sérinngangi á 2. 
hæð í fjórbýlishúsi. Eignin skiptist í 3-4 herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu, forstofu, 
eldhús, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. Mikil 
lofthæð með innbyggðri lýsingu. Svalir í suðvestur. Mjög fallegt útsýni er frá húsinu. V. 49,9 m.

Tröllateigur 43 -270 Mosfellsbær 

Hulduhlíð 46 - 270 Mosfellsbær Klukkurimi 83 - 112 Reykjavík 

Falleg 101,5 m2, 4ra herbergja endaíbúð með 
sérinngangi á 2. hæð. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, hol, 
eldhús og stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. Gott 
skipulag og fallegt útsýni. V. 34,5 m.

Grandahvarf 4 - 203 Kópavogur 

Falleg 144,2 m2 íbúð með sérinngangi á efstu 
hæð(önnur hæð frá götu), ásamt 24,4 m2 
bílskúr í þriggja hæða sexbýlishúsi. Glæsi-
legt útsýni í nálægð við einstaka náttúrperlu, 
mikil kyrrð . Gott skipulag. Fallegar innrét-
tingar og gólfefni. Íbúðin skiptist í þrjú svef-
nherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. V.  56,8 m.

Krummahólar 6 - 111 Reykjavík 

161,7 m2 penthouse íbúð (7-8 herbergja)  á 
tveimur hæðum á 6. og 7. hæð (efstu hæð) 
með glæsilegu útsýni í lyftuhúsi. Eigninni 
fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eignin 
er skráð 185,9 m2, þar af íbúð 161,7 m2 og 
bílastæði í bílageymslu 24,2 m2 (skráð sem 
bílskúr). Glæsilegt útsýni í bæði suður- og 
norðurátt er frá íbúðinni.  V. 42,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 16. ágúst frá kl. 17:30 til 
18:00

Rúmgóð 103,2 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð 
ájarðhæð, ásamt bílastæði í bílakjallara. Íbúðin 
skiptist í þrjú herbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús/geymslu, eldhús, stofu og borðstofu. 
Gott skipulag. Hellulögð verönd í suðvestur.  
V. 35,5 m.

Þórðarsveigur 21 - 113 Reykjavík 

Glæsileg 165,2-166,7 m2 raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Húsin standa á góðum stað 
hátt í hverfinu. Húsin er tilbúin til afhendingar í 
dag og afhendast fullbúin með gólfefnum(ekki 
gólfefni á geymslu og bílskúr). HTH innrétting-
ar. Lóð er grófjöfnuð í rétta hæð. Á jarðhæð 
er forstofa, snyrting, eldhús, stofa, bílskúr og 
geymsla. Á efri hæðinni eru þrjú svefnherbergi 
og baðherbergi. Stórar svalir eru yfir bílskúr.  
V. 54,9-56,9 m.

Efstaland 12-18 - 270 Mosfellsbær 

Falleg 115,6 m2,  4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
með glæsilegu útsýni og bílastæði í bílakjallara 
í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla í kjallara. 
Þetta er frábær staðsetning, leikskóli, grunnskó-
li, sundlaug og líkamsrækt í næsta nágrenni.  
V. 42,5 m.

Þrastarhöfði 1 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Með bílskúr

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:





BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Corolla active. Árgerð 2014, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.141737.

VW Passat ecofuel. Árgerð 2013, ekinn 
39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.290.000. Rnr.991920.

MERCEDES-BENZ B 200 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 16 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.750.000. 
Rnr.270114.

Kia Sportage world cup edition. Árgerð 
2014, ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.190.000. Rnr.290316. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

Reneult Scenic III 2013 ssk, dísel, 
ekinn 56 þús, 5 manna frábær 
fjölskyldubíll. Hagkvæmur í rekstri, 
bifreiðagj. 11 þús á ári, eyðsla ca 4,3-
7. Ásett 2,9 - fæst á 2,5 stgr. Hjördís 
896-0753

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Útsala stórar plöntur. Veljum íslenskt. 
Blómsturvellir v. Reykjalund. Virka 
daga 12-17 s. 8641202

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

 Nudd

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

 spádómar

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

sá símaspá í 
 s. 844 6845 / 462 4564

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

 Rafvirkjun

RaFlaGNiR 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

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT

 til sölu

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 25.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf Stórhöfða 
27, S: 552 2125 www.gitarinn.is

 Óskast keypt

KaUpUm GUll - jÓN & 
ÓsKaR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 sjónvarp

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

 til bygginga

HaRðViðUR til 
HúsaByGGiNGa. sjá 
NáNaR á: VidUR.is

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

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Góð 2ja herb, 60fm íbúð til leigu í 112 
Rvk. Uppl. í s. 849 7046

 Geymsluhúsnæði

FyRsti máNUðUR FRíR 
 www.Geymslaeitt.is

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

www.BUslodaGeymsla.is
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GeymslUR.is 
 sími 555-3464

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

ATVINNA

 atvinna í boði

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

Head HoUseKeepeRs
Apartment Hotel in 101 

Reykjavik is looking for head 
housekeepers. 

Please send applications to: 
jobs@apartmentk.is

apaRtmeNt K
Leitar af starfsmanni í 

móttökustarf með frábæra 
þjónustulund í krefjandi og 

skemmtilegt starf. Ensku 
kunnátta skilyrði. Ef þú heldur 
að þetta sé eitthvað fyrir þig 

sendu okkur þá ferilskrá á 
sales@apartmentk.is eða :jobs@

apartmentk.is 

Apartment K is looking for a 
receptionist/ greeter to join 

our team. It must be confident 
and professional, have strong 
customer service skills and 
be able to work as a team 

player. Fluent english required. 
It this sounds interesting to 
you please send your cv to 

sales@apartmentk.is or jobs@
apartmentk.is

Vilt þú ViNNa með 
oKKUR.

Óskum eftir hressu, 
þjónustulunduðu og 

samviskusömu fólki til að vinna 
með okkur í bakaríinu okkar 
í Reykjavík og Mosfellsbæ. 

Vinnutíminn er frá 13:00 - 18:30 
alla virka daga og einn dag aðra 
hverja helgi. Umsækjendur þurfa 

að tala góða íslensku.
Hægt er að fylla út umsókn á 
staðnum eða á netinu. Slóðin 

er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

ByGGiNGaViNNa
Óska eftir að ráða trésmið eða mann 
vanan smíðum, nemi kæmi til greina, 
námssamningur í boði. Uppl. í s. 893 
4895 og 897 1334.

M1 ehf óskar eftir að ráða verkamenn 
í múr og steypuviðgerðarvinnu. 
Upplýsingar í s. 896 6614

Okkur vantar starfsfólk í snyrtingu, 
pökkun og almenna fiskvinnu. 
Upplýsingar í síma 565-0830 á milli 
9.00 og 15.00. Einnig er hægt að 
senda póst á vinna@hamrafell.is

markaður

ENDALAUS

2.990 KR*

Endalaust sumar

1817 365.is

GSM

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS 
OG 30 GB GAGNAMAGN*

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. 
Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 
2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.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

Bakhúsið
Nytjamarkaður Grensásvegi 14

Opið virka daga 11-18
og laugardaga 11-16

Símar 662 7222 og 578 6262    Vefverslun: vonogbjargir.is
Viltu gefa kompudót, fatnað, bækur og fleira?   ...við sækjum.

Höfum kaupendur að heilum búslóðum og lagerum.

