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Viðskipti Lykilstjórnendur Haga og 
tengdir aðilar hafa á síðustu vikum 
selt hluti sína í Högum. Titrings 
gætir á smásölumarkaði með komu 
Costco til landsins.

Guðmundur Marteinsson, fram
kvæmdastjóri Bónuss, og eiginkona 
hans, Ingibjörg B. Halldórsdóttir, 
seldu allt sitt hlutafé í félaginu 
síðastliðinn mánudag á genginu 
49,2. Fengu þau um 100 milljónir 
í sinn hlut fyrir viðskiptin. Eigin
kona Finns Árnasonar, forstjóra 
Haga, losaði sig við rúmlega milljón 
hluti í félaginu í júlí á genginu 47,8 
og eftir viðskiptin á hún enn hlut í 
fyrirtækinu sem metinn er á um 200 
milljónir króna. Einnig seldi Kjartan 
Már Friðsteinsson, framkvæmda
stjóri Banana ehf., dótturfyrirtækis 
Haga, allan hlut sinn í fyrirtækinu 
í júlí.

Greiningarfyrirtækið Zenter 
gerði skýrslu um komu Costco til 
landsins og hvaða áhrif hún muni 
hafa á þau fyrirtæki sem fyrir eru á 
smásölumarkaði. Voru niðurstöður 
fyrirtækisins þær að þarna væri á 
ferðinni risi sem að öllum líkindum 
myndi hafa mikil áhrif á markaðs
stöðu fyrirtækja, mismikil þó.

Guðmundur Marteinsson, fram
kvæmdastjóri Bónuss, neitaði að 
svara því hvort sala hluta hans í 
Högum væri til komin vegna hugs
anlegrar komu Costco til landsins. 
Að sama skapi sagði Finnur Árna
son, forstjóri Haga, sölu fjölskyld
unnar á hlutum í Högum vera per
sónuleg fjármál sem ekki yrðu rædd 
í fjölmiðlum.

Costco áformar að opna verslun 
í Garðabæ innan skamms og mun 
hafa mikil áhrif á smásölu á höfuð
borgarsvæðinu. Fram kemur í 
glærukynningu Zenter að fyrirtækið 

Stjórnendur og 
innherjar selja 
bréf í Högum
Innherjar og lykilstjórnendur Haga hafa upp á síð-
kastið losað sig við milljónir hluta í fyrirtækinu. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins gætir titrings 
á markaði vegna komu Costco til landsins. 

100
Guðmundur Marteinsson 
og eiginkona hans fengu 
hundrað milljónir fyrir hlut-
inn sem þau seldu í byrjun 
síðustu viku.

Guðmundur 
Marteinsson, 
framkvæmdastjóri 
Bónuss

Finnur  
Árnason,  
forstjóri Haga

sé annar stærsti smásali í heiminum. 
Veltan á íslenskum smásölumarkaði 
sé um 400 milljarðar króna og í sam
anburði er velta Costco rúmir fjór
tán þúsund milljarðar króna á ári.

Trausti Haraldsson, framkvæmda
stjóri Zenter, sagðist hvorki geta 
staðfest eða neitað því að Hagar 
hefðu fengið í hendur skýrslu 
fyrirtækisins um komu Costco til 
Íslands. Þar lægi trúnaður sem þyrfti 
að virða. Fyrirtækið vinnur fyrir um 
120 fyrirtæki og stofnanir vítt og 
breitt um landið.
sveinn@frettabladid.is

kjaraMál Fordæmalaus fjöldi 
kvartana er á borði Flugfreyju
félags Íslands frá flugliðum WOW 
air. Kvartanirnar snúa aðallega að 
meintu broti á kjarasamningum 
varðandi hvíldartíma flugliða. Þetta 
staðfestir Sigríður Ása Harðardóttir, 
formaður Flugfreyjufélags Íslands, 
hún telur WOW air brjóta reglur um 
hvíldartíma með því að fara gegn 
ákvæðum kjarasamnings. 

Flugfreyjufélag Íslands hefur 
ítrekað bent WOW air á hið meinta 
brot en flugfélagið túlkar samning
inn á annan veg. 

Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins veigra sumir flugliðar sér 
við að kvarta þar sem þeir óttast um  
framtíð sína í starfi. Svanhvít Frið
riksdóttir, upplýsingafulltrúi WOW 
air, hafnar því alfarið að reglur um 
hvíldartíma flugliða séu ekki virtar 
hjá félaginu. – aó / sjá síðu 4

Segja WOW 
brjóta á freyjum

Fjöldi fólks hefur farið niður á Reykjavíkurhöfn til að skoða hollensku skútuna Dwinger. 63 metra hátt mastur 
skipsins vegur fimmtán tonn og er það hæsta í heiminum á þessari gerð skipa. Dwinger hafði viðkomu á Íslandi 
á leið til Grænlands. Hægt er að leigja skipið fyrir ríflega tíu milljónir króna á viku. FréttaBlaðið/Hanna



ÁSKRIFTARKORT 
BORGARLEIKHÚSSINS

Bókaðu áskrift með einföldum
hætti á borgarleikhus.is

Veður

Hæg vestlægari átt á morgun og dálítil 
væta norðvestan til, en léttir til fyrir 
austan. Vaxandi austanátt og fer að 
rigna syðst um kvöldið. Milt veður.
  sjá síðu 20

Aldarafmæli fagnað

Afmælisveisla í Árbæjarsafni Þessi kona verkaði saltfisk á meðan Alþýðusamband Íslands hélt upp á hundrað ára afmæli sitt í Árbæjarsafninu í 
Reykjavík í gær. Boðið var upp á leiðsögn um safnið þar sem fjallað var um verkalýðsbaráttu, hjáverk kvenna og húsnæðisvanda verkafólks. Auk 
þess voru lummur bakaðar og spilaði Lúðrasveit verkalýðsins fyrir gesti og gangandi. Fréttablaðið/Hanna

MenntaMál Nám í lögreglufræðum 
við Háskólann á Akureyri mun 
kosta um 157 milljónir króna á ári 
hverju en hefði kostað rétt um 140 
milljónir við Háskóla Íslands. Einn
ig var Háskóli Íslands talinn hæfari 
til þess að taka við lögreglunáminu.

„Það er athyglisvert að til
laga HÍ fékk ekki bara besta fag
lega matið hjá matsnefndinni 
heldur er tillaga HÍ einnig ódýrari 
en sú sem valin var af ráðherra. 
Til viðbótar má nefna að verklega 
aðstaðan sem við buðum upp á hjá 
Keili er nú þegar notuð af lögregl
unni,“ segir Jón Atli Benediktsson, 
rektor HÍ.

Þetta kemur fram í innsendum 
umsóknum skólanna um nám í 
lögreglufræðum en Illugi Gunn
arsson menntamálaráðherra ákvað 
að námið færi til Akureyrar eftir að 
hafa vegið og metið niðurstöðurnar. 
Fjórir skólar sendu inn umsókn til 
að taka námið að sér, þrír háskólar 
voru metnir hæfir og HÍ þar metinn 
hæfastur þeirra þriggja.

Í innsendum gögnum HÍ kemur 
fram að kostnaður við stoðþjónustu 
og húsnæði HÍ er um 30 milljónir 
króna en við HA verður kostnaður
inn um 17 milljónum hærri á hverju 
ári. Lagt er til í gögnum HÍ að ráðnir 
verði fimm kennarar við lögreglu
námið.

Hins vegar setur Háskólinn á 
Akureyri það sem skilyrði að sam
hliða því skrefi að færa lögreglunám 
á háskólastig þurfi að efla rannsókn
ir á sviði lögreglufræða og leggur til 
að akademískar rannsóknir fræði
manna við deildina verði öflugar. 
Lagt er upp með að við Háskólann 
á Akureyri verði til rannsóknasetur í 

lögreglufræðum. Því þurfi að greiða 
laun forstöðumanns rannsókna
setursins og sérfræðinga auk þess 
sem kostnaður verði einhver vegna 
rannsóknarverkefnanna.

„Við í Háskóla Íslands reyndum 
að hafa umsóknina sem hag
stæðasta fyrir ríkissjóð en slá ekki 
af akademískum kröfum um gott 
nám. Okkar umsókn var þannig sett 
fram,“ bætir Jón Atli við.

Til samanburðar við þær 157 
milljónir sem lögreglunám á 
háskólastigi mun kosta fékk Lög
regluskóli ríkisins 163 milljóna 
króna framlag frá hinu opinbera á 
fjárlögum 2016. sveinn@frettabladid.is

Lögreglunám dýrara á 
Akureyri en í borginni
Samkvæmt innsendum umsóknum háskólanna um að taka að sér nám í lög-
reglufræðum verður námið 17 milljónum króna dýrara á hverju ári í HA en í HÍ. 
Stofnað verður rannsóknasetur við HA um rannsóknir í lögreglufræðum.

illugi Gunnarsson menntamálaráðherra ákvað í síðustu viku að færa lögreglunám 
til akureyrar þrátt fyrir að Háskóli Íslands hafi verið metinn heppilegri kostur.

Hafa umsóknina 
sem hagstæðasta 

fyrir ríkissjóð en slá ekki af 
akademískum kröfum um 
gott nám.
Jón Atli Benedikts-
son, rektor Háskóla 
Íslands

MenntaMál Félag læknanema gerir 
alvarlegar athugasemdir við nýtt 
frumvarp Illuga Gunnarssonar um 
Lánasjóð íslenskra námsmanna. 
Segja þau læknanema skarðan hlut 
frá borði ef frumvarpið verður að 
lögum.

Samkvæmt nýju lögunum mun 
endurgreiðsla námslána hefjast einu 
ári eftir námslok en námslok teljist 
frá þeim tíma sem námsmaður 
hættir að þiggja námslán LÍN. „Graf
alvarlegt er ef umrædd grein verður 
að lögum þar sem sérnám í læknis
fræði er ólánshæft nám. Í núverandi 
kerfi geta læknar í formlegu sérnámi 
frestað námslokum þar til sérnámi 
er lokið,“ segir í umsögn Félags 
læknanema.

Læknanemar gagnrýna einnig að 
námsstyrkur sé veittur í níu mánuði 
á ári því læknanámið sé oft næstum 
tíu mánuðir, lengra en annað nám 
við HÍ.  – sa

Ósáttir við 
LÍN-frumvarp

Frakkland Myndband sem sýnir 
veitingamann í París neita að 
afgreiða tvær múslimskar konur 
hefur vakið töluverða reiði. Kon
urnar klæddust báðar hídjab.

Í myndbandinu má heyra mann
inn segja: „Hryðjuverkamenn eru 
múslimar og allir múslimar eru 
hryðjuverkamenn.“

Maðurinn baðst í gær afsökunar 
á ummælum sínum eftir að hópur 
fólks hafði safnast saman fyrir utan 
veitingastaðinn til þess að mót
mæla.

Töluverð ólga hefur verið í Frakk
landi eftir að búrkinísundklæðn
aður var bannaður á nokkrum 
ströndum í landinu. Síðastliðinn 
föstudag afturkallaði æðsti stjórn
sýsludómstóll Frakklands bannið í 
strandbænum VilleneuveLoubet. 
Búist er við að dómurinn verði for
dæmisgefandi fyrir öll sveitarfélög 
sem hafa sett svipuð bönn. – gló

Baðst afsökunar 
eftir mótmæli

sýrland Að minnsta kosti 25 
manns létu lífið í loftárásum tyrk
neska hersins á kúrdísk svæði Sýr
landsmegin við landamæri Tyrk
lands og Sýrlands nærri borginni 
Jarablus. Herinn segir hina látnu 
vera menn úr hersveitum Kúrda.

Árásirnar voru gerðar á fimmta 
degi nýs verkefnis Tyrkjahers er 
kallast Efratskjöldur og vísar til 
árinnar Efrat sem rennur frá Tyrk
landi, í gegn um Sýrland og Írak og 
þaðan út í Persaflóa.

„Aðgerðir gegn hryðjuverkasam
tökum munu halda áfram þar til yfir 
lýkur,“ sagði Recep Tayyip Erdogan, 
forseti Tyrklands, í gær. – þea

Tyrkir felldu 25 
í loftárásum

Tyrkir hafa aukið við 
liðsstyrk sinn í Sýrlandi efir 
sjálfsmorðsárásina í Gazi
antep fyrir rúmri viku.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

ÞÚ TANKAR SJALDNAR 
Á RENAULT

Renault Clio
ÍSLANDSMEISTARI 2016
REYKJAVÍK–AKUREYRI = 2.740 KR.

Renault Clio 1,5 dísil er Íslandsmeistari 2016 í sparaksturskeppni FÍB. 
Sigurður Stefánsson ók um 380 km leið frá Reykjavík til Akureyrar á 
löglegum hraða og notaði að jafnaði 4,02 lítra á hverja 100 km.

Þegar til Akureyrar var komið var tankað á bílinn fyrir aðeins 2.740 kr.



Skólastjórar funda vegna sundferða dæmds barnaníðings 

Beltone Legend™

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

HEYRNARSTÖ‹IN

Kjaramál Fordæmalaus fjöldi 
kvartana er á borði Flugfreyjufé-
lags Íslands frá flugliðum WOW  
air. Kvartanirnar snúa aðallega að 
meintu broti á kjarasamningum 
varðandi hvíldartíma flugliða. Þetta 
staðfestir Sigríður Ása Harðardóttir, 
formaður Flugfreyjufélags Íslands, 
en hún telur WOW air brjóta reglur 
um hvíldartíma með því að fara 
gegn ákvæðum kjarasamnings.

Samkvæmt kjarasamningi eiga 
flugliðar ekki að vera með vinnu-
plan í fleiri en sex daga í röð. Regl-
urnar eru ekki nýjar en þær hafa 
verið í kjarasamningum við aðra 
flugrekendur í tugi ára.

Flugfreyjufélag Íslands hefur 
ítrekað bent WOW air á hið meinta 
brot en flugfélagið túlkar samning-
inn á annan veg. „Þau nota hvíldar-
ákvæði sem samið er um í kjara-
samningi sem tækifæri til að brjóta 
upp sex dagana. Hvíldardagur 
hefur aldrei verið túlkaður sem lög-
bundinn frídagur. Vaktahvíld á milli 
fluga á ekki að brjóta upp sex daga 
regluna.“

Þá hefur ASÍ einnig gripið inn í og 
sendi WOW air greinargerð á dög-
unum þar sem fram kemur það mat 
að brotið sé á flugliðum. Þetta stað-
festir Halldór Oddsson, lögfræðing-
ur hjá ASÍ, og segir að ASÍ taki undir 
röksemdir Flugfreyjufélagsins.