Bakhúsið
Nytjamarkaður Grensásvegi 14

Opið virka daga 11-18
og laugardaga 11-16

Símar 662 7222 og 578 6262
Vefverslun: vonogbjargir.is

Viltu gefa kompudót, fatnað, bækur og fleira?   ...við sækjum.
Höfum kaupendur að heilum búslóðum og lagerum.



Þarf að endurnýja 
letrið á steininum?
Graníthöllin tekur að sér að 
hreinsa oG  endurmála letur á 
leGsteinum.  einniG tökum við að 
okkur að rétta af leGsteina sem 
eru farnir að halla. 

fyrir

eftir

með öllum legsteinum
allt innifalið

Bæjarhrauni 26, 
hafnarfirði

sími 555 3888 
granithollin.is

öll okkar verð miðast við 
fullBúinn stein með uppsetningu

329.000 kr. 
áður: 433.350 kr.

313.000 kr. 
áður: 413.350 kr.

385.000 kr. 
áður: 503.350 kr.

149.000 kr. 
áður: 227.050 kr.

270.000 kr. 
áður: 351.550 kr.

304.000 kr. 
áður: 402.350 kr.

268.620 kr. 
áður: 406.900 kr.

188.100 kr. 
áður: 297.300 kr.

188.100 kr. 
áður: 297.300 kr.

539.900 kr. 
áður: 746.000 kr.

297.420 kr. 
áður: 442.900 kr.

*F
rí 

up
ps

et
ni

ng
 m

ið
as

t v
ið

 u
pp

se
tn

in
gu

 á
 h

öf
uð

bo
rg

ar
sv

æ
ði

nu
. 

M
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g 
up

ps
el

da
r v

ör
ur

.

tilboði lýkur í ágúst



Sund Íslenskar konur höfðu ekki 
komist í úrslit á stórmótum fyrir 
HM í Kazan fyrir ári en nú, um 52 
vikum síðar, hafa þær Hrafnhildur 
Lúthersdóttir og Eygló Ósk Gústafs
dóttir synt tólf úrslitasund á HM, 
EM25, EM og nú síðast á Ólympíu
leikunum í Ríó.

Þær Hrafnhildur og Eygló urðu 
ekki aðeins fyrstar íslenskra sund
kvenna til að komast í undanúrslit 
á Ólympíuleikum því þeim tókst 
báðum að synda sig inn í úrslit.

Báðar ætluðu þær sér mikið og 
jafnvel aðeins meira. Það var á 
þeim að heyra eftir síðasta sund 
þeirra hér úti í Ríó að þær hungraði 
í meira. Eygló er fjórum árum yngri 
en Hrafnhildur og því mjög líklegt 
að hún reyni við Ólympíuleikana í 
Tókýó en Hrafnhildur er heldur ekki 
búin að loka á þá leika sem er mjög 
gott mál.

Toppurinn hingað til
„Þetta var svo skemmtilegt. Það var 
rosalega gaman að fá að vera partur 
af þessu og fá að taka þátt í úrslit

unum. Þetta er eitthvað sem ég ætla 
klárlega að gera aftur,“ segir Eygló 
Ósk Gústafsdóttir.

„Þetta er toppurinn hingað til en 
ég held að ég sé ekki búin ennþá. 
Ég held að ég eigi meira inni og geti 
gert betur,“ segir Hrafnhildur Lúth
ersdóttir. „Að komast í úrslit er engu 
líkt. Ég er rosalega ánægð með það 
en Evrópumeistaramótið var líka 
alveg frábært hjá mér. Ég er rosalega 
ánægð með hvernig þetta seinasta 
ár hefur farið,“ segir Hrafnhildur.

Þær hafa í sameiningu komið 
íslenska sundinu á kortið á síðustu 
tólf mánuðum. Fimm verðlaun á 
Evrópumótum, þrjú úrslitasund á 
HM og loks báðar með úrslitasund 
og tvö sund hvor inn á topp fjórtán 
á Ólympíuleikum.

„Ég er eiginlega búin að æfa síðan 
á síðustu Ólympíuleikum og það er 
hörð vinna að baki á þessum fjórum 
árum. Ég er greinilega að uppskera 
eins og ég sáði. Maður þarf að vera 
með hausinn í lagi þegar maður er 
að keppa á móti svona stórum nöfn
um og á móti fólki sem á heimsmet 
eða er heimsmeistarar eða Ólympíu
meistarar,“ segir Hrafnhildur.

„Þetta er gott fyrsta skref að því 
sem ég ætla að gera í framtíðinni á 
Ólympíuleikunum. Draumur minn 

rættist um helgina. Ég er himin
lifandi með þetta. Ég hef stefnt 
að þessu og draumur minn var að 
komast í úrslit. Það gerðist og það 
er svo þess virði að synda og gefa allt 
sitt í íþróttina sína þegar maður fær 
loksins að upplifa drauminn sinn,“ 
segir Eygló Ósk.

Þetta er búið að vera langt og 
strangt ferli og báðar stelpurnar eru 
á leiðinni í langþráð frí til að hlaða 
batteríin.

„Ég er þreytt og ætla að taka mér 
verðskuldað frí. Ég held að ég komi 
til baka og byrji að æfa á fullu eftir 
fríið. Ég vil mun meira,“ segir Hrafn
hildur. „Það er ofboðslega gott að 

vera komin í frí en smá sorglegt að 
vera búin. Ég væri alveg til í að synda 
þetta aftur og upplifa þetta aftur. Nú 
er bara að bíða í fjögur ár þangað til 
á næstu leikum,“ segir Eygló.

Ætlar að upplifa alla  
Ólympíuleikana
„Næstu skref er að slaka á og fara 
í sumarfrí í smástund. Svo bara 
að byrja að æfa aftur og stefna á 
að synda hratt í desember á HM,“ 
segir Eygló en hún ætlar að drekka 
í sig Ólympíustemninguna næstu 
vikuna. „Á seinustu leikum fór ég 
aðeins fyrr út úr þorpinu og ákvað 
að vera með fjölskyldu minni og 
svona. Þá var ég aðeins yngri og var 
búin að vera alltof lengi í æfinga
búðum. Núna ákvað ég að vera 
alveg fram að lokahátíðinni og upp
lifa alla Ólympíuleikana. Ég sé alls 
ekki eftir því og þetta verður bara 
gaman,“ segir hún.

Eygló er hundrað prósent ákveðin 
í að vera með eftir fjögur ár en þetta 
er langur tími og Hrafnhildur er á 
þeim tímamótum nú að hafa ekki 
stuðninginn frá Flórídaháskólanum 
lengur.

„Næstu Ólympíuleikar eru svo
lítið langt í burtu núna. Mig langar 
rosalega til Tókýó og ég held að 

það verði frábært. Það er orðrómur 
um að þeir séu tilbúnir. Það er allt 
annað en hér, þegar ekkert var einu 
sinni tilbúið. Ég held að það verði 
frábærir leikar og ef ég held áfram 
að standa mig svona vel þá vona ég 
að ég geti farið þangað,“ segir Hrafn
hildur.

Sendiherrar sundsins
Það eru líka mikil forréttindi að 
fá að umgangast þessar stelpur. 
Báðar eru þær nefnilega til mikillar 
fyrirmyndar að öllu leyti og alltaf 
tilbúnar að gefa af sér í viðtölum 
sem öðru. Það er ómetanlegt fyrir 
sundíþróttina á Íslandi að eiga slíka 
sendiherra og það besta er að þær 
gera sér báðar grein fyrir því hversu 
mikilvægt er fyrir íþróttina á Íslandi 
að þær láti verkin tala bæði í sund
lauginni sem og í viðtölum við fjöl
miðla.