Engar kvartanir hafa borist frá 
flugliðum Icelandair. „Þetta hefur 
alltaf verið virt af Icelandair í gegn 
um árin.“

Sigríður tekur dæmi um flugliða 
sem fer í flug til Evrópu á mánu-
degi og þriðjudegi. Næst er flug 
til Bandaríkjanna á miðvikudegi. 
Flugliðinn kemur heim á föstu-
degi og ætti þá að fá tveggja nátta 
hvíld. „WOW air hefur ekki fylgt því 
og hefur sent flugliða í annað flug 
næsta dag. Flugliðar ættu ekki að 
mega fara fyrr en á sunnudeginum. 

Þarna eru þau að vinna í sjö daga í 
röð sem má ekki.“

Til skoðunar er að ganga lengra 
í málinu. „Á næstunni munum við 
skoða hvort farið verði í einhverjar 
aðgerðir eða með málið fyrir félags-
dóm. Ásetningsbrot aðila á samningi 
getur vikið friðarskyldu til hliðar.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins veigra sumir flugliðar sér 
við að kvarta vegna málsins þar sem 
þeir hræðist það að það hafi áhrif á 
framtíð þeirra hjá fyrirtækinu.

Sigríður segist hafa heyrt af þessu. 
„Þetta er auðvitað bara ein aðferða-

fræði í ógnunarstjórnun, að fólki 
finnist það ekki geta leitað réttar 
síns.“

Svanhvít Friðriksdóttir, upplýs-
ingafulltrúi WOW air segir félag-
ið hafna því alfarið að reglur um 
hvíldar tíma flugliða séu ekki virtar 
hjá félaginu. „WOW air fylgir í starf-
semi sinni opinberum reglum um 
flug- og vinnutímamörk og hvíldar-
tíma flugliða. Allar vaktaskrár eru í 
samræmi við reglurnar og er öllum 
flugliðum veittur hvíldartími í sam-
ræmi við reglurnar og ákvæði kjara-
samnings.“ andri@frettabladid.is

Fordæmalaus fjöldi kvartana 
Mörg mál eru á borði Flugfreyjufélags Íslands frá flugliðum WOW sem telja reglur um hvíldartíma brotnar. 
WOW túlkar kjarasamning á annan hátt en ASÍ og Flugfreyjufélagið. WOW neitar ásökununum.

Flugfreyjur hjá WOW telja að flugfélagið brjóti gegn rétti þeirra til hvíldartíma.

Á næstunni munum 
við skoða hvort 

farið verði í einhverjar 
aðgerðir eða með málið fyrir 
félagsdóm. 
Sigríður Ása Harðardóttir, formaður 
Flugfreyjufélags Íslands

lögreglumál Rannsókn á máli 
nígerísks hælisleitanda sem hand-
tekinn var þann 23. júlí í fyrra, 
grunaður um að hafa smitað konur 
vísvitandi af HIV-veirunni, er lokið. 
Málið hefur verið sent til héraðs-
saksóknara sem vinnur nú að því 
að fara yfir gögn málsins.

Lögregla hafði óskað eftir gögnum 
erlendis frá vegna rannsóknar máls-
ins og er það meðal annars ástæða 
þess hve langan tíma rannsóknin 
hefur tekið. Staðfest er að maðurinn 
smitaði tvær konur hér á landi.

„Nú metum við hvort málið sé 
líklegt til sakfellingar eða ekki og 
vonum að það verði fyrr en síðar,“ 
segir Margrét Unnur Rögnvalds-
dóttir saksóknari.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins teygði rannsókn lögreglu 
sig til Sviss en lögregluyfirvöld þar 
í landi heimsóttu fyrrverandi kær-
ustur mannsins og yfirheyrðu þær. 
– ngy

Rannsókn á 
HIV-máli lokið 

Staðfest er að maðurinn hafi smitað 
tvær konur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Samfélag Fjórir skólastjórar í 
grunnskólum í Kópavogi hafa 
fundað með forstöðumanni Sala-
laugar vegna óánægju foreldra með 
að börn þeirra þurfi hugsanlega að 
vera í skólasundi á sama tíma og 
dæmdur barnaníðingur.

Sigurður Ingi Þórðarson, sem 
stundum hefur verið kallaður Siggi 
hakkari, var í fyrra dæmdur í þriggja 
ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 
níu drengjum. Hann hefur undan-
farið sést í Salalauginni en hann 
gengur nú laus með ökklaband. 

Hann hefur aðeins afplánað um 
þriðjung af dómi sínum.

„Um leið og ég vissi af þessu fór ég 
strax að kanna málið og óskaði þá 
eftir fundi. Við urðum strax öll sam-
mála um að hittast og fara yfir það 
hvað við getum gert til að tryggja 
öryggi barnanna,“ segir Hafsteinn 
Karlsson, skólastjóri Salaskóla, en 
hann átti fyrst fund með bæjaryfir-
völdum og forstöðumanni laugar-
innar á miðvikudaginn. Degi síðar 
funduðu skólastjórar hinna þriggja 
skólanna með Hafsteini.

Á fundunum var ákveðið að fylgst 
yrði með öllum hópum í skólasundi 
en ekki aðeins þeim yngstu eins og 
verið hefur. Þá mun fylgdarmaður 
fara út með börnunum í baðklefa. 
Auk þess var ákveðið að herða 
gæslu í sundlauginni. „Við erum að 
bæta við starfsmönnum og þann-
ig verða fleiri að fylgjast með. Það 
verða fleiri starfsmenn á okkar 
vegum og þá er sundlaugin líka að 
herða gæsluna hjá sér,“ segir Haf-
steinn og bætir við að það sama 
muni gilda um hina skólana. – ngy

Um leið og ég vissi af þessu 
fór ég strax að kanna málið 

og óskaði þá eftir fundi. Við urðum 
strax öll sammála um að hittast og 
fara yfir það hvað við getum gert til 
að tryggja öryggi 
barnanna.
Hafsteinn Karlsson,  
skólastjóri Salaskóla

2 
Tvær konur smituðst af HIV 
eftir samræði við manninn.
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MARKAÐS-  
OG SÖLUNÁM 
GRAFÍSK HÖNNUN  
VEFSÍÐUGERÐ 
Promennt býður upp á mikið úrval skemmtilegra 
og hagnýtra námskeiða sem bæta stöðu þína með 
upplýsingatæknina að vopni. 

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM – hraðferð

Með sérstakri áherslu á stafræna markaðssetningu. 
Skemmtilegt en um leið krefjandi einnar annar nám fyrir þá sem vilja afla 
sér öflugrar þekkingar á sviði markaðs- og sölumála. Hér fléttast 
saman gamalgróin sölu- og markaðsfræði við nýjustu tækni sem í 

boði er. Nemendur fara m.a. yfir námstækni, sölutækni, markaðsfræði, 
Google AdWords, Google Analytics og Facebook sem markaðstæki.

Hefst 13. september  •  Kvöldhópur  •  27 skipti 

GRAFÍSK HÖNNUN

Grafísk vinnsla fyrir byrjendur sem vilja læra að hanna markaðsefni 
sjálfir eða fólk sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi, t.d. 
á háskólastigi. Nemendur læra á Photoshop, Illustrator og InDesign 
og að ganga frá verkefnum sínum í Acrobat Distiller. Kennslan 

byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum.

Hefst 1. september  •  Kvöldhópur  •  20 skipti

VEFSÍÐUGERÐ – ALLUR PAKKINN

Vönduð námsbraut fyrir alla sem vilja koma sér upp einfaldri og 
smekklegri heimasíðu sem auðvelt er að uppfæra í notendavænu 
vefumsjónarkerfi. Hentar þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í gerð 
vefsíðna eða vilja bæta og uppfæra fyrri síður. 

Hefst 19. september  •  Kvöldhópur  •  22 skipti 
STÖK NÁMSKEIÐ  SKIPTI HEFST

WordPress – Vefurinn minn  6 11. okt.
Photoshop 2  7 1. sept.
Photoshop fyrir byrjendur  4 19. sept.
Dreamweaver HTML og CSS  10 3. okt.
Illustrator  7 22. sept.
InDesign  6 3. des.
Myndbandavinnsla Adobe Premiere Pro  6 3. okt.
Gerð stafrænna auglýsinga fyrir sjónvarp og vef 6 24. okt.
Facebook sem markaðstæki  2 18. okt.
Leitarvélamarkaðssetning með Google AdWords  1 22. okt.
Vefgreining með Google Analytics  1 1. nóv.
Tölvupóstmarkaðssetning  1 29. nóv. 

Ég var mjög ánægð með námskeiðið Grafísk hönnun hjá Promennt 
og hefur það nýst mér vel í mínu starfi. Reynsla og þekking 
kennarans, umfram námsefnið, var ákaflega nytsamleg og sýndi 
okkur ferlið frá upphafi myndvinnslu, hönnunar og umbrots til 
prentunar á mjög skipulagðan og skýran hátt. Ég gef námskeiðinu 
því mín bestu meðmæli.“

Íris Magnúsdóttir, Grafíks hönnun.

UPPLIFUN NEMENDA

Námið var fjölbreytt, skemmtilegt og mun án efa nýtast mér vel í 
framtíðinni. Ég var í fullri vinnu með náminu, en námið var svo vel 
uppsett að það gekk allt saman upp. Promennt fær fullt hús stiga hjá 
mér, skólinn er með fyrsta flokks kennara og starfsfólk. Takk fyrir mig.“

Sonja G. Ólafsdóttir, markaðs- og sölunám.

UPPLIFUN NEMENDA



VITA | Skógarhlíð  | Sími  | VITA.IS

Sr. Þórhallur Heimisson fararstjóri 
kynnir ferðirnar í Skógarhlíð 12, 
þriðjudaginn 30. ágúst kl. 17:30.

Gengið inn neðan við húsið, 
gegnt Bústaðavegi og Hlíðarenda.

Indland 
& Bútan
12.–27. október

Ísrael,
Palestína 
& Petra
1.–12. nóvember

FERÐAKYNNING
Tvær glæsilegar sérferðir

Fyrsti skóladagurinn

Palestínskar stúlkur á leið í skólann á fyrsta skóladegi annarinnar í borginni Nablus á Vesturbakkanum. Ástandið á svæðinu er víða eldfimt og til 
átaka kom í borginni síðastliðinn þriðjudag þegar maður lét lífið af völdum barsmíða á meðan hann var í haldi lögreglu. Fréttablaðið/aFP

ÍtalÍa Menningarmálaráðherra 
Ítalíu, Dario Franceschini, segir 293 
sögulega staði hafa orðið fyrir tjóni 
í jarðskjálftanum sem varð á miðri 
Ítalíu síðastliðinn miðvikudag.

Að minnsta kosti 290 manns fór
ust í skjálftanum sem var 6,4 stig 
og varð á tíu kílómetra dýpi. Björg
unaraðgerðir standa enn yfir.

Bærinn Amatrice varð verst úti en 
þar létu 229 manns lífið í skjálftan
um og margar kirkjur og byggingar 
frá miðöldum skemmdust.

Aðgangseyrir sem safnaðist 
í söfnum á Ítalíu í gær rann til 
hjálparstarfa og uppbyggingar á 
svæðum sem urðu fyrir skemmdum. 
Franceschini hvatti Ítali til þess að 
heimsækja söfn í gær og sýna með 
því samstöðu. – gló

Mikið tjón á 
verðmætum

bærinn amatrice varð verst úti í skjálft-
anum. Fréttablaðið/aFP

Ferðalög Samkeppnin á flugleið
inni á milli Íslands og London er sú 
mesta sem hefur verið á einni leið 
hérlendis.

Þetta kemur fram á vefnum Tur
isti.is en fimm flugfélög halda sam
göngunum uppi. Flugfélögin eru 
Icelandair, WOW air, easyJet, Brit
ish Airways og Norwegian. Flugin 
dreifast á fjóra flugvelli í Bretlandi; 
Heath row, Gatwick, Luton og Stans
ted.

Frá Stokkhólmi og Ósló fljúga þrjú 
flugfélög til London. Ferðir þeirra 
eru tíðari en frá Keflavíkurflugvelli 
en héðan er búist við að þær verði 
flestar 12 á dag og eru flestar ferð
irnar farnar til Gatwick. Í fyrra flugu 
rúmlega 313 þúsund farþegar á milli 
vallarins og Keflavíkur. – gló

Fimm flugfélög 
fljúga til London

Noregur 322 hreindýr drápust 
í gær  þegar eldingu laust niður í 
Þelamörk í Noregi. Rúmlega 10.000 
hreindýr eru á svæðinu en dýrin sem 
drápust stóðu á svæði sem var um 
áttatíu metrar að þvermáli.

Vísindamenn norsku náttúru
vísindastofnunarinnar segjast vita 
til þess að eldingar hafi áður drepið 
hreindýr, þó aldrei svona mörg í 
einu.  – gló

Fjöldi dýra féll 

öryggismál Ógnum vegna net
árása fjölgar jafnt og þétt hér á landi 
en ekki hefur nóg verið að gert til 
að takast á við þá ógn. Þetta segir 
Stefán Snorri Stefánsson, hópstjóri 
netöryggissveitarinnar CERTÍS í 
ársskýrslu sveitarinnar. Ljóst sé að 
Ísland muni ekki uppfylla Evrópu
tilskipun um netöryggi sem taka 
eigi gildi hér á landi innan þriggja ára 
nema mikið verði að gert. „Ljóst er 
að verulega þarf að bæta úr flestum 
aðföngum, aðstöðu og því umhverfi 
sem sveitinni er ætlað að starfa í,“ 
segir í skýrslunni.

Stefán segir sveitina of fáliðaða 
til að sinna lögbundnu hlutverki 
sínu sem netöryggissveit Íslands á 
landsvísu. Starfsmenn sveitarinnar 
séu færri en þegar hún tók til starfa 
árið 2014, tveir í stað þriggja áður. Þá 
þurfi hugarfarsbreytingu til að tak
ast á við netöryggismál hér á landi. 
Mikilvægt sé að fyrirtæki verji ekki 
bara eigin kerfi fyrir árásum, heldur 
einnig kerfi og búnað viðskiptavina 
sinna.

Til stóð að færa sveitina frá Póst 
og fjarskiptastofnun til embættis 
ríkislögreglustjóra en innanríkis
ráðuneytið féll frá þeim áformum 
undir lok síðasta árs. Stefán segir að 
fyrirheit hafi verið gefin um að efla 
sveitina við núverandi lagaskilyrði. 
„Þó er ljóst að fjárheimildir sveitar
innar í dag rúma ekki nauðsynlega 
þætti í starfsemi hennar,“ segir hann.