Sundinu á Ólympíuleikunum er 
nú lokið og það verður að viður
kennast að ég get varla beðið eftir 
að sjá hvað þessar stelpur gera 
næst, hugsanlega á HM í 25 metra 
laug í Kanada í desember. Þær hafa 
reyndar spillt okkur á þessu ári með 
þessum einstaka árangri sínum en 
hafa jafnframt báðar alla burði til að 
halda sér meðal þeirra bestu í heimi.

Sendiherrar 
íslenska 
sundsins

Eygló Ósk Gústafsdóttir og  
Hrafnhildur Lúthersdóttir hafa synt 

samtals tólf úrslitasund.

Þetta er toppurinn 
hingað til en ég held 

að ég sé ekki búin ennþá. Ég 
held að ég eigi meira inni og 
geti gert betur.
Hrafnhildur Lúthersdóttir

HM í Kazan í RúSSlandi 2015 EM25 í nETanya  
í íSRaEl 2015

3. deSember 2015

Eygló Ósk  
Gústafsdóttir 
brons í 100 metra  

baksundi 
4. deSember 2015 

Eygló Ósk  
Gústafsdóttir 
brons í 200 metra  

baksundi

17. maí 2016 
Eygló Ósk 

Gústafsdóttir 
6. sæti í 200 metra  

baksundi
18. maí 2016 

Hrafnhildur 
Lúthersdóttir 
silfur í 100 metra 

bringusundi

19. maí 2016 
Eygló Ósk 

Gústafsdóttir 
6. sæti í 100 metra  

baksundi
20. maí 2016

Hrafnhildur  
Lúthersdóttir 
brons í 100 metra  

bringusundi

22. maí 2016 

Hrafnhildur  
Lúthersdóttir 
silfur í 50 metra 

 bringusundi

Ól í RíÓ í  
BRaSilíu 2016

8. ágúSt 2016 

Hrafnhildur  
Lúthersdóttir 

6. sæti í 100 metra  
bringusundi

12. ágúSt 2016 

Eygló Ósk  
Gústafsdóttir 

8. sæti í 200 metra  
baksundi

EM í london á Englandi 2016

Kórónuðu ótrúlegt ár í Ríó 
Síðustu tólf mánuðir hafa heldur betur verið einstakir í sundinu þökk sé framgöngu tveggja frábærra íslenskra sundkvenna sem báðar 
komust í úrslit á Ólympíuleikunum í Ríó. Hrafnhildur Lúthersdóttir og Eygló Ósk Gústafsdóttir eru frábærir sendiherrar íslenska 
sundsins og meðal þeirra bestu í bringu- og baksundi. Nú tekur við verðskuldað frí áður en stelpurnar takast á við næstu áskoranir.

Óskar Ófeigur 
Jónsson
ooj@frettabladid.is

4. ágúSt 2015 
Hrafnhildur  

Lúthersdóttir 
6. sæti í 100 metra  

bringusundi
8. ágúSt 2015 
Eygló Ósk  

Gústafsdóttir 
8. sæti í 200 metra  

baksundi

9. ágúSt 2015 
Hrafnhildur  

Lúthersdóttir 
7. sæti í 50 metra  

bringusundi
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16GB MINNISLYKILL

3
LITIR

32GB
3.990

128GB
14.900

64GB
7.990

1.990
16GB USB3

FARTÖLVU
VEISLA

15. Ágúst 2016 • Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabreng

*Tölvutek er stæ
rsta sérhæ

fða tölvuverslun landsins í ferm
etrum

 verslunarrým
is talið, sam

kvæ
m

t niðurstöðu N
eytendastofu þann 10.05.2016

FÆST Í 2 LITUM

129.990

T536

NÝ LÚXUS KYNSLÓÐ!

Lúxus útgáfa! Silkiskorið álbak, sjöunda kynslóð 
4ra kjarna örgjörva, öflugra þráðlaust net, öflugri 
kynslóð SSD diska og nýjasta Type-C USB 3.1

• AMD A10-9600P Quad Core 3.3GHz Turbo
• 8GB DDR4 DUAL 1866MHz vinnsluminni
• 256GB SSD M.2 - Pláss fyrir auka disk
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R5 Bristol Ridge Gen7 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony 4W RMS hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB-C 3.1
• 720p HDR Crystal Eye Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

E5-553
NÝJASTA 2017 KYNSLÓÐ FARTÖLVA

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD!

7

NÝ
KYNSLÓÐ

VAR AÐ 

LENDA!

179.990

• Intel Core i7-6500U 3.1GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 256GB SSD M.2 - Pláss fyrir auka disk
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 2GB GeForce GTX 950M leikjaskjákort
• 2.0 TrueHarmony 4W RMS hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB-C 3.1
• 720p HDR Crystal Eye Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

E5-575G

70UY

FÆST Í 2 LITUM

SILKI
SKORIÐ

ÁLBAK;)2
LITIR

NÝ
KYNSLÓÐ

VAR AÐ 
LENDA!

ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS!

*

249.990
ÖFLUGT LEIKJASKRÍMSLI!

• Intel Quad Core i7-6700HQ 3.5GHz Turbo
• 16GB DDR4 DUAL 2133MHz vinnsluminni
• 512GB SSD M.2 - Pláss fyrir auka disk
• 15.6’’ FHD IPS ComfyView 1920x1080
• 4GB GeForce GTX 960M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
• 867Mbps WiFi AC MIMO, BT 4.0, USB-C 3.1
• RealSense 3D Motion vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

NITRO

VN7-592G

RealSense

3D
VEFMYNDAVÉL FYRIR 

LEIKI, SKÖNNUN OG 

MOTION CONTROL

79.990

• Intel Pentium Dual Core 3556U 1.7GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

2 LITIR

E5-473
5

FÆST Í 2 LITUM

1920x1080FHDFULL HD SKJÁRANTI-GLARE VÖRN

20ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR99.990

99.990

• Intel Core i3-5005U 2.0GHz 4xHT
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 14’’ FHD IPS 1920x1080 fjölsnertiskjár
• Intel HD 5500 GT2 DX12 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 867Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA3

80JH00R6M

7

FULL HDIPSCORNING GORILLA GLASSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

BROADWELL

360°
SNÚNINGUR

FÆST Í 2 LITUM FÆST Í 2 LITUM

179.990

2 LITIR

FÆST Í 2 LITUM

Fislétt og örþunn úr Ultra | Thin línu Acer með 
Nano skornu álbaki, 2.0 Dolby Digital hljóðkerfi 
og eitt öflugasta þráðlausa net sem völ er á.

• Intel Core i5-6200U 2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 256GB SSD M.2 - Enn hraðari ný kynslóð
• 13.3’’ FHD IPS fjölsnertiskjár 1920x1080
• Intel HD 520 DX12 Skylake skjákjarni
• 2.0 Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• 1732Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB-C 3.1
• 720p HDR Crystal Eye Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

S5-371T
Ultra | Thin LÍNAN FRÁ ACER!

KEMUR Í TVEIMUR LITUM

FULL HDIPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

10

NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNN AÐEINS 

14.6mm OG 
1.49kg BAKLÝSTLYKLABORÐ

15.6” SKÓLAFARTÖLVA

5

IDEAPAD 100S

SKÓLA
FARTÖLVA

15.6” fartölva með Intel 

Dual Core örgjörva, 4GB 

minni, 128GB SSD disk 

og Windows 10 

FARTÖLVUBAKPOKI
FYLGIR

49.990
INTEL SECURITY

ÖRYGGISVÖRN

2.990

OFFICE 365 PERSONAL

9.990
MICROSOFT

WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER-POINT, ONENOTE OG+1TB ONEDRIVE

OFFICE365

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

500KRHRAÐSENDUM

ALLAR VÖRUR HEIM 

SAMDÆGURS*

Virka daga
10:00 - 18:00
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

* GILDIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU • ALLT AÐ 10KG • EF PANTAÐ ER FYRIR KL. 15:00;)



Helga Þórðardóttir 
kennari, 

til heimilis að Fálkagötu 14,
lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 

Grund föstudaginn 12. ágúst. Útförin 
verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Tómas Tómasson Soffía Ellertsdóttir
Þorbjörn Tómasson Sigríður Hjartardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, systir, 
tengdamóðir og amma,

Guðlaug Magnúsdóttir
frá Kirkjubóli,  

Staðardal, Steingrímsfirði,
lést þann 9. ágúst. Útför hennar 

fer fram frá Langholtskirkju 
fimmtudaginn 18. ágúst kl. 11.00.

Þorbjörg Valdimarsdóttir 
Hjörtur Cýrusson
Katrín Cýrusdóttir Björn Hjaltason
Katrín Magnúsdóttir
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Svavar Ágústsson
Grandavegi 11, Reykjavík,

 lést á líknardeild Landspítalans 
27. júlí. Útför hans fer fram 17. ágúst 

klukkan 15.00 í Fossvogskirkju.

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á minningarsjóð líknardeildar 

og heimahlynningar Landspítalans. 

Sif Svavarsdóttir
Jón Már Svavarsson Sandra Maria Troelsen
Rúnar Ágúst Svavarsson Helga Maggý Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

fv. héraðsdýralæknir, 
Reynivöllum 12, Selfossi,

sem lést á Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands 9. ágúst, verður jarðsunginn frá 

Selfosskirkju miðvikudaginn 17. ágúst kl. 13.30.

Þórunn Einarsdóttir
Bertha S. Jónsdóttir Pétur Guðjónsson
Sigríður Jónsdóttir Hjörleifur Þór Ólafsson
Einar Jónsson
Ragnhildur Jónsdóttir Anton S. Hartmannsson
Guðbrandur Jónsson Guðrún Edda Haraldsdóttir
Ingólfur R. Jónsson Svanborg B. Þráinsdóttir
Sveinn Þ. Jónsson Selma Sigurjónsdóttir
Brynhildur Jónsdóttir Guðjón Kjartansson
Matthildur Jónsdóttir Hjörtur B. Halldórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Erling Tom Pálsson

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 10. ágúst.
Útför hans fer fram í kyrrþey. Blóm og 

kransar vinsamlegast afþakkaðir.

Guðmunda Eyja Ingólfsdóttir
Erling Tom Erlingsson Barbara Hjartardóttir
Rósa Tom Erlingsdóttir
Hans Viggó Reisenhus
Ásgrímur Stefán Reisenhus
Valborg Reisenhus Sigmar Svavarsson
Erling Þór, Gunnar Már, Jens Christian, Belinda Dögg, 
Þorbjörg Eyja, Sóley Birta, Alexander Dagur, Arnar Páll 
og Erna Tom.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Ingibjörg G. Jónsdóttir 
Baugatanga 1, 

lést á dvalarheimilinu Grund 
sunnudaginn 7. ágúst. Útför hennar fer 

fram frá Dómkirkjunni þriðjudaginn  
                         16. ágúst, kl. 15.00.

Sigurður P. Kristjánsson
Áslaug Sigurðardóttir Pétur H. Stefánsson
Sigrún Sigurðardóttir Magnús I. Torfason
Jón Sigurðsson  Jónína Þ. Thorarensen

barnabörn og barnabarnabörn.

Boðað er til friðsamlegs samstöðufundar 
með flóttamönnum og hælisleitendum 
hér á landi á Austurvelli í dag.

„Í fyrsta lagi er mikilvægt að halda 
samstöðufundi með flóttafólki og 
hælisleitendum, bæði á Íslandi og út 
um allan heim. Við erum að horfa upp 
á fordæmalausa stöðu, það hefur aldrei 
verið fleira fólk á flótta í heiminum en í 
dag og mikið af konum og börnum sem 
eru sérstaklega viðkvæmur hópur. Það 
út af fyrir sig er mjög mikilvægt og við 
höfum séð slíka viðburði víða um Evr-
ópu,“ segir Sema Erla Serdar, ein af þeim 
sem skipuleggja fundinn í dag, formaður 
framkvæmdastjórnar Samfylkingar-
innar og formaður flokksins í Kópa-
vogi. Fordæmi fyrir slíkum fundum er 
þó ekki eina ástæða fundarins heldur er 
hann boðaður í tilefni þess að Íslenska 
þjóðfylkingin, nýstofnaður stjórnmála-
flokkur, hefur boðað til þögulla mót-
mæla fyrir framan Alþingi vegna hinna 
nýju útlendingalaga og hefur flokkurinn 
jafnframt gefið út að hann stefni á að 
afnema þau komist hann til valda.

Nýju útlendingalögin voru sam-

þykkt 3. júní síðastliðinn og segir á vef 
innanríkisráðuneytisins að markmið 
endurskoðunar á lögunum hafi verið 
það að koma til móts við þarfir sam-
félagsins sem og einstaklinga og tryggja 
að mannúð, jöfnuður og skilvirkni ríki 
við meðferð stjórnvalda á málefnum 
útlendinga hér á landi. Sema segir nýju 
útlendingalögin skref í rétta átt í mála-
flokknum. „Ísland og ríkisstjórn Íslands 
eiga auðvitað að leggja sitt af mörkum til 
þess að leysa úr þessum mikla straumi 
flóttamanna. Við höfum horft á stöðuna 
hér og það er að taka of langan tíma að 
greiða úr málum, og mannúð og réttlæti 
er kannski ekki það sem er í forgangi í 
þessum málaflokki. Þetta er eitthvað 
sem þarf að breyta og þessi nýju útlend-
ingalög eru skref í þá átt.“

Sema segir það einnig skipta máli að 
sýna samstöðu með þessu skrefi sem er 
verið að taka með nýjum lögum. „Mann-
leg reisn og virðing er eitthvað sem allt 
fólk á rétt á, óháð stöðu í okkar samfé-
lagi eða einhverju öðru.“

Hópurinn sem stendur að baki 
samstöðufundinum er óformlegur en 
segist Sema gera ráð fyrir því að fleiri 
samstöðufundir verði haldnir í kjölfarið, 
fundurinn í dag sé kannski á óhentugum 
tíma fyrir marga en tímasetningin sé til 
komin þar sem þau vilja vera á sama 
tíma og fyrrnefndur mótmælahópur 
sem miðar sína tímasetningu við setn-
ingu Alþingis.