Sveitin geti nú fyrst og fremst sinnt 
fjarskiptafyrirtækjum sem greiða 
hlutafall af veltu sinni til rekstursins 
en eigi lögum samkvæmt að gegna 
starfi sem netöryggissveit á lands
vísu. Auk þess sé hún  tengiliður 
Íslands við erlendar CERTsveitir. „Í 
því kristallast mótsögn sem kemur 

oft upp í daglegu starfi sveitarinnar,“ 
segir í skýrslunni. Einnig er bent á að 
ekki hafi verið unnt að halda stóra 
samhæfða æfingu hér á landi innan 
þjónustuhóps sveitarinnar frá árinu 
2013, meðal annars vegna óvissu um 
framtíð hennar. Nauðsynlegt sé að 
slík æfing fari fram í haust.

Sveitinni bárust upplýsingar um 
nær 800 öryggisatvik hérlendis á 
síðsta ári, þar á meðal nokkur mál 
þar sem um alvarlegar langvarandi 
ógnir var að ræða. Í síkum tilvikum 
er oftast reynt að ná fótfestu í upp
lýsingakerfum stjórnvalda eða 
hátæknifyrirtækja og afla upplýs
inga með leynd. Í skýrslunni segir 
að líkur séu á að alvarlegustu málin 
sem rannsökuð hafi verið beinist 
ekki gegn íslenskum aðilum. Þá er 
bent á að allmargar álagsárásir hafi 
verið gerðar á íslenska netþjóna 
á síðasta ári. Ein sú stærsta var í 
nóvember þegar ráðist var á vefi 
stjórnarráðsins sem lágu niðri um 
nokkurn tíma. Árásin er talin vera 
á ábyrgð Anonymoussamtakanna 
vegna andstöðu forsprakka hópsins 
við hvalveiðar Íslendinga. 
ingvar@frettabladid.is

Segir fámennið ógna 
netöryggi hér á landi
Hópstjóri netöryggissveitarinnar CERT-ÍS segir ógnum vegna netöryggismála 
sífellt fara fjölgandi. Sveitin geti ekki uppfyllt lögbundið hlutverk sitt vegna fjár-
skorts og muni ekki geta uppfyllt Evróputilskipun sem senn taki gildi. 

Netöryggissveitin er eingöngu skipuð tveimur mönnum. Hópstjórinn segir það 
ekki nægilegt til að sinna brýnum verkefnum.

Ljóst er að verulega 
þarf að bæta úr 

flestum aðföngum, aðstöðu 
og því umhverfi sem sveit-
inni er ætlað að 
starfa í.
Stefán Snorri 
Stefánsson, hóp-
stjóri CERT-ÍS
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Nýr Discovery Sport er rúmgóður jeppi sem til er í 5 og 7 manna útfærslu. 
Discovery Sport er með nýrri sparneytinni INGENIUM dísilvél og ríkulegan 
staðalbúnað, upphitaða framrúðu, nýja 9 þrepa sjálfskiptingu og hið annálaða 
tölvustýrða Land Rover Terrain Response® drifkerfi.

Discovery Sport dísil sjálfskiptur kostar frá 6.890.000 kr.

www.landrover.is

ÞÆGILEG STÆRÐ, 
YFIRBURÐA 
HÆFILEIKAR

DISCOVERY SPORT
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NÝR ISUZU D-MAX 
VERÐ FRÁ 6.990.000 kr. SJÁLFSKIPTUR, 6 GÍRA

Isuzu D-Max Lux, leðursæti, 17" álfelgur, hiti 
í sætum, hraðastillir, rafdrifið bílstjórasæti, 
handfrjáls símabúnaður (Bluetooth) o.m.fl. 
EYÐSLA AÐEINS 8,4 L/1OO KM*

TILBOÐ
NÚNA FYLGIR ÖLLUM ISUZU D-MAX

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

525 8000 / www.bl.is

35OO kg
NÝTT  MEIRI DRÁTTARGETA

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Þýskir feðgar og Austur-
ríkismaður um þrítugt 
fengu nóg fyrir peningana 
sína þegar þeir skelltu sér í 
skútusiglingu frá Svalbarða 

áleiðis til Íslands með viðkomu á Jan 
Mayen og Grænlandi. Þýskur skip-
stjóri býður upp á slíka ævintýra-
siglingu og var látið úr höfn þann 8. 
ágúst. Eftir tvær og hálfa viku, eða að 
morgni miðvikudagsins 24. ágúst, 
var siglingunni lokið.

„Við lifðum af ísbirni, storm og 
nístingskulda,“ segir Austurríkis-
maðurinn Paul sem talaði fyrir 
munn þremenninganna. „Og drykk-
felldan, vopnaðan skipstjóra. Eitt-
hvað sem við áttum ekki von á að 
þurfa að hafa áhyggjur af.“

Verðið fyrir ferðalagið frá Sval-
barða til Íslands, sem taka átti tæpar 
þrjár vikur, kostaði hvern og einn 
rúmlega þrjú þúsund evrur eða á 
fimmta hundrað þúsund krónur. 
Þýski faðirinn, Bernd, átti sér þann 
draum að sjá ísjakana áður en þeir 
bráðna og því skelltu feðgarnir sér 
á ferðina. Paul hafði alltaf langað að 
sigla í Norður-Íshafi og hafði loksins 
safnað sér nægum peningum fyrir 
ferðinni.

„Við tókum með okkur smá bjór, 
en ég held að við höfum bara drukk-
ið einn bjór hver,“ segir Paul. Þeir 

hafi ekki viljað ýta undir drykkju 
skipstjórans, mannsins sem bar 
ábyrgð á að þeir kæmust alla leið. 
Feðgarnir hafa enga reynslu af sjó 
og Paul hefur aðeins réttindi til að 
sigla litlum bátum á vötnum í heima-
landinu. Drykkja skipstjórans hófst á 
fyrsta degi.

„Hann var að drekka frá morgni til 
kvölds, en svo byrjaði hann að hella í 
sig almennilega þegar kom að því að 
binda landfestar,“ segir þýski sonur-
inn, Sebastian. Fyrstu tvö kvöldin 
fylgdust þeir með honum hella í 
sig, ræddu málin og hristu hausinn. 
Töldu að þetta yrði nú varla svona 
alla ferðina. Þeir gerðu tilraun til 
að ræða við skipstjórann og koma 
honum í skilning um að þeir væru 
ósáttir við drykkju hans en það bar 
engan árangur.

Siglt var frá Svalbarða til Jan 
Mayen, þaðan til Ittoqqortoormiit 
á Grænlandi áður en stefnan var 
sett á Ísland. Næsta höfn var Suður-
eyri og ákvað skipstjórinn að leggja 
að bryggju í stað þess að setja niður 
akkeri úti á sjó. Í framhaldinu átti að 
sigla sem leið lá til Reykjavíkur en 
þremenningarnir höfðu fengið nóg.

Þegar þeir létu skipstjórann vita 
segir Paul hann hafa trompast. 
Hann hafi þverneitað þeim um að 
fá að yfirgefa skipið, þeir yrðu að 
fara alla leið til Reykjavíkur eins og 
samið hefði verið um. Hann hafi 
varnað þeim landgöngu og gert til-
raun til að sigla frá landi. Hann hafi 
verið mjög ölvaður og komið hafi 

til handalögmála. Paul segist hafa 
reynt að hringja í lögregluna en 
verið stöðvaður. Vinur skipstjórans 
hafi skipt sér af að því leyti að hann 
leyfði honum ekki að sigla í burtu. 
Eftir óþægilega stund í skútunni, 
ekki þá fyrstu, komust þeir frá borði 
en án alls farangurs. Þá ákváðu þeir 
að hringja í lögregluna.

„Ég sagði þeim í stuttu máli hvað 
væri í gangi og þeir spurðu mig hvort 
það væru vopn um borð í skútunni. 
Ég sagði þeim, sem satt var, að þau 
væru þrjú,“ segir Paul. Ekki er óeðli-

legt að skotvopn séu um borð í skútu 
sem siglir á norðurslóðum, raunar 
nauðsynlegt. Hættan vegna ísbjarna 
er fyrir hendi og enginn fer frá borði 
án þess að hafa skotvopn meðferðis.

Þarna var klukkan farin að ganga 
tvö um nóttina og lögreglumenn 
komu til móts við þremenningana. 
Vertinn á Fisherman Hotel á Suður-
eyri opnaði fyrir þeim og gaf þeim 
að borða. Um klukkan sex sögðu 
lögreglumennirnir að þeir þyrftu að 
leggja í hann og kíkja niður á höfn.

„Við trúðum ekki okkar eigin 
augum,“ segir Paul. Sebastian þýðir 
svarið fyrir föður sinn og þeir hrista 
allir hausinn. Vígbúnir íslenskir sér-
sveitarmenn höfðu tekið sér stöðu 
við skútuna og mátti halda að þar á 
skipsfjöl væri að finna hættulegasta 
mann á yfirborði jarðar.

Daginn eftir keyrðu mennirnir til 
Reykjavíkur á bílaleigubíl þar sem 
þeir hafa dvalið um helgina en þeir 
halda til síns heima í vikunni.

Skemmtisigling sem varð að martröð
Þrír ferðalangar lentu í hremmingum á Suðureyri þegar skipstjóri skútu sem þeir höfðu keypt sér siglingu með réðst á þá. Skipstjórinn 
hafði drukkið ótæpilega og var ógnandi. Víkingasveitin var kölluð á vettvang þar sem sem skotvopn voru um borð í skútunni.

Þýsku feðgarnir og Austurríkismaðurinn á siglingu.

Kolbeinn Tumi  
Daðason
kolbeinntumi@365.is

visir.is Greinina má lesa í  
lengri útgáfu á Vísi.

 Ég sagði þeim í 
stuttu máli hvað 

væri í gangi og þeir spurðu 
mig hvort það væru vopn um 
borð í skútunni. Ég sagði 
þeim, sem satt var, að þau 
væru þrjú.

Paul, einn ferðalanganna þriggja

3.000
evrur greiddu ferðalang-
arnir skipstjóranum fyrir 
siglinguna.
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STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN JUKE ACENTA ER MEÐAL ANNARS:
Íslenskur leiðsögubúnaður, bakkmyndavél, 6 öryggisloftpúðar, ABS með EBD, ESP 
skriðvörn, ISOFIX barnabílstólafestingar, opnanlegt glerþak, Bluetooth handfrjáls 
símabúnaður, útvarp með geislaspilara, AUX og USB tengi fyrir MP3 spilara, 
18" álfelgur, 60/40 skipting á aftursætum, samlitir speglar og hurðarhúnar, krómaðir 
hurðaopnarar, hæðarstilling á bílstjórasæti, hiti í sætum, aðgerðahnappar í stýri, 
sjálfvirk loftkæling, hraðastillir (Cruise Control), aksturstölva, rafdrifnir útispeglar, 
rafdrifnar rúður, þokuljós, varadekk, fjarstýrðar samlæsingar, hraðanæmt vökvastýri.

NISSAN JUKE ACENTA PLUS 4WD

4.490.000 KR.

GERÐU ÞAÐ SEM ÞIG LANGAR



Audi Q7 e-tron quattro er kyndilberi nýrrar tækni.  
Hann er fyrsti fjórhjóladrifni dísiltengitvinnbíll heims  
og sameinar krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.  
Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og 
eldsneytisnotkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. 
Mættu nýrri árstíð með grænni samvisku og allt að  
56 km drægni á rafmagni.
 
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

Þýskaland Þjóðverjar búast við því 
að um 300.000 flóttamenn eigi eftir 
að koma til landsins það sem eftir 
lifir árs. Þetta sagði Frank-Jürgen 
Weise, yfirmaður Flóttamanna-
stofnunar Þýskalands, í viðtali 
við Bild am Sonntag í gær. Weise 
sagði einnig að afar erfitt yrði að 
taka á móti fleiri flóttamönnum en 
300.000. Þó sagðist hann hafa trú á 
því að mat hans myndi reynast rétt.

Rúmlega milljón flóttamenn frá 
Mið-Austurlöndum, Afganistan og 
Norður-Afríku komu til Þýskalands 
í fyrra. Þá hefur innanríkisráðuneyt-
ið sagt að um 390.000 hafi sótt um 

hæli á fyrstu sex mánuðum ársins. 
Ekki er víst hversu margir þeirra 
komu til landsins árið 2015.

„Við munum reyna að útvega 
eins mörgum flóttamönnum og við 
getum atvinnu,“ sagði Weise. Inn-
limun þeirra í samfélagið myndi 
þó taka langan tíma og kosta mikla 
fjármuni.

Þjóðernishyggja vinsælli
Stuðningur við stjórnmálahreyf-
ingar sem andsnúnar eru innflytj-
endum hefur aukist jafnt og þétt 
undanfarin misseri. Kosið verður 
til þings á næsta ári og samkvæmt 
nýjustu skoðanakönnun Emnid 
mælist þjóðernishyggjuflokkurinn 
Alternative für Deutschland nú með 
tólf prósenta fylgi. Kristilegir demó-

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Þjóðernissinnar mótmæla stefnu ríkisstjórnar-
innar með borða sem á stendur „Lokum landa-
mærunum! Björgum lífum!“ 300.000 

flóttamönnum  
 það sem eftir  
 lifir árs
Erfitt væri fyrir Þjóðverja að taka á móti fleiri en 
300.000 flóttamönnum fram að áramótum. Þjóð-
ernishyggjuhreyfingum vex fiskur um hrygg, fylgi 
Alternative für Deutschland er um tólf prósent. 

Búast 
við
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Audi Q7 e-tron quattro er kyndilberi nýrrar tækni.  
Hann er fyrsti fjórhjóladrifni dísiltengitvinnbíll heims  
og sameinar krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.  
Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og 
eldsneytisnotkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. 
Mættu nýrri árstíð með grænni samvisku og allt að  
56 km drægni á rafmagni.
 
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

Flóttamenn leika sér með bolta nærri lestarstöð í borginni München í Þýskalandi. 
Nordicphotos/AFp

Sigmar Gabriel, vara kanslari og fjár-
málaráðherra Þýskalands, varði í gær 
gjörðir sínar frá því fyrr í mánuðinum 
þegar hann sýndi hópi nýnasista sem 
mótmæltu stefnu hans puttann. 
„Mín einu mistök voru þau að ég 
notaði ekki báðar hendur,“ sagði 
Gabriel.

Nýnasistarnir voru komnir til Salz-
gitter í Saxlandi til að mótmæla inn-
flytjendastefnu ríkisstjórnar Kristi-
legra demókrata, flokks kanslarans 
Angelu Merkel, og Jafnaðarmanna-
flokksins, flokks Gabriels.

Sögðu þeir föður Gabriels hafa 
elskað land sitt en Gabriel sjálfur 

væri aftur á móti að eyðileggja 
það. Faðir hans, Walter, var nasisti 
og neitaði því að helförin hefði 
átt sér stað allt þar til hann lést 
árið 2012.

Gaf lítið fyrir mótmæli

sigmar Gabriel sýnir löngutöng. 
Nordicphotos/AFp

kratar mælast með 35 prósent og 
jafnaðarmenn með 23 prósent.

Á laugardag klifu meðlimir þjóð
ernishyggjuhreyfingarinnar Ident
itäre Bewegung Brandenborgar
hliðið og hengdu á það borða sem á 
stóð „Öruggari landamæri – örugg
ari framtíð“. Dreifði hreyfingin 
einnig miðum þar sem varað var 

við því að Þjóðverjar væru að verða 
að minnihlutahóp í eigin landi og 
hvöttu til aðgerða gegn íslamsvæð
ingu landsins.

Þá þykir rúmlega helmingi Þjóð
verja innflytjendastefna ríkisstjórn
arinnar slæm samkvæmt könnun 
sem birtist fyrr í mánuðinum.

Mín einu mistök 
voru þau að ég 

notaði ekki báðar hendur.

Sigmar Gabriel, varakanslari Þýskalands

12%
vilja kjósa Alternative für 
Deutschland á næsta ári.
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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

Að kalla eftir 
því að við 
sem samfélag 
tökum 
höndum 
saman og 
gerum það 
sem til þarf  
til þess að 
koma þessum 
málum í  
betra horf.

Ekkert okkar er undanþegið því að taka 
vondar ákvarðanir í lífinu. Ákvarðanir 
sem við vitum jafnvel í hjarta okkar að 
eru vondar og okkur jafnvel skaðlegar. 
Ákvarðanir sem geta leitt yfir okkur 
óhamingju, veikindi og jafnvel dauða 

en við tökum þær samt. Við erum öll breysk og 
mannleg og þar af leiðir að við reynum að láta okkur 
annt hverju um annað, gæta velferðar og vísa til betri 
vegar, bættrar heilsu og betra lífs.

Í síðustu viku lést ungur maður og annar var 
hætt kominn og leikur grunar á að þeir hafi báðir 
neytt fentanýls fyrr um kvöldið. Fentanýl er sterkt 
lyfseðilsskylt verkjalyf, hundrað sinnum sterkara 
en morfín og fimmtíu sinnum sterkara en heró
ín, og einkum gefið langt leiddum sjúklingum sem 
líknandi meðferð. Tvö dauðsföll á Íslandi, fyrr á 
þessu ári, má rekja til neyslu fentanýls og því svo 
sannarlega mikið áhyggjuefni að svo sterkt lyf gangi 
kaupum og sölum á götum borgarinnar.

En það er því miður ekkert nýtt að fíkniefnaneyt
endur fari sér að voða. Guðný Rannveig Reynisdóttir 
greindi frá því í viðtali við Nadine Guðrúnu Yaghi 
hér í Fréttablaðinu á laugardaginn að sonur hennar 
hafi látist árið 2013 vegna misnotkunar á morfín
plástri. Hann var aðeins 27 ára gamall þegar hann 
lést, búinn að eiga í umtalsverðum fíkniefnavanda 
og að bíða þess að komast inn á Vog til meðferðar. 
Hann var búinn að bíða lengi, ekki síst vegna þess að 
hann hafði áður verið til meðferðar en þá gefist upp 
og strokið. Ungi maðurinn skildi eftir sig son sem nú 
er föðurlaus. Þetta er þyngra en tárum taki.

Andlát þessa unga fólks, sem hefur af einhverjum 
sökum leiðst út í neyslu harðra fíkniefna, hljóta að 
fá okkur sem eftir stöndum til þess að skoða stöðu 
þessara mála og grípa til aðgerða í samræmi við það. 
Við verðum sem samfélag að spyrja okkur þess hvort 
nóg sé að gert í forvarnarmálum. Hvort nóg sé gert 
í að stöðva þá sem selja þessi efni og hagnast á fíkn 
annarra. Hvort nóg sé gert til þess að hjálpa þeim 
sem eru langt leiddir í neyslu fíkniefna. Líkast til 
vitum við svörin en við þurfum samt að þora að taka 
umræðuna og ábyrgðina. Ábyrgðin þarf að vera hjá 
okkur sem samfélagi og í því felst að horfast í augu 
við að það er ekki nóg gert til þess að berjast gegn 
orsök, neyslu og afleiðingu harðra fíkniefna á Íslandi.

Það má ýmislegt segja um stöðu meðferðarmála 
á Íslandi, möguleika og árangur þeirra meðferðar
úrræða sem eru í boði eða ekki boði, en allir geta 
eflaust sammælst um að þau duga ekki til. Það liggur 
því beinast við að kalla eftir aðgerðum af hálfu heil
brigðisráðherra og allra þeirra ráðamanna sem hafa 
með málaflokkinn að gera. Að kalla eftir því að við 
sem samfélag tökum höndum saman og gerum það 
sem til þarf til þess að koma þessum málum í betra 
horf. Á þeirri vegferð er ágætt að muna leyndarmálið 
sem Lewis Carroll sagði okkur og á vel við nú sem 
endranær: „Eitt mesta leyndarmál lífsins er að allt 
sem einhverju máli skiptir er það sem við gerum 
fyrir aðra.“

Leyndarmálið

Eftir forsíðufyrirsögn Fréttablaðsins sl. föstu
dag hef ég þurft að svara fyrir skoðun sem 
ég hef ekki. Ég hef oft svarað fyrir misvin

sælar skoðanir mínar en það var ný reynsla að 
vera talin standa fyrir eitthvað sem mér finnst 
ekki.

Ég mæli ekki með því. Það er auðvelt að detta 
í vangaveltur um af hverju það gerist að orð 
manns eru túlkuð á annan hátt en þau voru sögð 
en ég ætla ekki að elta ólar við það að öðru leyti 
en eftirfarandi sé sagt hér.

Ég vil ekki að hægt sé að borga fyrir betri þjón
ustu í grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins; ég vil 
ekki að það sé hægt að borga sig fram fyrir röð 
eða borga fyrir betra rúm á hjartadeildinni. Ég vil 
hins vegar að það sé boðið upp á aukaþjónustu 
og nýsköpun í velferðar og heilbrigðiskerfinu í 
heild. Slíkt eykur valkosti og sjálfsákvörðunarrétt 
þeirra sem nýta þjónustuna. Með því að opna á 
aukinn einkarekstur í aukaþjónustu er hægt að 
styrkja grunnþjónustuna – grunnþjónustu sem 
við höfum fyrir löngu sammælst um að vilja 
standa vel að í þágu allra.

Í augum einhverra er þetta nákvæmlega sama 
tóbakið; allt sem tengist velferð á að vera undir 
sama hatti og lúta sömu lögmálum og sá sem 
talar um aukaþjónustu talar þar með um grunn
þjónustu. Það er hins vegar ekki skoðun mín. Ég 
tel þvert á móti skynsamlegt að gera greinarmun 
og tala fyrir bestu kostunum í hvoru kerfi.

Og eitt að lokum. Það er ekki stefna Sjálfstæðis
flokksins að hægt sé að borga fyrir betri þjónustu 
í grunnþjónustunni. Sama hversu margir leyfa 
sér að túlka orð mín út frá þeirri meintu stefnu 
flokksins – þá er það einfaldlega ekki stefna 
hans. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þvert á móti 
sett aukið fjármagn í grunnþjónustu heilbrigðis
kerfisins. Til þess að heilbrigðisþjónustan sé eins 
og við viljum hafa hana þarf hins vegar að leita 
nýrra heildarlausna til framtíðar og þá getur 
þurft að hugsa út fyrir rammann, eins og ég talaði 
fyrir í föstudagsviðtalinu.

Rétt skal vera rétt

Hildur  
Sverrisdóttir 
borgarfulltrúi

Ég vil ekki að 
það sé hægt 
að borga sig 
fram fyrir röð 
eða borga 
fyrir betra 
rúm á hjarta-
deildinni.

fínn pappír?
Það leit ekki vel út fyrir Samfylk
inguna þegar tilkynnt var að aðeins 
þrír hafi boðið sig fram í prófkjöri 
flokksins í Norðvesturkjördæmi 
þegar kjósa átti um fjögur sæti. Í 
ljós kom að áhuginn var eitthvað 
meiri, en aðilar sem lýst höfðu 
áhuga á að bjóða sig fram í 3.4. sæti 
féllu frá því þar sem formanni kjör
stjórnar flokksins í kjördæminu 
hugnaðist ekki að þeir væru allir 
frá Akranesi. Það þætti ekki fínn 
pappír að efstu menn væru allir úr 
sama plássi. Það getur vart talist 
heillavænlegt skref að komið sé í 
veg fyrir að þeir sem þó hafa áhuga 
á að taka þátt í stjórnmálum séu 
stoppaðir af, þótt þeir séu frá sama 
stað og keppinautar þeirra.

rjómi frambjóðenda
Stjórnmálamenn leggja ýmis
legt á sig í aðdraganda kosninga. 
Ragnheiður Elín Árnadóttir ráð
herra og Silja Dögg Gunn ars dótt
ir Framsóknarþingmaður háðu 
harða keppni í rjómatertukasti 
á  Hvols velli um helgina þar sem 
Silja Dögg fór með sigur af hólmi. 
Ragnheiður Elín er þessa dagana í 
hörðum slag um fyrsta sæti í próf
kjöri Sjálfstæðisflokksins í Suður
kjördæmi. Silja Dögg á hins vegar 
fyrir höndum tvöfalt kjördæmis
þing þar sem valið verður á lista 
Framsóknarflokksins. Þá kemur í 
ljós hvort tertukastið verður stjórn
málamönnunum til happs eða 
hvort hefðbundnara rjómavöfflu
kaffi hefði dugað betur.
 ingvar@frettabladid.is

2 9 .  á g ú s t  2 0 1 6   M á N U D A g U R12 s k o ð U N   ∙   F R É t t A B L A ð i ð

SKOÐUN



Í Fréttablaðinu 25. ágúst sl. birt
ist grein eftir Helga Sigurðsson 
(Rangfærslur), þar sem hann 

brást við grein eftir undirritaða sem 
birt var deginum áður í sama miðli. 
Umtalsefnið var dómur Hæstaréttar 
í markaðsmisnotkunarmáli Lands
bankans og afstaða Kauphallarinn
ar til þeirra viðskipta sem dómurinn 
fjallaði um, en umbjóðandi Helga 
hlaut dóm í því máli.

Telur Kauphöllin rétt að bregðast 
við athugasemdum hans. Í fyrsta 
lagi tekur Helgi fram að í fyrri grein 
okkar hafi verið fullyrt að starfsfólk 
Kauphallarinnar hafi aldrei haldið 
því fram að aðkoma bankanna að 
viðskiptum hafi verið mikilvæg for
senda fyrir því að hér gæti yfirleitt 
þrifist hlutabréfamarkaður. Þetta 
er fjarri sannleikanum, enda er þar 
einungis fjallað um „aðkomu bank
anna að viðskiptum með eigin bréf“ 
í þessu samhengi. Aðkoma banka að 
hlutabréfamarkaðnum er mikilvæg 
hér á landi líkt og erlendis. Allt öðru 
máli gegnir um aðkomu þeirra að 
viðskiptum með eigin bréf.

Þá fjallar Helgi einnig um þá 
niðurstöðu Hæstaréttar að fjár
málafyrir tækjum, sem hafa heim
ild til verðbréfaviðskipta, hafi verið 
óheimilt að stunda viðskipti með 
eigin hluti á slíkum markaði í því 
skyni að greiða fyrir að markaðs
verð skapist á þeim, nema um sé að 
ræða viðskipti í endurkaupaáætlun 

eða við verðjöfnun fjármálagern
inga. Tekur hann fram að megin
gagnrýni hans á Kauphöllina hafi 
verið sú að hún hafi aldrei bent á að 
umrædd viðskipti hafi verið ólögleg 
á þessum grundvelli.

Málflutningi vísað á bug
Í ofangreindri niðurstöðu Hæsta
réttar felst ekki að bönkunum hafi 
verið óheimilt að eiga viðskipti 
með eigin hlutabréf. Niðurstaðan 
fjallar um heimild bankans til þess 
að stunda viðskiptavakt með eigin 
hlutabréf, í því skyni að greiða fyrir 
að markaðsverð skapist á þeim og 
að slík viðskipti hafi bönkunum 
verið óheimil. Dómurinn vísar 
þannig á bug málflutningi verjenda 
um að Landsbankinn hafi verið 
viðskiptavaki í eigin hlutabréfum. 
Þeir sem hlutu dóma í ofangreindu 
máli voru aftur á móti ákærðir fyrir 
að brjóta ákvæði laga um markaðs
misnotkun. Kjarni málsins liggur í 
eðli viðskiptanna – og dómurinn 
talar sínu máli um þau þar sem 
Hæstiréttur segir m.a. eftirfarandi 
um viðskiptahætti umbjóðanda 
Helga: „Ekki leikur neinn vafi á að 
sá mikli fjöldi tilboða, sem ákærðu 
[…], og þau umfangsmiklu viðskipti, 
sem þeir áttu þátt í að koma á, gáfu 
eða voru í það minnsta líkleg til að 
gefa eftirspurn og verð hlutabréfa í 
Landsbanka Íslands hf. ranglega eða 
misvísandi til kynna.“

Um meintar rangfærslur
Það dró til nokkurra tíðinda í 

þingsal á fimmtudaginn var 
þegar Eygló Harðardóttir, 

félags og húsnæðismálaráðherra, 
sat hjá við afgreiðslu fjármálastefnu 
til framtíðar sem er eitt af grunn
plöggum ríkisstjórnarinnar.