„Við erum bara nokkur sem tókum 
okkur saman og ákváðum að bregðast 
við núna. Ég hef heyrt af því að nokkur 
samtök og aðrir baráttuhópar í sam-
félaginu ætli að mæta og tala við fólk, 
fræðast, fræða og eiga góða stund. 
Þetta er fyrst og fremst friðsamlegur 
samstöðu fundur,“ segir hún að lokum.

Fundurinn hefst klukkan 15.00 á 
Austurvelli fyrir framan Alþingi og eru 
allir velkomnir. gydaloa@frettabladid.is

Sýna samstöðu á 
friðsamlegum fundi í dag 
Friðsamlegur samstöðufundur verður á Austurvelli í dag. Sema Erla Serdar, einn skipu-
leggjenda fundarins, gerir ráð fyrir að fleiri verði haldnir og segir samstöðufundi með 
flóttafólki og hælisleitendum mikilvæga enda hafi aldrei verið fleiri á flótta í heiminum. 

Sema Erla Serdar segir það standa til að halda fleiri samstöðufundi og vonast til þess að sem flestir komist í dag. Fréttablaðið/Eyþór

Mannleg reisn og 
virðing er eitthvað sem 

allt fólk á rétt á, óháð stöðu í 
okkar samfélagi eða einhverju 
öðru.

1914 Panamaskurðurinn er opnaður fyrir skipaumferð. 
1936 Tíu atvinnulausir stúdentar hefja að grafa fyrir grunni vænt-
anlegs Háskóla Íslands við Suðurgötu í Reykjavík. Skólahúsið er svo 
formlega tekið í notkun 17. júní 1940. 
1945 Síðari heimsstyrjöldinni lýkur með því að Japanir gefast upp. 
1969 Woodstock-tónlistarhátíðin hefst í New York-fylki í Banda-
ríkjunum. 
1971 Minnisvarði er afhjúpaður um Stefán Ólafsson skáld í Valla-
nesi í Suður-Múlasýslu, þar sem hann þjónaði sem prestur. 
1971 Richard Nixon bindur enda á gullfót Bandaríkjadals. Gengi 
bandaríska dalsins verður þar með fljótandi. 
1979 Kvikmynd Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, er frum-
sýnd í Bandaríkjunum. 
2005 Ríkisstjórn Ariels Sharon hefur niðurrif landnemabyggða Ísra-
ela á Gasaströndinni.

Merkisatburðir
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Fáðu stærra Heimilisbrauð í dag
Heimilisbrauðið er 20 ára. Myllan heldur upp á 
afmælið með margs konar kostaboðum, allt árið. 
Nú færðu Heimilisbrauðið 30% stærra en venjulega, 
á sama góða verðinu. Fylgstu vel með á myllan.is. 
Fáðu þér gott Heimilisbrauð í dag, 30% stærra.

Afmælistilboðið gildir á meðan birgðir endast.

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

Afmælistilboð í dag

cw160045_ísam_myllan_heimilisbraud20ára_auglýsing_255x380.indd   1 11.4.2016   15:02



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
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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.

3 1 6 9 5 7 4 2 8

4 2 7 1 3 8 9 5 6
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8 7 3 2 4 6 5 9 1
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

Stíf suðaustanátt í dag. Lítilsháttar rigning norðaustanlands, en talsverð rigning 
annars staðar, einkum suðaustan til á landinu. Hiti 11 til 20 stig, hlýjast á Norð-
austurlandi.

LÁRÉTT
2. áfall
6. rún
8. klampi
9. farfa
11. öfug röð
12. gafl
14. fjöldi
16. grískur bók-
stafur
17. guð
18. tunnu
20. karlkyn
21. andstreymi

LÓÐRÉTT
1. æðaslag
3. tveir eins
4. tegund af 
brauði
5. málmur
7. fjarrita
10. verkur
13. iðn
15. stunda
16. krass
19. tveir eins

LAUSN

LÁRétt: 2. lost, 6. úr, 8. oki, 9. lit, 11. on, 12. stafn, 
14. skari, 16. pí, 17. goð, 18. ámu, 20. kk, 21. raun.
LÓðRétt: 1. púls, 3. oo, 4. skonrok, 5. tin, 7. rit-
síma, 10. tak, 13. fag, 15. iðka, 16. pár, 19. uu.

Ókei, 
dragðu!

Ekki sýna mér 
það!

Eeer þetta 
spaða

tía?!

Já!! 
Jesús minn!

Þetta 
voru 

galdrar!!

Og þetta tók ekki 
meira en tuttugu 

tilraunir! 
Næs, maður!

Hættu að senda 
sms og horfðu 

bara á myndina, 
drengur!

Ég er ekki að 
senda neitt 

sms. ég er að 
horfa á aðra 
mynd hérna!

Á sama 
tíma?! Jebbs.

The Sound of Music 
– og Drag me to 

Hell?!

Ég er svona 
millivegstýpa, 

skiljiði mig..

Jæja, Solla mín, hvað 
ætlarðu að gera við 

restina af sumarfríinu?

Nú, ég ætla að...

...lesa allar Harry 
Potter, iðka jóga svo 
ég verð zenuð fyrir 
fjórða bekk og svo 
er ég að pæla í að 
læra að baka hrá

fæðisstöff!

Vá, það er 
aldeilis pla...

Eða þú veist, 
ef það er ekkert 

í sjónvarpinu!

Veronika Steinunn Magnúsdóttir 
(1.786) átti leik gegn Hrund Hauks-
dóttur (1.789) á Íslandsmóti kvenna.
Svartur á leik
26...Rf3+!! 27. Kf1 Dxf4 28. gxf4 Bc4+! 
29. Bd3 Bxd3+ 30. Hxd3 Hg1+ 31. Ke2 
Rxd4+. Hrund gafst upp enda heill 
hrókur fyrir borð. Lenka Ptácníková 
vann öruggan sigur á mótinu. Hall-
gerður Helga og Guðlaug Þorsteins-
dætur urðu í 2.-3. sæti. 
www.skak.is:  Helgi Ólafsson sex-
tugur.
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Vinningshafar eru kynntir 
á Facebooksíðu BYKO á  
hverjum föstudegi til 19. ágúst.

1. ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI 
 FYRIR 50.000 KR. EÐA MEIRA 
 Á TÍMABILINU 1. JÚNÍ - 19. ÁGÚST 2016.
2.  ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR 

NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á 
 www.byko.is/pallaleikur

3.  ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG 
 GÆTIR UNNIÐ VEGLEGA VINNINGA!

PALLA-
LEIKUR 
BYKO

Vertu 
með!

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

TURANDOT
Í beinni

15. september 
í Háskólabíói

FORSALA 
HAFIN

NERVE 5:50, 8, 10:10

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 10:10(FORSÝNING)

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 4, 6

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 3D ÍSL.TAL 4

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ENS.TAL 4, 6, 8

BAD MOMS 8

JASON BOURNE 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

FORSÝNING

ÁLFABAKKA
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D                      KL. 2:50 - 6 - 8:40 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D VIP           KL. 12 - 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 3D KL. 12 - 2 - 4
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 1 - 3:10 - 5:50
JASON BOURNE  KL. 8 - 10:30
STAR TREK BEYOND 2D  KL. 5:30 - 8 - 10:40
THE BFG   KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 12:50 (400 KR.)