Þetta voru bæði pólitísk tíðindi 
og snúin fyrir ríkisstjórnina og 
ekki síst fyrir fjármálaráðherra 
sem er í nokkrum vanda frammi 
fyrir þessari stöðu vegna þess að 
félags og húsnæðismálaráðherra 
rökstuddi sitt mál með því að ekki 
væri hugað nægilega vel að lífeyris
þegum og barnafjölskyldum inn 
í framtíðina. Félagsmálaráðherra 
ríkisstjórnarinnar staðfesti sum 

sé að ríkisstjórnin, sem hún situr 
í, horfi ekki til þessara hópa þegar 
við fáum loksins tækifæri til að gera 
langtímaáætlun.

Þetta er ekki síður neyðarlegt 
fyrir fjármálaráðherra, Bjarna 
Benediktsson, sem skrifaði sjálfur 
bréf fyrir kosningarnar 2013 til 
eldri borgara þar sem hann listar 
upp það sem Sjálfstæðisflokkurinn 
muni gera nái flokkurinn völdum. 
Inntur eftir svörum á þinginu um 
hvort hann hafi haldið loforðin til 
eldri borgara, segir Bjarni svo vera. 
Formaður Sjálfstæðisflokksins telur 
að hann hafi staðið við loforðin sín. 
Að auknu svigrúmi í ríkisfjármálum 
hafi verið ráðstafað til að bæta hag 
eldri borgara.

Samt telur félagsmálaráðherra 
þessum málum svo illa fyrir komið 
að hún getur ekki stutt við ríkisfjár
málaáætlun Bjarna. Þetta orkar allt 
saman tvímælis, svo ekki sé meira 
sagt.

Hvar er svigrúmið sem fjármála
ráðherra og formaður Sjálfstæðis

flokksins er sannfærður um að hafi 
verið notað í þágu elli og örorku
lífeyrisþega? Í stað þess að nýta 
svigrúm í ríkisfjármálum til sam
félagslegrar uppbyggingar valdi 
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknar að nýta það til að lækka 
skatta og gjöld á auðugustu hópa 
samfélagsins. Hún afnam t.a.m. sér
stakt veiðigjald, lét auðlegðarskatt
inn falla niður og lækkaði tekjuskatt 
á tekjuhærri hópa.

Við fjárlagagerðina í desember 
sl. var einstakt tækifæri til að skapa 
þverpólitíska sátt um raunverulegar 
kjarabætur fyrir þennan samfélags
hóp. Það var verulegur samhljómur 
með þeim áherslum úti um allt sam
félag. En Bjarni Benediktsson lagðist 
gegn því við afgreiðslu fjárlaganna 
að aldraðir fengju kjarabætur strax 
fyrir jól eins og aðrar stéttir.

Hvenær telur fjármálaráðherra 
vera rétta tækifærið til þess að gera 
betur við þennan hóp fólks? Ætlar 
hann að útskýra það í bréfi fyrir 
kosningar?

Loforð Bjarna

Það var ekki Jóhannes Kr. Krist
jánsson sem felldi Sigmund 
Davíð heldur Sigmundur 

sjálfur. Jóhannes var mikilvægur 
þátttakandi í falli ráðherrans en 
hann lét hann ekki gera neitt. 
Þegar maður er spurður einfaldrar 
spurningar er manni í sjálfsvald 
sett hvort maður kýs að segja satt 
eða reynir að skrökva. Sigmundur 
Davíð kaus að skrökva í trausti 
þess að viðmælandinn vissi ekki 
hið rétta í málinu. Það val reyndist 
afdrifaríkt.

Það var ekki Jóhannes Kr. Krist
jánsson og hvað þá RÚV, Evrópu
sambandið eða George Soros sem 
valdi fyrir ráðherrann. Kannski var 
þetta gildra, kannski ámælisvert 
launsátur eins og málpípur Sig
mundar hafa sagt – kannski ekki 

– en það breytir engu um hitt, að 
Sigmundur valdi sjálfur að skrökva.

Sjálfsorðaábyrgð
Eins og Abraham Lincoln sagði: Það 
er hægt að blekkja alla stundum og 
það er hægt að blekkja suma alltaf 
en maður getur ekki blekkt alla 
alltaf.

Hafi maður einu sinni orðið upp
vís að því að reyna að skrökva upp 
í opið geðið á blaðamanni – og sú 
tilraun farið um heiminn og orðið 
alræmd – hefur fólk enga sérstaka 
ástæðu til að leggja trúnað á það 
sem maður hefur að segja eftir það. 
Allra síst ef maður reynir að koma 
sökinni á þann sem maður reyndi 
að blekkja; hann látti mig gera það.

Það var ekki Washington Post 
sem stóð fyrir Watergatemálinu. Og 
það var ekki Jóhannes Kr. Kristjáns
son – og ekki einu sinni RÚV – sem 
bjó til félagið Wintris. Það var ekki 
Jóhannes sem skapaði leyndina um 
það félag. Og sé það rétt, að ekkert 
hafi verið athugavert við þessa 
aflands eyjaeign þeirra hjóna – hví 
þá allt þetta pukur? Hví þessi leynd? 
Það er í sjálfu sér ekki ámælisvert að 
vera auðugur en við gerum þá kröfu 
til þeirra sem bjóðast til að leiða 

þjóðina að koma hreint fram.
Jóhannes hafði sem sé komist á 

snoðir um þessa stórfrétt sem blaða
maður og þurfti því að ræða það 
við forsætisráðherrann þáverandi 
– hefði hann stungið upplýsing
unum undir stól hefði hann verið 
að bregðast skyldum sínum. Eina 
leiðin til að fá forsætisráðherrann til 
að ræða þetta var sú að ginna hann í 
viðtal við sænskan sjónvarpsmann 
um það hversu andvígur hann væri 
aflandseyjafélögum. Aftur: Það var 
ekki verk Jóhannesar að Sigmundur 
Davíð skyldi kjósa að koma fram 
sem eindreginn andstæðingur slíkra 
fjármálaumsvifa og talsmaður þess 
að treysta íslensku krónunni og 
íslenskum bönkum fyrir eignum 
sínum. Það var ekki tilbúningur 
Jóhannesar að Sigmundur neitaði 

því að þau hjónin ættu slíka reikn
inga við sænska blaðamanninn. 
Sigmundur kann að hafa gengið í 
gildru, en hann arkaði sjálfur í hana.

Nýtt framboð?
Um helgina var borið í hvert hús 
viðtal í Morgunblaðinu við Önnu 
S. Pálsdóttur, eiginkonu Sigmundar 
Davíðs, þar sem þeim sjónarmiðum 
er haldið á lofti að Wintrismálið sé 
samsæri til að fella þennan öfluga 
leiðtoga sem staðið hafi í lappirnar 
– (sem hann gerði einmitt ekki í við
talinu fræga, heldur sá undir iljar 
honum). Ekki vitum við enn hvort 
Framsóknarflokkurinn ætlar að gera 
að sínum þann málstað þeirra hjóna 
að hér hafi ólíkir hópar og stofnanir 
tekið saman höndum um að koma 
honum fyrir kattarnef en hitt sýn
ist ljóst að Morgunblaðið hefur af 
krafti tekið undir sjónarmið þeirra 
hjóna.

Daginn fyrir viðtalið hafði birst 
opnugrein eftir Hannes H. Gissurar
son um frelsun Eystrasaltsþjóðanna 
undan oki kommúnismans, þar sem 
Davíð Oddsson var hafður í aðal
hlutverki, bæði í frásögn og með 
stórri myndbirtingu, en minna gert 
úr hlut Jóns Baldvins sem þó gegndi 

lykilhlutverki í þeim atburðum. 
Síðast þegar Davíð birti í blaði sínu 
slíkt konungslof frá skáldi sínu var 
hann á leið í forsetaframboð. Vera 
má að þessi opnugrein sé til vitnis 
um að tíðinda sé að vænta af stjórn
málaþátttöku Davíðs. Gæti hugsast 
að þeir nafnar og samherjar hyggi 
á sameiginlegt framboð últra
hægriaflanna fari svo að Sigmundur 
hrökklist úr formannsstarfi í Fram
sókn? Það yrði dálaglegt.

En kannski óþarfi að fimbul
famba um það, að svo stöddu. Í 
þessu máli öllu er nóg af fimbul
fambi en fáar staðreyndir. En þær 
eru þarna samt: Hjónin geymdu 
peninga sína á aflandsreikningum; 
Sigmundur Davíð neitaði tilvist 
þeirra reikninga og reyndi að 
skrökva að sænskum sjónvarps
manni, gekk svo út þegar hið sanna 
kom í ljós; eiginkona hans var 
kröfuhafi á föllnu bankana; því var 
leynt. Og svo er rétt að muna líka, að 
„leiðréttingin“ var ekki fjármögnuð 
með skatti á „hrægamma“ (þ.e.a.s. 
þau hjónin) heldur með lækkun 
vaxtabóta og barnabóta og af sam
eiginlegum sjóðum, auk þess sem 
fólki var leyft að eyða strax sparnaði 
sem átti að vera til elliáranna.

Hann látti mig gera það

Svandís  
Svavarsdóttir
þingmaður Vinstri 
grænna

Páll Harðarson
forstjóri Nasdaq 
Iceland

Baldur  
Thorlacius
for stöðu maður 
eft ir lits sviðs  
Nas daq  Iceland

Aðkoma banka að hluta-
bréfamarkaðnum er 
mikilvæg hér á landi líkt 
og erlendis. Allt öðru máli 
gegnir um aðkomu þeirra að 
viðskiptum með eigin bréf.

Guðmundur  
Andri Thorsson 
rithöfundur 

Í dag

Það er í sjálfu sér ekki ámæl-
isvert að vera auðugur en við 
gerum þá kröfu til þeirra sem 
bjóðast til að leiða þjóðina 
að koma hreint fram.
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Hvað gerðu Gylfi og Jói Berg?
Gylfi Þór Sigurðs-
son var að vanda 
í byrjunarliði 
Swansea en fór af 
velli á 59. mínútu 
í tapinu fyrir Lei-
cester. Jóhann Berg 
Guðmundsson spilaði  
síðustu 33 mínúturnar í tap-
leiknum gegn Chelsea.

Stærstu úrslitin Það var kominn smá 
órói hjá Arsenal eftir fyrstu tvo 
leikina. Enginn sigur og engir leik-
menn að koma. Sigurinn gegn Wat-
ford var því afar kærkominn fyrir 
leikmenn og stuðningsmenn. 
Hetjan Marcus Rashford kom af 
bekknum hjá Man. Utd og bjargaði 
því að United fékk öll stigin þrjú 
með flautumarki undir lokin. 

Í dag
21.00 Messan  Sport 2 

Nýjast

Man. City 3 – 1 West Ham
WBA 0 – 0 Middlesbr.
Tottenham 1 – 1 Liverpool
Southampton 1 – 1 Sunderland
Leicester 2 – 1 Swansea
Everton 1 – 0 Stoke City
C. Palace  1 – 1 Bournemouth
Chelsea 3 – 0 Burnley
Watford 1 – 3 Arsenal 
Hull City 0 – 1 Man. Utd

Efst 
Man. City 9
Chelsea 9
Man. Utd. 9
Everton 7
Hull City 6

Neðst 
Sunderland 1
C. Palace 1
Watford 1
Bournemouth 1
Stoke City 1

Enska úrvalsdeildin

í ágúst og septembe 
DAGAR

YFIR 320 
VÖRUR

YFIR 140 
VÖRUR

YFIR 200 
VÖRUR

YFIR 440 
VÖRUR

YFIR 310 
VÖRUR

YFIR 430 
VÖRUR

YFIR 350 
VÖRUR

YFIR 130 
VÖRUR

YFIR 230 
VÖRUR

GERÐU ÓTRÚLEG KAUP! 
Mikið úrval af vörum frá 50 krónum. 

Bætum við nýjum vörum daglega.

Markaðsstemning
Fjöldi annarra tilboða á Markaðsdögum. 

Pepsi-deild karla 

Breiðablik - Stjarnan 2-1 
1-0 Arnþór Ari Atlason (10.), 1-1 Halldór Orri 
Björnsson (11.), 2-1 Höskuldur Gunnlaugs-
son (90.). 
 
ÍBV - Þróttur 1-1 
1-0 Elvar Ingi Vignisson (9.), Aron Þórður 
Albertsson (72.). 
Þróttur færist nær fallinu en ÍBV er langt frá 
því að vera sloppið.
 
ÍA - Víkingur R. 2-0 
1-0 Garðar Bergmann Gunnlaugsson (4.), 
2-0 Tryggvi Hrafn Haraldsson (33.). 
Garðar er búinn að skora 14 mörk í sumar. 
 
Fjölnir - Fylkir 1-1 
0-1 Alvaro Montejo Calleja (55.), 1-1 
Ingimundur Níels Óskarsson (90.+5). 
Jöfnunarmark Fjölnis kom með síðustu 
spyrnu leiksins. Grátlega svekkjandi fyrir 
Fylki sem vantar sárlega þrjú stig. 
 
Víkingur Ó. - FH 0-2 
0-1 Atli Viðar Björnsson (44.), 0-2 Emil 
Pálsson (62.). 
Síðara mark FH var umdeilt enda óljóst 
hvort boltinn fór inn fyrir línuna. FH sagði 
mark en Ólsarar sögðu auðvitað ekki mark. 
 
Valur - KR 2-0 
1-0 Kristinn Freyr Sigurðsson, víti (73.), 2-0 
Kristinn Freyr Sigurðsson (88.). 
KR-ingurinn Skúli Jón Friðgeirsson sá rautt 
í stöðunni 0-0. 

Efst 
FH 37
Breiðablik 30 
Valur 28 
Fjölnir 28 
ÍA 28
Stjarnan 27

Neðst
Víkingur R. 24 
KR 23 
Víkingur Ó. 19 
ÍBV 18 
Fylkir 14 
Þróttur 9

 Meistaradeild kvenna 

Cardiff - Breiðablik 0-8 
Rakel Hönnudóttir 2, Svava Rós 
Guðmundsdóttir 2, Fanndís Friðriksdóttir, 
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Málfríður 
Erna Sigurðardóttir, Ester Rós Arnarsdóttir. 

Dramatík er bikarmeistarar Vals unnu nágrannaslaginn gegn KR

Valsarinn Andri Adolphsson sótti umdeilt víti í leiknum. Valur komst yfir í leiknum með marki úr vítaspyrnunni. FRéttABlAðið/HANNA

fótBolti „Við komum mjög vel 
undirbúnar fyrir leikinn. Þjálfar-
arnir sögðu við okkur að þetta væri 
hörkulið þannig að við vorum vel 
gíraðar og keyrðum yfir þær í fyrri 
hálfleik,“ segir Blikastúlkan Hall-
bera Guðný Gísladóttir en Blikar 
unnu í gær riðil sinn í forkeppni 
Meistaradeildarinnar.

Þær urðu að vinna lokaleik sinn 
gegn Cardiff Met og það helst 
sannfærandi þar sem líklegt var 
að markatala myndi skera úr um 
sigurvegara riðilsins. Blikastúlkur 
svöruðu kalli þjálfara sinna með 
því að skora sex mörk á fyrsta hálf-
tímanum og vinna leikinn 8-0 að 
lokum. Þær eru því komnar í 32-liða 
úrslit Meistaradeildarinnar.

„Þær spiluðu hörmulegt leik-
kerfi á móti okkur. Vængirnir 
voru galopnir og það var veisla 
fyrir okkur Fanndísi og Svövu á 
vængjunum. Við áttum annars 
mjög góðan leik. Það er langt 
síðan boltinn hefur flotið svona 
vel hjá okkur og svo kláruðum 
við færin almennilega. Það hefur 
aðeins vantað upp á það,“ segir 
Hallbera.

Blikastúlkur gerðu 1-1 
jafntefli við Spartak Sub-
otica í fyrsta leik sínum. 
Voru með mikla yfir-
burði en fengu á sig 
jöfnunarmark í lokin. 
Það gerði riðilinn enn 
meira spennandi og 
því réð markatalan á milli 
þessara liða. Blikar enduðu 
með tíu fleiri mörk í plús en 
Spartak.

„Í leiknum gegn Spar-
tak vildi boltinn alls ekki 

inn. Það var sláin, stöngin og rétt 
fram hjá allan leikinn. Núna var 
það öfugt sem betur fer. Það var svo 
gaman hjá okkur á vellinum núna 
og allt gekk upp. Við slökuðum eðli-
lega aðeins á klónni í síðari hálf-
leik en ef við hefðum haldið áfram 
af sama krafti þá hefðum við vel 
getað sett fleiri mörk. Það var líka 
komin þreyta eftir þrjá leiki á einni 
viku,“ segir Hallbera en þær höfðu 
ekki hugmynd um stöðuna í hinum 
leiknum.

„Í stöðunni 6-0 vorum við samt 
frekar slakar og þjálfararnir hefðu 
örugglega verið æstari ef þetta hefði 
verið í einhverri hættu.“

Nú er að bíða og sjá hvað kemur 
upp úr pottinum í 32-liða úrslit-

unum. Hallbera á sér ekk-
ert óskalið en vill gjarna 

sleppa við að fara til 
Rússlands.

„Ég er ekki mjög 
hrifin af því að fljúga 

til Rússlands. Ég 
my n d i  ja f nve l 
fórna mér frekar 
í lest. Það væri 
gaman að fá lið 
í Skandinavíu 
eða Ítalíu þar 
sem við eigum 

m ö g u l e i k a , “ 
segir Hallbera en 
hún vill forðast 
hákarla eins og 

Lyon þar til síðar í 
keppninni.

„Það væri betra að 
spila við Lyon bara í 

Cardiff í úrslitaleiknum,“ 
segir Hallbera létt.

henry@frettabladid.is

Það gekk allt 
upp hjá okkur
Breiðablik er komið í 32-liða úrslit í Meistaradeild 
Evrópu. Blikastúlkur flugu áfram með stæl í næstu 
umferð er þær völtuðu yfir lið Cardiff Met.

Hallbera 
Guðný.
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fólk
kynningarblað

„Við erum á leið á sýninguna Mai
son & Objet í París með teppin nú í 
byrjun september. Það hefur geng
ið mjög vel á fyrri sýningum hjá 
okkur en þetta er fimmta sýning
in sem við tökum þátt í. Til dæmis 
er skemmtilegt að finna hvað graf
íkin hefur fengið mikla athygli en í 
fyrra fékk ég verðlaun fyrir graf
ík á sýningunni. Við erum afar 
spenntar að sjá hvernig viðtök
urnar verða í ár,“ segir Ingibjörg 
Hanna Bjarnadóttir sem hefur 
vakið athygli undanfarin ár fyrir 
stílhreina og vandaða hönnun fyrir 
heimilið undir merkinu  IHanna 
Home.

Ullarteppin Water og Loops eru 
nýjasta viðbót hennar við línuna 
og verða til að byrja með í þremur 
litaútgáfum.

„Bæði munstrin verða í svörtu 
og hvítu. Water verður svo í bláu 
og hvítu og Loops í gráu og gulu. 
Við byrjum á þessum litum en svo 
mun að öllum líkindum bætast 
við,“ útskýrir Ingibjörg.

„Watermunstrið er glænýtt, ég 
frumsýndi það á HönnunarMars 
í vor. Loops er sama munstrið og 
ég hef verið með á púðum. Loops 
er hannað út frá prjónalykkjum og 
meðan ég var að teikna það hafði 
ég peysur sem mamma prjónaði á 
mig sem barn í huga. Mér fannst 

þess vegna skemmtilegur kont
rast að munstrið færi á ofið teppi. 
Grafíkin á Waterteppinu er línur, 
kyrrt vatn sem kemst á hreyfingu 
svo línurnar bylgjast,“ útskýrir 
Ingibjörg en kyrrstaða og hreyf
ing er gegnumgangandi í verkum 
hennar.

„Mér finnst þetta konsept 
skemmtilegt, að vinna með grafík 
þar sem má sjá örlitla hreyfingu 
fara af stað. Til dæmis í Experi

encedlínunni, sem samanstend
ur af viskustykkjum, servéttum, 
rúmfatnaði og fleiru má sjá bein
ar línur sem losnar um og Dotslín
an eru doppur sem detta og mynda 
munstur.

Ég var mikið í trévörum en text
íllinn er alltaf að stækka hjá mér 
og þar með grafíkin. Ég er ekki 
hætt með hitt en mér finnst graf
íkin spennandi. Ég lærði grafíska 
hönnun í LHÍ og það er gaman að 
geta blandað vöruhönnun og graf
íkinni saman, það er akkúrat rétta 
hönnunarblandan fyrir mig,“ segir 
Ingibjörg.

Nánar má fylgjast með Ihanna 
Home á facebook og á www. 
ihannahome.net

Loops er hannað 
útfrá prjóna-

lykkjum og meðan ég var 
að teikna það hafði ég 
peysur sem mamma 
prjónaði á mig sem barn í 
huga. Mér fannst þess-
vegna skemmtilegur 
konstrast að munstrið 
færi á ofið teppi.  
Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir
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Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir hefur vakið athygli undanfarin ár fyrir stílhreina 
hönnun fyrir heimilið.  MyNd/ MIMI GIBoIN

Ullarteppin eru væntanleg á markaðinn 
með haustinu.

Grafíkin orðin fyrirferðarmeiri
Ullarteppi eru nýjasta viðbót hönnuðarins Ingibjargar Hönnu Bjarnadóttur við heimilislínu hennar IHanna Home. 
Teppin kallar hún Water og Loops og er von á þeim í verslanir í byrjun október. Í næstu viku sýnir hún teppin í París.

NETVERSLUN
Sérblaðið „Netverslun“ kemur út 31. ágúst 

Áhugasamir hafi samband við:

Jóhann Waage
Sími/Tel: +354 512 5439
johannwaage@365.is

Í þessu blaði er hægt að kaupa 
auglýsingar sem og kynningar.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is



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 

Jim Lambie  út-
skrifaðist með 
láði frá listahá-
skólanum Glas-
gow S cho ol  
of Art árið 
19 9 4 .  Ha n n 
býr og starfar 
í Glasgow sem 
listamaður, 
tónlistar maður 
og plötusnúður.

Gólflistaverk 
hans hafa vakið 
mikla athygli 
en allt frá árinu 
1999 hefur hann 

notað vínyllímband til að búa til 
sannkölluð listaverk úr þeim gall-
eríum sem hann sýnir í. Með því 
að raða límbandinu á vissan máta 
tekst honum að umbreyta annars 
tilbreytingar snauðu herbergi í 
orkumikið og tilfinningaríkt rými 
sem er hátíð fyrir skynfærin.

Lambie hefur bakgrunn í tónlist 
og var meðal annars í hljómsveit-
inni The Boy Hairdresser. Líkt og 
tónlistin fyllir list hans umhverfið 
og umbreytir því í eitthvað alveg 
nýtt.

Ólíkt mörgum öðrum listaverk-
um hefur list Lambies upphaf og 
endi. Listaverkið lifir aðeins svo 
lengi sem sýningin í tilteknu gall-
eríi stendur yfir og hvert verk 
lagar sig að því rými sem er til 
staðar hverju sinni.

Lambie var tilnefndur til 
Turner- verðlaunanna árið 2005.

litrík gólFverk
Listamaðurinn jim lambie er þekktur fyrir óhefðbundna notkun á 
hversdagslegum hlutum við gerð listaverka sinna. Hann umbreytir 
þeim rýmum sem hann sýnir í hverju sinni með skemmtilegum hætti.

marglitað gólf sem lambie setti upp í tate britain-safninu í london árið 2003. 

gólf úr smiðju jims lambie í tate 
britain gallery í london árið 2005. 

Zobop kallast þetta gólfverk eftir 
lambie sem hann setti upp í skoska 
nýlistasafninu, scottish national gall-
ery of modern art, í edinborg 2006.

litríkur stigi sem lambie setti upp fyrir sumarsýningar í the royal academy í 
london árið 2015.

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

Rennihurðarbrautir í úrvali  

APPLE TV 4 Á 0 KR.
með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

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

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

jim lambie var til-
nefndur til turner-
verðlaunanna árið 
2005.
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
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Pétursson
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SELD

Hlíðarhjalli 29, einbýli 
Fallegt 6 herbergja einbýlishús á góðum stað í Kópavogi. Eignin lig-
gur í grónu og fallegu hverfi í suðurhlíðum Kópavogs, tennisvöllur 
og rólur við lóðarmörk. Stutt er í skóla og aðra þjónustu. Stór og 
góður 70fm. sólpallur ásamt fallegum garði.  Allar nánari upplýsin-
gar veitir Erla Dröfn Magnúsdóttir s. 6920149.

Boðaþing - glæsileg 3ja fyrir 55+
Stórglæsileg um 124 fm íbúð í vönduðu lyftuhúsi fyrir 55 ára og 
eldri. Tvö rúmgóð herbergi og stór björt stofa. Fallegt eikarparketi 
á gólfum, svalir í suður. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Mjög 
vel skipulögð og björt íbúð. Frekari uppl. veitir Finnbogi, 895-1098. 
Verð 45 millj. 

Vindakór 14 - OPIÐ HÚS Á MIÐVIKUDAG.
Eignin verður sýnd í opnu húsi nk miðvikudag kl. 17:15 -17:45. 
Glæsileg um 130 fm 4ra herb endaíbúð í lyftuhúsi. Rúmgott anddyri, 
þrjú góð svefnh., sér geymsla og þvottahús innan íbúðar. Samligg-
jandi stofa og eldhús og góðar suður svalir frá stofu. Baðherbergi 
innheldur bæði sturtu og baðkar. Vel skipulögð og stílhrein eign í 
góðu hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu og út í fallega náttúru. 
Allar nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, S: 896-2953.  

Gnoðarvogur  62
OPIÐ HÚS Á MÁNUDAG, 29.08.2016, KL. 17:15 - 17:45. 
Heimili fasteignasala kynnir fallega fjögurra herbergja íbúð með 
sér inngangi  í grónu hverfi þar sem stutt er í Skeifuna, Menn-
taskólann við Sund og Laugardalinn. Verð: 34,9M
Allar nánari upplýsingar veitir Brynjólfur Snorrason,  
brynjolfur@heimili.is, S: 896-2953.

Flétturimi - 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.  Upplýsingar 
veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali. 

Njálsgata 62 - LAUS STRAX - Opið hús
OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 30.08.2016, mill kl. 17:15 og 17:45 
Góð 3ja. herbergja 74,1 fm.  íbúð á 3. hæð, 2 svefnherbergi, geyms-
la í íbúð, björt og góð stofa. Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, 
verslanir og miðbæinn.  Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
Gunnlaugur 617 5161 tekur á móti gestum.

Viðarás 51-  Raðhús - Opið hús 
Opið hús í dag kl 17:30-18:00 
Gott, vandað 161 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr.   Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, flísalagt þvottahús 
og flísalagður bílskúr.  Góð útiaðstaða með afgirtum sólpöllum,  
hellulögðu bílaplani og garður í góðri rækt. V. 52,5 m.    Upplýsingar 
veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali. 

Hallakur 1 í Garðabæ. Glæsileg 3ja. Opið hús.
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45. 
Sérlega vönduð og falleg um 118 fm íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi og sólpalli í suður. Tvö rúmgóð herbergi og stór suðurstofa. 
Opið eldhús við stofuna, falleg innrétting og vönduð tæki. Viðhald-
slitið hús. Góð staðsetning. Verð 49,9 millj.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fasteignasalan Torg hefur 
til sölu 3ja hæða 342,3 fm 
fjölskylduhús við Starhaga, 
teiknað af Sigvalda Þórðarsyni 
með glæsilegu sjávarútsýni.

Eignin er með íbúð á tveimur 
hæðum 243,7 fm ásamt 63,5 fm 
íbúð í kjallara með sérinngangi 
auk nýlega standsettrar stúdíó-
íbúðar í hluta af 35 fm bílskúr. 

Eignin er að mestu uppruna-
leg að innan með sjarmerandi 
retróstíl. Falleg aðkoma er að 
húsinu, nýleg hellulögn með 
hita í bílaplani og fallegur gró-
inn garður. Endurnýjað þakjárn 
á húsinu.

Nánari lýsing: Íbúð á tveimur 
hæðum, á 1. hæð er eldhús, 
þrjár stofur og gestabað. Á 2. 
hæð eru fimm herbergi og bað-
herbergi. Svalir eru út frá stofu 
þar sem gengt er niður í garð 
og svalir eru á efri hæð með út-
gengi frá tveimur herbergjum.

Frá forstofu er gengið niður 
steyptan stiga niður í kjallara. 
Sérinngangur er inn á mið-
hæð frá bakgarði. Í kjallara eru 
tvær geymslur og sameiginlegt 
þvottahús en inn af því er köld 
geymsla. Íbúð í kjallara er með 

sérinngangi. Í henni er eldhús 
með búri inn af, barnaherbergi, 
hjónaherbergi og björt stofa 
með góðum gluggum.