KEFLAVÍK

SUICIDE SQUAD 3D  KL. 8 - 10:40
BAD MOMS   KL. 8
NERVE   KL. 10:40

AKUREYRI

SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 10:40
STAR TREK BEYOND 3D  KL. 8
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 6:20 - 9
NOW YOU SEE ME 2  KL. 8
THE LEGEND OF TARZAN 2D KL. 10:40
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8 - 10
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 7 - 10:30
JASON BOURNE  KL. 5:20 - 8 - 10:30
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:40
NOW YOU SEE ME 2  KL. 10:20
THE LEGEND OF TARZAN 2D KL. 8

ENTERTAINMENT WEEKLY


Hér er Bourne upp á sitt besta

VARIETY


Ö

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

Stærsta mynd
sumarsins er komin

83%
HITFIX



Frá leikstjóranum Steven Spielberg

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

15. ágúst 2016

Dans
Hvað?  Tango Milonga Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Sólon Bistro, Bankastræti 7, 
2. hæð
Frír kynningartími í argentínskum 
tangó klukkan 20.00 og síðan er 
dansað til 23.00 við gullaldar-
tangó. Engin danskunnátta nauð-
synleg og ekki þarf að mæta með 
dansfélaga.

Tónlist
Hvað?  Sönglög – Maístjarnan
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kaldalón, Hörpu
Álfheiður Erla Guðmundsdóttir 
sópran og Eggert Reginn Kjartans-
son tenór flytja íslenskar söng-
perlur við meðleik Sólborgar 
Valdimarsdóttur.

Hvað?  Perlur íslenskra sönglaga
Hvenær?  19.00
Hvar?  Kaldalón, Hörpu
Áheyrendur fá að kynnast sígildri 
íslenskri tónlist. Perlur íslenskra 
sönglaga, þjóðlaga, sálma og ætt-
jarðarsöngva verða fluttar í Hörpu. 
Listrænn stjórnandi tónleikanna 
er Bjarni Thor Kristinsson. Miða-
verð er 3.900 krónur.

Sýningar
Hvað?  Through the Door: Oldrich 
Navrátil and Michal Stochl
Hvenær?  18.00
Hvar?  Listastofan, Hringbraut 119
Through the Door: Oldrich 
Navrátil and Michal Stochl fengu 
þá hugtakafræðilegu hugmynd 
að tengja saman tvo ólíka heima, 
Reykjavík og Prag. Sýningin fer 
fram samtímis í Prag og í Reykja-
vík og verður tengingin gerð með 
aðstoð tækni. Allir velkomnir.

Hvað?  Íslenska teiknibókin
Hvenær?  10.00
Hvar?  Flói, Hörpu
Íslenska teiknibókin er unnin af 
fjórum óþekktum listamönnum 
á tímabilinu 1330-1500 og er ein-
stæð meðal íslenskra miðalda-
handrita og ein af fáum fyrir-
myndabókum sem varðveist hafa 
í Vestur-Evrópu. Sýning er á öllum 
fyrirmyndum bókarinnar með 
útskýringum auk eftirgerða á 
skinn af nokkrum blöðum hand-
ritsins. Sýningarstjóri er Guðbjörg 
Kristjánsdóttir listfræðingur en 
hún hefur rannsakað verkið um 
áratugaskeið. Miðaverð er 
1.500 krónur.

Hvað?  Icelandic Sagas: The 
Greatest Hits
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norðurljós, 
Hörpu

Íslendingasögurnar eru reif-
aðar fyrir áhorfendum á ensku. 
Sýningin stendur yfir í 75 mínútur 
og eru áhorfendur leiddir í sann-
leikann um hvernig maður fær 
konu sína til að hætta að drepa 
þræla nágrannanna, hvernig skuli 
bregðast við þegar manni er sagt 
að stanga rassagarnarenda merar-
innar úr tönnunum og margt 
fleira. Miðaverð er 4.900 krónur.

Hvað?  Bowie – The Session
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Hörpu
Ljósmyndasýningin Bowie – The 
Session eftir ljósmyndarann Gavin 
Evans stendur nú yfir á 4. hæð 
Esju í Hörpu. Gavin hefur myndað 
fjölda þekktra andlita á ferlinum. 
Sýningin var opnuð fyrst í febrúar 
í Berlín og mun ferðast vítt og 
breitt um heiminn á árinu. Miða-
verð er 1.500 krónur.

Hvað?  Þögul leiftur – ljósmyndasýning 
Vesturfarasetursins
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Hörpu

Ljósmyndasýn-
ingin Þögul leiftur 

stendur nú yfir 
á þriðju hæð Esju í 

Hörpu. Á sýn-
ingunni eru 
nærri 400 

ljósmyndir 
af íslenskum 

land-
nemum 
eftir Nel-
son Gerr-
ard. Flestar 

myndirnar 
eru teknar af 
Íslendingum 
eða afkom-
endum þeirra og 
sýna ljósmynd-
irnar vel verklag 

við ljósmyndun á þessum 
tíma og ýmsa áhugaverða 
hluti og muni sem fólk 
átti til. Miðaverð er 1.500 
krónur.

Það er ýmislegt um 
að vera í Hörpu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Á Perlum ís-
lenskra sönglaga 
fá áhorfendur að 
kynnast sígildri 
íslenskri tónlist.
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Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

FRÁBÆR
MÁNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

 

SUITS
Skemmtileg sería um Mike 
Ross sem  á ekki sjö dagana 
sæla í fangelsinu, fyrirtækið 
stendur á brauðfótum og 
ekkert virðist ganga upp í lífi 
hans.

 

 

 

THE NIGHT OF
Umtalaðasti þáttur sumarsins heldur áfram og spennan 
magnast. Lögmenn eru komnir í hár saman og allt getur 
gerst. Hörkuspennandi þættir úr smiðju HBO.

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

 GRAND DESIGNS: 
ÁSTRALÍA 
Frábærir og flottir hönnunar- 
þættir þar sem fylgst er með 
uppbyggingu og endurbótum á 
smekklegum heimilum fólks í 
Ástralíu. Hönnun og húsa- 
gerðarlist á heimsmælikvarða.

X-MEN: THE LAST STAND
Það lítur út fyrir að lækning sé 
fundin fyrir hina stökkbreyttu 
og þá færist enn meiri harka í 
stríðið milli manna og þeirra 
stökkbreyttu. 

WHO DO YOU 
THINK YOU ARE?
Afar áhugaverðir þættir þar 
sem þekktum einstaklingum er 
gefinn kostur á að rekja ættir 
sínar og komast að ýmsu 
áhugaverðu um forfeður sína.

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

Kl. 07:00-20:30

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

07.00 The Simpsons 
07.25 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
07.50 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are? 
11.05 White Collar 
11.50 My Dream Home 
12.35 Nágrannar 
12.55 The X Factor UK 
15.00 Falcon Crest 
15.45 ET Weekend 
16.30 A to Z 
16.50 The New Girl 
17.15 The Simpsons Átjánda og nýj-
asta þáttaröð langlífustu og einnar 
allra farsælustu gamanþáttaraðar 
í sögu sjónvarpsins. Hómer missir 
enn einu sinni starfið í kjarnorku-
verinu en í þetta sinn ákveður hann 
að gerast íssölumaður. Þetta verður 
til þess að Marge uppgötar leynda 
listræna hæfileika. 
17.42 Bold and the Beautiful For-
rester-fjölskyldan er leiðandi í tísku-
heiminum en miklum vinsældum 
fylgir líka mikil ábyrgð og pressa 
á að standa sig. Endalaus valda-
barátta og erjur utan sem innan 
fyrirtækisins setja stundum mark 
sitt á starfsemina og ekki hjálpa 
flóknu fjölskyldutengslin til. 
18.05 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Íþróttir 
19.10 Friends Rachel dreymir 
óþægilegan draum þar sem Joey 
kemur fyrir, Ross leysir Monicu af í 
helgarreisu með Chandler og Phoe-
be tjaldar fyrir framan veitingastað 
Monicu með gítarinn að vopni. 
19.35 Mindy Project 
20.00 Grand Designs Australia 
20.55 The Night Shift 
21.40 Suits 
22.25 The Night Of 
23.25 Married Frábærir gaman-
þættir um hjón sem gengið hafa 
saman í gegnum súrt og sætt og 
leita nú allra leiða til að halda sam-
bandinu fersku. 
23.50 Exodus: Our Journey to 
Europe 
00.50 Rush Hour 
01.30 Murder in the First 
02.10 Outsiders 
02.55 Major Crimes 
03.40 Marine 4: Moving Target 
05.05 Jonathan Strange and Mr 
Norrell 
06.05 The Mysteries of Laura

17.45 Raising Hope 
18.05 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
20.00 Ástríður 
20.25 Heilsugengið 
20.55 Who Do You Think You Are? 
21.55 Pretty Little Liars 
22.45 The Blacklist 
23.30 The Last Man on Earth 
23.50 The Americans 
00.35 Graceland 
01.15 Fóstbræður 
01.45 Entourage 
02.20 Ástríður 
02.45 Tónlist

11.20 Only Lovers Left Alive 
13.20 Justin Bieber's Belive 
14.55 Get Low 
16.40 Only Lovers Left Alive 
18.40 Justin Bieber's Belive Frábær 
heimildarmynd sem fjallar um líf 
Justins Bieber á sviði og utan þess 
þegar frægðarsól hans reis hvað 
hæst. 
20.15 Get Low Robert Duvall leikur 
einstæðinginn og sérvitringinn Felix 
sem hefur síðastliðin 40 ár einangr-
að sig á landareign sinni og kærir sig 
ekki um heimsóknir. Dag einn mætir 
hann óvænt til útfararstjóra í ná-
lægum bæ með þá sérkennilegu ósk 
að hann vilji fá að vera viðstaddur 
eigin jarðarför. Útkoman verður afar 
áhugaverð svo ekki sé meira sagt. 
Með önnur aðalhlutverk fara Bill 
Murray og Sissy Spacek. 
22.00 X-Men: The Last Stand 
23.45 The Conjuring  
01.40 Beautiful Boy 
03.20 X-Men. The Last Stand

12.25 ÓL 2016: Frjálsar íþróttir 
Bein útsending 
15.10 ÓL 2016: Frjálsar íþróttir 
16.50 Táknmálsfréttir 
17.00 ÓL 2016: Fimleikar Bein út-
sending 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni 
20.00 Sitthvað skrítið í náttúrunni 
20.50 Landakort 
21.00 ÓL 2016: Samantekt 
21.30 Sjónvarpsleikhúsið – Nætur-
vaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Aðferð 
23.10 ÓL 2016: Frjálsar íþróttir 
Bein útsending 
01.50 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Kitchen Nightmares 
09.45 Got to Dance 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
13.55 Chasing Life 
14.40 Life Unexpected 
15.25 The Odd Couple 
15.50 Crazy Ex-Girlfriend 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Angel From Hell 
20.15 Top Chef 
21.00 Limitless 
21.45 Heroes Reborn 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Scandal 
00.35 Rosewood 
01.20 Minority Report 
02.05 Limitless 
02.50 Heroes Reborn 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

08.50 ÓL 2016 - Golf karla 
14.50 Inside The PGA Tour 2016 
15.15 John Deere Classic 
18.15 Einvígið á Nesinu 2016 
19.10 Golfing World 2016 
20.00 PGA Tour 2016 - Highlights 
20.55 John Deere Classic

 
13.35 Man. City - Sunderland 
15.15 Ástralía - Venesúela 
17.05 Nígería - Brasilía Bein út-
sending 
19.30 Stjarnan - KR Bein útsending

07.10 Serbía - Kína 
09.00 S-Kórea - Hondúras 
10.40 Brasilía - Kólumbía 
12.20 Arsenal - Liverpool 
14.00 Bournemouth - Man. Utd. 
15.40 Valur - ÍBV 
17.30 Fjölnir - FH Bein útsending 
20.00 Football League Show 
2016/17 
20.30 Premier League World 
2015/2016 
21.00 Messan 
22.10 Markaþáttur Pepsí deildar 
kvenna 
23.00 Bandaríkin - Frakkland 
00.50 Ferð til Toronto á NBA leik 
01.20 Litháen - Kórea Bein út-
sending

07.00 Lína langsokkur 
07.25 Latibær 
07.48 Stóri og litli 
08.00 Ljóti andarunginn og ég 
08.25 Ævintýri Tinna 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Ævintýraferðin 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og félagar 
11.00 Lína langsokkur 
11.25 Latibær 
11.48 Stóri og litli 
12.00 Ljóti andarunginn og ég 
12.25 Ævintýri Tinna 
12.47 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Ævintýraferðin 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og félagar 
15.00 Lína langsokkur 
15.25 Latibær 
15.48 Stóri og litli 
16.00 Ljóti andarunginn og ég 
16.25 Ævintýri Tinna 
16.47 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Ævintýraferðin 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og félagar 
19.00 Artúr og Mínímóarnir

10.24 
Svampur 
Sveinsson 

Sport 2
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SPARI
DAGARfyrir heimilin í landinu

SPARI
DAGARfyrir heimilin í landinu

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

55” KU6655 kr. 249.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 209.900,-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 
PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” KU6475 kr. 229.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 195.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49” K5505 kr. 139.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 118.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49” 55” 55”

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

SAMSUNG WW70
ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.

KR. 94.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 79.900,-

SAMSUNG WW80
ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.

KR. 119.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 99.900,-

SAMSUNG DV80
ÞURRKARI 8 kg
KR. 159.900,-

SPARIDAGAVERÐ:135.900,-

TM

T61271AC

ÞURRKARI 7 KG. BARKALAUS
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
T76280AC

ÞURRKARI 8 KG. BARKARLAUS
Rétt verð: 129.900,-

Sparidagaverð: 97.900,-

25%

LM63472FL

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
LW76806

ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.
Rétt verð: 169.900,- 

Sparidagaverð: 126.900,-

25%

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCM2P-STÁL
Rétt verð: 139.900,- 

Sparidagaverð: 104.900,-

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCW2P-HVÍT
Rétt verð: 129.900,- 

Sparidagaverð: 97.900,-

Kr. 199.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar 
ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna 
stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári 
(kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db 
/ Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir 
hnífapör með sérstökum "FLEX" bakka 
/ 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / 
Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

25%

AddWash
TM



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Fjölbreytt úrval 
 

heilsukodda

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

EINA DÝNAN OG KODDINN SEM VIÐURKENND ERU AF 
NASA OG VOTTUÐ AF GEIMFERÐASTOFNUNINNI

Upplifðu tilfinninguna
    að svífa í þyngdarleysi

Stillanleg heilsurúm í sérflokki

T E M P U R ® H Y B R I D  H E I L S U DÝ N A N
Frumlegasta hönnun TEMPUR til þessa!

Þetta er fyrsta skiptið sem 
þetta er haldið. Böndin 
spila hérna heima á 
Menningarnótt og síðan 
tveimur vikum seinna 
spila þau úti í Póllandi. 