Bílskúr var að hluta innrétt-
aður sem stúdíóíbúð árið 2013. 
Í íbúðinni er hvít eldhúsinnrétt-
ing í aðalrýminu en í baðher-
berginu er sturta, innrétting og 
tengi fyrir þvottavél og þurrk-
ara. 

Hluti af bílskúrnum er einnig 
nýttur sem geymsla, gengið er 
inn í hana um bílskúrshurð.

Íbúð í kjallara og stúdíóíbúð í 
bílskúr eru báðar í útleigu.

Allar frekari upplýsingar um 
eignina veitir Dórothea E.  
Jóhannsdóttir löggiltur  
fasteignasali, dorothea@fstorg.is, 
gsm: 898-3326.

 Glæsilegt fjölskylduhús

Mánudagur 29. ágúst 201635. tbl.

570 4800 696 0901
Löggiltur fasteignasali

VANTAR EIGNIR
 MIKIL 

EFTIRSPURN

Í húsinu er íbúð á tveimur hæðum, íbúð í kjallara ásamt stúdíóíbúð í bílskúr.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Mávahlíð  35. Neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. 
eldhús og baðherbergi, gólfefni og rafmagnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og 
stofu (auðvelt er að vera með tvær samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott skipu-
lag og falleg gluggasetning.Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

Frostaskjól.
Virkilega fallegt og vandað 285,1 fm. endaraðhús á þremur hæðum að meðtöldum bílskúr á þessum eftirsótta stað við Frosta-
skjól.  Húsið er teiknað að innan af Finni Fróðasyni, arkitekt og Stanislah Bohic hannaði lóð hússins. Stórar og bjartar stofur með 
mikilli lofthæð. Borðstofa með útgengi á skjólsæla verönd. Fjögur herbergi. Hús að utan nýlega málað.

Eignin er vel staðsett með Grandaskóla, íþróttaaðstöðu KR, tónlistarskóla o.fl í góðri göngufjarlægð.

Verð 89,5 millj.

MÁVAHLÍÐ 35FROSTASKJÓL

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.

Fallegt 214,3 fm. tveggja hæða raðhús með inn-
byggðum 27,7 fm. bílskúr. 

Eignin hefur verið nýtt sem tvær íbúðir undanfarið. 
Samliggjandi rúmgóðar stofur með gluggum til 
austurs og suðurs og útgengi á u.þ.b. 60 fm. svalir 
til suðvesturs með glæsilegu útsýni yfir sundin og 
að Reykjanesinu. Fallegt eldhús með miklu skápa-
plássi og eyju. Fjögur herbergi. 

Verð 64,9 millj.

Hrauntunga – Kópavogi. Raðhús

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

Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan. 

Húsvörður er í húsinu. Á efstu hæð hússins er 
sameiginlegur matsalur. 

Verð 42,7 millj.

Grandavegur 47 – 60 ára og eldri.

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. 

Verð 81,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

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.  
Einstakt útsýni og frábær staðsetning í göngu-
færi við miðborgina. 

Verð 84,9 millj.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.

Glæsilegt nýuppgert 145,7 fm. endaraðhús á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað í smáíbúðar-
hverfinu.

Eignin er stærri en uppgefið heildarflatarmál eignar 
þar sem byggt hefur verið við stofuna til vesturs. 
Möguleiki að nýta bílskúr, sem er endurnýjaður og 
sérstæður, sem íbúð.

 Búið er að endursteina húsið,  endurnýja rafmagn 
o.fl. Stór endalóð sem er nýlega tyrfð.  

Verð 59,5 millj.

Heiðargerði. Endaraðhús.
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. 
einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. 
Mögulegt er að gera auka íbúð í bílskúr, sem er 
69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefn-
herbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar 
og tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endur-
nýjað og gólfefni að stærstum hluta. 

Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og 
skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Öldusels-
skóla, tveimur leikskólum, ÍR-svæðinu og 
nokkurra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. 

Verð 79,9 millj. 

Stafnasel. Glæsilegt einbýlishús.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Einstaklega vel skipulagt og vandað 202,0 fm. 
staðsteypt raðhús á einni hæð með innbyggðum 
33,9 fm. bílskúr. 

Verulega aukin lofthæð er í stórum hluta hússins. 
Gólfsíðir gluggar í stórum hluta húss og gert er ráð 
fyrir extra háum innihurðum.  Gólfhitakerfi er í öllu 
húsinu og 3 baðherbergi. 

Húsið skilast fullfrágengið að utan með fullfrá-
genginni lóð og að innan skilast húsið málað 
og tilbúið undir innréttingar. 

Verð 57,9 millj. 

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

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

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

Verð 89,5 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

BARMAHLÍÐ 46. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og falleg 97,4 fm. neðri sérhæð auk tveggja geymslna 3,4 fm og 15,8 fm í 
Hlíðunum. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, gólfefni og raflagnir ásamt þaki 
og þakkanti. Svalir til suðurs út af borðstofu. Tvö herbergi. Frábær staðsetning 
þar sem stutt er í alla þjónustu og skóla á ýmsum stigum. Verið velkomin.

STRANDVEGUR 20 - ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. 

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. 
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. 

BRATTAKINN 6 – HAFNARFIRÐI. SÉRHÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 135,8 fm. 5 herbergja neðri sérhæð að meðtöldum 29,6 fm. sérstandandi 
bílskúr á góðum stað við Bröttukinn í Hafnarfirði. Eldhús með viðarinnréttingu. 
Rúmgóð stofa með suðurglugga. Fjögur herbergi.  Góð aðkeyrsla sem rúmar 2-3 
bifreiðar. Lóðin er með veröndum og hellulögn. Verið velkomin.

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
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.

NJÁLSGATA. LAUS FLJÓTLEGA.
Snyrtileg 51,6 fm. íbúð í kjallara við Njálsgötu í Reykjavík. Fjölbýlishús með sex 
íbúðum. Stofa með glugga til suðurs. Sér geymsla í risi. Snyrtileg sameign.  Húsið 
er steinað að utan og er í góðu ásigkomulagi. Bárujárn er á þaki. íbúðin er laus til 
afhendingar fljótlega. 

TRÖLLAKÓR 6-10 - KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar falleg 117,4 fm. íbúð á jarðhæð Íbúðin er öll hin vandaðasta að innan. Granít á 
eldhúsborðum. Vönduð gólfefni. Útgengi á um  30 fm. afgirtan sólpall sem snýr til 
suðvesturs. Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni. Innangengt er úr bílakjallara í íbúð á 
sömu hæð. Vel staðsett íbúð, stutt í skóla, íþróttir og verslun

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.  
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Mávahlíð  35. Neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. 
eldhús og baðherbergi, gólfefni og rafmagnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og 
stofu (auðvelt er að vera með tvær samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott skipu-
lag og falleg gluggasetning.Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

Frostaskjól.
Virkilega fallegt og vandað 285,1 fm. endaraðhús á þremur hæðum að meðtöldum bílskúr á þessum eftirsótta stað við Frosta-
skjól.  Húsið er teiknað að innan af Finni Fróðasyni, arkitekt og Stanislah Bohic hannaði lóð hússins. Stórar og bjartar stofur með 
mikilli lofthæð. Borðstofa með útgengi á skjólsæla verönd. Fjögur herbergi. Hús að utan nýlega málað.

Eignin er vel staðsett með Grandaskóla, íþróttaaðstöðu KR, tónlistarskóla o.fl í góðri göngufjarlægð.

Verð 89,5 millj.

MÁVAHLÍÐ 35FROSTASKJÓL

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.

Fallegt 214,3 fm. tveggja hæða raðhús með inn-
byggðum 27,7 fm. bílskúr. 

Eignin hefur verið nýtt sem tvær íbúðir undanfarið. 
Samliggjandi rúmgóðar stofur með gluggum til 
austurs og suðurs og útgengi á u.þ.b. 60 fm. svalir 
til suðvesturs með glæsilegu útsýni yfir sundin og 
að Reykjanesinu. Fallegt eldhús með miklu skápa-
plássi og eyju. Fjögur herbergi. 

Verð 64,9 millj.

Hrauntunga – Kópavogi. Raðhús

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

Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan. 

Húsvörður er í húsinu. Á efstu hæð hússins er 
sameiginlegur matsalur. 

Verð 42,7 millj.

Grandavegur 47 – 60 ára og eldri.

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. 

Verð 81,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

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.  
Einstakt útsýni og frábær staðsetning í göngu-
færi við miðborgina. 

Verð 84,9 millj.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.

Glæsilegt nýuppgert 145,7 fm. endaraðhús á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað í smáíbúðar-
hverfinu.

Eignin er stærri en uppgefið heildarflatarmál eignar 
þar sem byggt hefur verið við stofuna til vesturs. 
Möguleiki að nýta bílskúr, sem er endurnýjaður og 
sérstæður, sem íbúð.

 Búið er að endursteina húsið,  endurnýja rafmagn 
o.fl. Stór endalóð sem er nýlega tyrfð.  

Verð 59,5 millj.

Heiðargerði. Endaraðhús.
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. 
einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. 
Mögulegt er að gera auka íbúð í bílskúr, sem er 
69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefn-
herbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar 
og tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endur-
nýjað og gólfefni að stærstum hluta. 

Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og 
skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Öldusels-
skóla, tveimur leikskólum, ÍR-svæðinu og 
nokkurra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. 

Verð 79,9 millj. 

Stafnasel. Glæsilegt einbýlishús.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Einstaklega vel skipulagt og vandað 202,0 fm. 
staðsteypt raðhús á einni hæð með innbyggðum 
33,9 fm. bílskúr. 

Verulega aukin lofthæð er í stórum hluta hússins. 
Gólfsíðir gluggar í stórum hluta húss og gert er ráð 
fyrir extra háum innihurðum.  Gólfhitakerfi er í öllu 
húsinu og 3 baðherbergi. 

Húsið skilast fullfrágengið að utan með fullfrá-
genginni lóð og að innan skilast húsið málað 
og tilbúið undir innréttingar. 

Verð 57,9 millj. 

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

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

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

Verð 89,5 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

BARMAHLÍÐ 46. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og falleg 97,4 fm. neðri sérhæð auk tveggja geymslna 3,4 fm og 15,8 fm í 
Hlíðunum. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, gólfefni og raflagnir ásamt þaki 
og þakkanti. Svalir til suðurs út af borðstofu. Tvö herbergi. Frábær staðsetning 
þar sem stutt er í alla þjónustu og skóla á ýmsum stigum. Verið velkomin.

STRANDVEGUR 20 - ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. 

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. 
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. 

BRATTAKINN 6 – HAFNARFIRÐI. SÉRHÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 135,8 fm. 5 herbergja neðri sérhæð að meðtöldum 29,6 fm. sérstandandi 
bílskúr á góðum stað við Bröttukinn í Hafnarfirði. Eldhús með viðarinnréttingu. 
Rúmgóð stofa með suðurglugga. Fjögur herbergi.  Góð aðkeyrsla sem rúmar 2-3 
bifreiðar. Lóðin er með veröndum og hellulögn. Verið velkomin.

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
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.

NJÁLSGATA. LAUS FLJÓTLEGA.
Snyrtileg 51,6 fm. íbúð í kjallara við Njálsgötu í Reykjavík. Fjölbýlishús með sex 
íbúðum. Stofa með glugga til suðurs. Sér geymsla í risi. Snyrtileg sameign.  Húsið 
er steinað að utan og er í góðu ásigkomulagi. Bárujárn er á þaki. íbúðin er laus til 
afhendingar fljótlega. 

TRÖLLAKÓR 6-10 - KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar falleg 117,4 fm. íbúð á jarðhæð Íbúðin er öll hin vandaðasta að innan. Granít á 
eldhúsborðum. Vönduð gólfefni. Útgengi á um  30 fm. afgirtan sólpall sem snýr til 
suðvesturs. Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni. Innangengt er úr bílakjallara í íbúð á 
sömu hæð. Vel staðsett íbúð, stutt í skóla, íþróttir og verslun

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.  
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HEIÐARGERÐI 11
108 REYKJAVÍK

Endaraðhús á tveimur hæðum á góðum stað ásamt 
sérbyggðum bílskúr. Húsið er skráð í dag samtals 145,7 
fm með bílskúr en er stærra sem nemur u.þ.b. 10 fm 
viðbyggingu á neðri hæð. Bílskúrinn er 28 fm. Húsið er á 
tveimur hæðum. Mjög stórar svalir. Verið er að endurnýja 
húsið og er þeim endurbótum ekki endanlega lokið en 
langt komið þó. Opið hús fimmtudaginn 1. sept. n.k. milli 
17:15 og 17:45

BREIÐAVÍK 35
112 REYKJAVÍK

Falleg 116,3 fm. 4ra herb. endaíbúð með sér inngangi á 
annari hæð. Glæsilegt útsýni á góðum stað í Grafarvogi. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í alla þjónustu og skó-
la. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Opið hús mánudaginn 
29. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 02-01).  
V. 39,9 m. 

HRÓLFSSKÁLAMELUR 3
170 SELTJARNARNES

Ný og glæsileg 3ja herbergja 117,6 fm íbúð á 1. hæð (íbúð 
104) í nýju lyftuhúsi við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. 
Íbúðinni fylgir eitt stæði í bílageymslu. Sér sólpallur 
með girðingu er meðfram suðvesturhlið íbúðar. Frábært 
staðsetning. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sver-
risdóttir fasteignasali í síma 861 8511.   V. 55,5 m.

LOGAFOLD 135
112 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu 126 fm parhús á tveimur hæðum á 
vinsælum stað við Logafold í Grafarvogi. Svalir frá efri 
hæð hússins. Húsið þarfnast standsetningar og þarf að 
skoða vel. Stutt er í alla helstu þjónustu, skóla og leikskó-
la. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 39 millj.  

MELHAGI 20
107 REYKJAVÍK

Mjög góð og vel skipulögð 94,1 fm 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð með sér inngangi af svalagangi. Íbúðinni fylgja 
tvö stæði í bílageymslu. Góð eign á frábærum stað í 
Vesturbænum. Örstutt í leikskóla, skóla, Háskóla Íslands, 
sundlaug og verslun. Opið hús þriðjudaginn 30. ágúst 
milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 0202)  V. 47,9 m.

BRÍETARTÚN 6
105 REYKJAVÍK

Frábærlega staðsett 2ja herbergja 50,2 fm íbúð á 2. hæð 
í nýviðgerðu fjölbýli á þessum vinsæla stað. Íbúðin er 
björt og falleg með suðvestur svölum. Þak, gluggar, gler, 
skólplagnir og rafmagn hefur verið endurn. Einnig er 
húsið nýlega sprunguviðgert og málað að utan.    
 V. 28,9 m. 