Þetta verður með mun stærra sniði 
þarna úti, það verður „showcase“ til 
að kynna listamennina og útvarps-
útsending og fleira í kringum tón-
leikana þar,“ segir Pan Thorarensen, 
einn af skipuleggjendum hátíðar-
innar hérna heima. Sjálfur verður 
Pan að spila á tónleikunum undir 
nafninu Beatmakin Troopa en hann 
er líka einn meðlimur raftríósins 
Sterio Hypnosis.

Þessi hátíð er að mestu skipulögð 
af Chimes Agency, pólskri PR- og 
umboðsskrifstofu sem er nokkuð 
stórtæk í heimalandi sínu. Þar ráða 
lögum og lofum þær Magdalena 
Jensen, stofnandi fyrirtækisins, 
Ania Kasperek, sem hefur haft mikil 
tengsl við Ísland og Skandinavíu, og 
Magda Chołyst.

„Þær eru svolítið stórar úti, þær 
eru búnar að vera að stússast í 
þessum bransa lengi og eru helvíti 
öflugar. Þær hafa séð um að bóka 
næstum öll íslensk bönd sem hafa 
spilað í Póllandi. Hugmyndin með 
hátíðinni er að styrkja betur sam-
bandið milli Íslands og Póllands í 
tónlist sem og öðrum listum,“ segir 
Pan, en hann segir að þó nokkur 
eftirspurn sé eftir íslenskri tónlist 
í Póllandi og markaðurinn þar sé 
auðvitað töluvert stærri en hér á 
landi.

Á New Neighbourhoods koma 
fram íslensku sveitirnar Tonik 
Ensemble, Beatmakin Troopa og 
Úlfur Úlfur. Þarna koma líka fram 
nokkrar pólskar hljómsveitir. 

Hatti Vatti er raftónlistarmaður 
sem hefur meðal annars tekið 
upp plötu í stúdí ói Ólafs Arnalds, 
þannig að hann hefur tengingu 
við landið. Baasch er annar raftón-
listarmaður frá Póllandi sem hefur 
gert það gott þar í landi þar sem 
hann hefur séð um kvikmyndatón-
list og einnig starfað með mörgum 
þekktum böndum þar í landi. The 
Stubs er pönkhljómsveit frá Varsjá 

sem byrjaði feril sinn í greni þar í 
borg og hefur núna spilað hér og 
þar í Evrópu og ku vera ein vonar-
stjarna pólskrar tónlistar – hljóm-
sveitin var til dæmis tilnefnd til 
Evrópuverðlauna MTV-sjónvarps-
stöðvarinnar árið 2012 en hefur 
þrátt fyrir frægðina tekist að halda 
í pönkrætur sínar. Auk þessara 
hljómsveita munu listamennirnir 
Guðmann Þór Bjargmundsson og 
Stanislaw Zaleski sjá um sjónræna 
skemmtun fyrir gesti hátíðarinnar.

New Neighbourhoods Festival 
verður haldin í fyrsta skiptið á Kex 
hosteli á Menningarnótt frá klukk-
an hálf þrjú og fram á kvöld. Frítt er 
inn á hátíðina. 10. september verður 
svo sama dagskráin flutt í Póllandi, 
nánar til tekið í Varsjá, og þar mun 
hún fara fram á Plac Defilad torginu 
sem er eitt það stærsta í heiminum.
stefanthor@frettabladid.is

Tengja íslenska og 
pólska listamenn
New Neighbourhoods Festival verður haldið á Kex hosteli á 
Menningarnótt um helgina og fer aftur fram tveimur vikum síðar 
í Varsjá í Póllandi. Hátíðinni er ætlað að tengja saman markaðina 
tvo enda ku vera nokkur eftirspurn eftir íslenskri tónlist í Póllandi. 

Pan Thorarensen er einn af skipuleggjendum hátíðarinnar hér á landi og spilar auk þess á henni sem Beatmakin Troopa. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Stelpurnar í Chimes Agency, þær Ania Kasperek, Magdalena Jensen og Magda Cholyst.

Hugmyndin með 
HáTíðinni er að 

sTyrkja beTur sambandið 
milli íslands og Póllands í 
TónlisT sem og öðrum 
lisTum.

1 5 .  á g ú s t  2 0 1 6   M á N U D A g U R22 L í f i ð   ∙   f R É t t A B L A ð i ð



Fréttablai-heilsía-NEW-Flat revised.pdf   1   12.8.2016   21:34



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

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
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AFSLÁTTUR!

20-
60%

÷50%

÷20%

SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

NÚ 139.356 kr.

HÆGINDASTÓLL
með fótaskemil og hallandi baki

Fullt verð 43.500 kr.

NÚ 34.800 kr.

VERÐDÆMI!
Queen Size (153x203 cm)

FRÁ 98.755 kr.

VERÐDÆMI!
King Size (193x203 cm)

FRÁ 119.912 kr.

  Útlitsgallaðar, skila 
og skipti dýnur með
  50 til 60% afslætti!

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

ENDALAUS

2.990 KR.*

Endalaust sumar

1817 365.is

GSM

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS 
OG 30 GB GAGNAMAGN*
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. 
Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 
2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB

Nú fer loksins að sjá fyrir 
endann á þessu sumar
rugli. Smyrðu ömmu
flatköku og tíndu rifs
ber hvað ég er tilbúin 

í þetta haust. Ástæðan? Sumarfrí í 
leikskólum.

Þvílíkt konsept. Þetta hefur lengi 
verið tabú meðal foreldra en ég er 
tilbúin að opna á þessa umræðu. 
Getur einhver vinsamlegast sett 
mig á forsíðu þar sem ég ræði þetta 
mál opinskátt, það er einmana
legt hér á baksíðunni? En aftur að 
efninu. Fimm vikna sumarfrí barna 
er klárlega rómantísk tilhugsun til 
að byrja með. Endur á tjörninni, 
berjamór og samverustundir í 
sumarbústað. Loksins tími til að 
verja saman og bæta upp fyrir öll 
skiptin sem þau hafa verið send í 
pössun svo við getum farið á Prikið 
að dansa.

Síðan líður fyrsti frídagurinn og 
allir eru úrvinda. Ég var búin að 
steingleyma því að syni mínum er 
drullusama hvort ég er þreytt eða 
nenni að fara með hann í sund á 
hverjum degi. Ég neyddist (jamm, 
neyddist) til að taka sumarfrí í 
vinnunni á öðrum tíma en fríið 
var í leikskólanum til þess að fara 
að horfa á Ísland keppa í íþrótt 
(HÚH). Þannig að þegar það kom 
að sumarleyfum leikskólastarfs
manna þurfti ég að endurreisa 
allar brenndar brýr og innheimta 
alla greiða sem ég átti hjá vanda
mönnum, ömmum, fyrrverandi 
stjúpömmum og ömmusystrum 
vinkvenna frænkna.

Þakka ég hér með öllum sem 
lögðu hönd á plóg kærlega fyrir. 
Þegar leikskólinn byrjaði svo 
loksins aftur skoppaði drengurinn 
svo hratt í þolinmóðan faðm leik
skólakennaranna að ég hef aldrei 
séð annað eins. Guð blessi þessa 
kennara. Ég kýs þann flokk sem 
hækkar laun þessarar stéttar og 
leggur niður sumarleyfin í leiðinni.

Leikskólafrí
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