KLAPPARHLÍÐ 7
270 MOSFELLSBÆR

Virkilega góð og vel skipulögð 79,2 fm íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi og sérgarði til suðurs. Einstaklega vel 
staðsett hús með opnu svæði sunnan við húsið og glæ-
sileg sundlaug Mosfellsbæjar er steinsnar frá og  bæði 
grunn- og leikskólar. Þvottahús innan íbúðarinnar. Íbúðin 
er laus við kaupsamning. Opið hús miðvikudaginn 31. 
ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 0102). V. 35,9 m. 

HÁVEGUR 5
200 KÓPAVOGUR

Í sölu 50,8 fm 3ja herbergja íbúð (parhús) á mjög stórri lóð 
þar sem hugsanlega fæst byggður bílskúr. Íbúðin skiptist 
í gang, tvö herbergi, geymslu, baðherbergi og stofu með 
opnu eldhúsi. Íbúðin hefur verið yfirfarin að innan en þak 
þarfnast lagfæringar. Mjög stór lóð.   V. 24,9 m.

STARRAHÓLAR 7
111 REYKJAVÍK

Sérhæð í 2-býli (sem áður var einbýlishús) á einstaklega 
góðum stað við Elliðaárdalinn. Eignin er 144,2 fm, þar 
af bílskúr 23 fm. Rúmgóðar svalir útaf stofu. Glæsilegt 
útsýni. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, garðstofu, 
herbergi og tvö baðherbergi. Auðvelt væri að bæta við 
herbergjum. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 30. 
ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 41,9 m. 

ORRAHÓLAR 7
111 REYKJAVÍK

63,2 fm 2ja herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð (efstu hæð), 
með merktu bílastæði ofaná bílageymslu.  Frá stofu er 
gengið út á yfirbyggðar norður svalir með glæsilegu 
útsýni að Esjunni og víðar. Opið hús mánudaginn 29. 
ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 08-05).  
 V. 23,9 m.
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HAUKANES 6, ARNARNESI

Glæsilegt einstaklega vandað og vel skipulagt samtals 385 fm einbýlishús með glæsilegu 
útsýni. Húsið stendur á sjávarlóð sem er eignarlóð. Húsið hefur verið mikið yfirfarið og en-
durnýjað m.a. þak á húsi og bílskúr og fl. Vandaðar innréttingar. Stór stofa og borðstofurými 
við útsýnisglugga og rúmgóðu fjölskyldueldhúsi. Föndur/leikherbergi á neðri hæðinni ásamt 
þremur herbergjum og rúmgóðu hjónaherbergi. Endurnýjuð vönduð baðherbergi. Einstaklega 
fallegur garður með gróðri og skjólgóðum veröndum. Góður 43,4 fm bílskúr er framan við húsið 
og er góð aðkoma að húsinu og talsvert af bílastæðum.

• Glæsileg fjölbýlishús í Urriðaholti
• Vandaðar íbúðir í lyftuhúsi ásamt 
   stæði í bílakjallara
•  Á efstu hæð eru glæsilegar penthouse-
    íbúðir
• Stærðir frá 92 til 140 fm
• Þriggja til fjögurra herbergja íbúðir

Holtsvegur 37-39 Garðabæ 
Einungis átta íbúðir eru eftir. 

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og nemi 

til lögg. fasteignasala
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

mánudaginn 

29. ágúst n.k. 

milli 17:15  

og 18:00.

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt samtals 160,9 fm sumarbústað (heilsárshús) í Borgarfirði í landi  
Munaðarness (Jötnagarðsás). Bústaðurinn stendur á 10.000 fm eignarlandi. Bústaðurinn skiptist m.a. í 
tvær stofur, eldhús,  þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu og hol. Steyptur kjallari er undir 
hluta hússins (um 42 fm). Sér útihús tilheyrir (um 12 fm). Stór verönd með skjólveggjum, heitum potti og 
útisturtu. Glæsilegt útsýni og fjallasýn. Á landinu er trjágróður, kjarr og berjalyng. Heitt og kalt vatn frá 
orkuveitu. Frábær staðsetning miðsvæðis í Borgarfirði þar sem er örstutt í golfvöll, þjónustu, gönguleiðir og 
náttúruperlur Borgarfjarðar. Sumarbústaðalandið er með læstu hliði og einnig er lóðin afgirt og með hliði.
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir löggiltur fasteignasali í síma 861 8511,  
magnea@eignamidlun.is

PERLA Í BORGARFIRÐI

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

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

Glæsilegt 203 fm einbýlishús með bílskúr og upphituðu plani. Hús í góðu standi bæði að innan sem 
utan og hefur hlotið mjög gott viðhald auk þess sem vandað hefur verið til verka í upphafi. Húsið 
stendur á fallegri eignarlóð. Verð 61,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 30. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45.

NORÐURTÚN 19, ÁLFTANESI

 
 

 
 

 

Rúmgott og fallegt 187,0 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið sem er nýlegt skiptist í for-
stofu, gestasnyrtingu, þrjú herbergi, stóra stofu með opnu eldhúsi og svaladyrum út á verönd, baðherbergi, 
bílskúr og innaf bílskúr geymsla og þvottaherbergi. Gott raðhús á rólegum stað. Verð 53,9 m.  
Opið hús mánudaginn 29. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45. 

Fallegt 240,2 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum ca 30 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Gott 
útsýni. Húsið er skráð tilbúið til innréttinga en búið er að ganga frá eldhúsi og baðherbergi. Pallur. Húsið 
er til afhendingar við kaupsamning. Nánari upplýsingar veita: Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali í síma 
662-2705 eða Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. Fasteignasali í síma 824-9098.

Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús við Fjólugötu í 
Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum auk 
kjallara. Tvöfaldur sérstæður bílskúr með geymslu 
og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu m.a. 
yfir Tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að 
nánast öllu leyti árið 2002 og var hvergi til sparað. 
Mikil áhersla var á að halda í upprunalegt útlit 
hússins m.a. hvað varðar þak hússins, gluggaset-
ningu og skipulag. Frá þessum tíma hefur verið gott 
viðhald á húsinu. Möguleiki er á sér íbúð í kjallara. 

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson  
löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

KLUKKUVELLIR 19, 221 HAFNARFJÖRÐUR

KVÍSLARTUNGA 60,270 MOSFELLSBÆ

FJÓLUGATA 1, 101 REYKJAVÍK HÚS Í FOSSVOGI ÓSKAST

ÓSKA EFTIR RAÐHÚSUM  
OG EINBÝLISHÚSUM Í FOSSVOGI Í SÖLU.

HEF FJÖLDA KAUPENDA Á SKRÁ. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR KJARTAN HALLGEIRSSON 
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI Í SÍMA 824 9093 

EÐA KJARTAN@EIGNAMIDLUN.IS
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HEIÐARGERÐI 11
108 REYKJAVÍK

Endaraðhús á tveimur hæðum á góðum stað ásamt 
sérbyggðum bílskúr. Húsið er skráð í dag samtals 145,7 
fm með bílskúr en er stærra sem nemur u.þ.b. 10 fm 
viðbyggingu á neðri hæð. Bílskúrinn er 28 fm. Húsið er á 
tveimur hæðum. Mjög stórar svalir. Verið er að endurnýja 
húsið og er þeim endurbótum ekki endanlega lokið en 
langt komið þó. Opið hús fimmtudaginn 1. sept. n.k. milli 
17:15 og 17:45

BREIÐAVÍK 35
112 REYKJAVÍK

Falleg 116,3 fm. 4ra herb. endaíbúð með sér inngangi á 
annari hæð. Glæsilegt útsýni á góðum stað í Grafarvogi. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í alla þjónustu og skó-
la. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Opið hús mánudaginn 
29. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 02-01).  
V. 39,9 m. 

HRÓLFSSKÁLAMELUR 3
170 SELTJARNARNES

Ný og glæsileg 3ja herbergja 117,6 fm íbúð á 1. hæð (íbúð 
104) í nýju lyftuhúsi við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. 
Íbúðinni fylgir eitt stæði í bílageymslu. Sér sólpallur 
með girðingu er meðfram suðvesturhlið íbúðar. Frábært 
staðsetning. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sver-
risdóttir fasteignasali í síma 861 8511.   V. 55,5 m.

LOGAFOLD 135
112 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu 126 fm parhús á tveimur hæðum á 
vinsælum stað við Logafold í Grafarvogi. Svalir frá efri 
hæð hússins. Húsið þarfnast standsetningar og þarf að 
skoða vel. Stutt er í alla helstu þjónustu, skóla og leikskó-
la. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 39 millj.  

MELHAGI 20
107 REYKJAVÍK

Mjög góð og vel skipulögð 94,1 fm 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð með sér inngangi af svalagangi. Íbúðinni fylgja 
tvö stæði í bílageymslu. Góð eign á frábærum stað í 
Vesturbænum. Örstutt í leikskóla, skóla, Háskóla Íslands, 
sundlaug og verslun. Opið hús þriðjudaginn 30. ágúst 
milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 0202)  V. 47,9 m.

BRÍETARTÚN 6
105 REYKJAVÍK

Frábærlega staðsett 2ja herbergja 50,2 fm íbúð á 2. hæð 
í nýviðgerðu fjölbýli á þessum vinsæla stað. Íbúðin er 
björt og falleg með suðvestur svölum. Þak, gluggar, gler, 
skólplagnir og rafmagn hefur verið endurn. Einnig er 
húsið nýlega sprunguviðgert og málað að utan.    
 V. 28,9 m. 

KLAPPARHLÍÐ 7
270 MOSFELLSBÆR

Virkilega góð og vel skipulögð 79,2 fm íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi og sérgarði til suðurs. Einstaklega vel 
staðsett hús með opnu svæði sunnan við húsið og glæ-
sileg sundlaug Mosfellsbæjar er steinsnar frá og  bæði 
grunn- og leikskólar. Þvottahús innan íbúðarinnar. Íbúðin 
er laus við kaupsamning. Opið hús miðvikudaginn 31. 
ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 0102). V. 35,9 m. 

HÁVEGUR 5
200 KÓPAVOGUR

Í sölu 50,8 fm 3ja herbergja íbúð (parhús) á mjög stórri lóð 
þar sem hugsanlega fæst byggður bílskúr. Íbúðin skiptist 
í gang, tvö herbergi, geymslu, baðherbergi og stofu með 
opnu eldhúsi. Íbúðin hefur verið yfirfarin að innan en þak 
þarfnast lagfæringar. Mjög stór lóð.   V. 24,9 m.

STARRAHÓLAR 7
111 REYKJAVÍK

Sérhæð í 2-býli (sem áður var einbýlishús) á einstaklega 
góðum stað við Elliðaárdalinn. Eignin er 144,2 fm, þar 
af bílskúr 23 fm. Rúmgóðar svalir útaf stofu. Glæsilegt 
útsýni. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, garðstofu, 
herbergi og tvö baðherbergi. Auðvelt væri að bæta við 
herbergjum. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 30. 
ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 41,9 m. 

ORRAHÓLAR 7
111 REYKJAVÍK

63,2 fm 2ja herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð (efstu hæð), 
með merktu bílastæði ofaná bílageymslu.  Frá stofu er 
gengið út á yfirbyggðar norður svalir með glæsilegu 
útsýni að Esjunni og víðar. Opið hús mánudaginn 29. 
ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 08-05).  
 V. 23,9 m.

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

HAUKANES 6, ARNARNESI

Glæsilegt einstaklega vandað og vel skipulagt samtals 385 fm einbýlishús með glæsilegu 
útsýni. Húsið stendur á sjávarlóð sem er eignarlóð. Húsið hefur verið mikið yfirfarið og en-
durnýjað m.a. þak á húsi og bílskúr og fl. Vandaðar innréttingar. Stór stofa og borðstofurými 
við útsýnisglugga og rúmgóðu fjölskyldueldhúsi. Föndur/leikherbergi á neðri hæðinni ásamt 
þremur herbergjum og rúmgóðu hjónaherbergi. Endurnýjuð vönduð baðherbergi. Einstaklega 
fallegur garður með gróðri og skjólgóðum veröndum. Góður 43,4 fm bílskúr er framan við húsið 
og er góð aðkoma að húsinu og talsvert af bílastæðum.

• Glæsileg fjölbýlishús í Urriðaholti
• Vandaðar íbúðir í lyftuhúsi ásamt 
   stæði í bílakjallara
•  Á efstu hæð eru glæsilegar penthouse-
    íbúðir
• Stærðir frá 92 til 140 fm
• Þriggja til fjögurra herbergja íbúðir

Holtsvegur 37-39 Garðabæ 
Einungis átta íbúðir eru eftir. 

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og nemi 

til lögg. fasteignasala
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

mánudaginn 

29. ágúst n.k. 

milli 17:15  

og 18:00.

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt samtals 160,9 fm sumarbústað (heilsárshús) í Borgarfirði í landi  
Munaðarness (Jötnagarðsás). Bústaðurinn stendur á 10.000 fm eignarlandi. Bústaðurinn skiptist m.a. í 
tvær stofur, eldhús,  þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu og hol. Steyptur kjallari er undir 
hluta hússins (um 42 fm). Sér útihús tilheyrir (um 12 fm). Stór verönd með skjólveggjum, heitum potti og 
útisturtu. Glæsilegt útsýni og fjallasýn. Á landinu er trjágróður, kjarr og berjalyng. Heitt og kalt vatn frá 
orkuveitu. Frábær staðsetning miðsvæðis í Borgarfirði þar sem er örstutt í golfvöll, þjónustu, gönguleiðir og 
náttúruperlur Borgarfjarðar. Sumarbústaðalandið er með læstu hliði og einnig er lóðin afgirt og með hliði.
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir löggiltur fasteignasali í síma 861 8511,  
magnea@eignamidlun.is

PERLA Í BORGARFIRÐI

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

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

Glæsilegt 203 fm einbýlishús með bílskúr og upphituðu plani. Hús í góðu standi bæði að innan sem 
utan og hefur hlotið mjög gott viðhald auk þess sem vandað hefur verið til verka í upphafi. Húsið 
stendur á fallegri eignarlóð. Verð 61,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 30. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45.

NORÐURTÚN 19, ÁLFTANESI

 
 

 
 

 

Rúmgott og fallegt 187,0 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið sem er nýlegt skiptist í for-
stofu, gestasnyrtingu, þrjú herbergi, stóra stofu með opnu eldhúsi og svaladyrum út á verönd, baðherbergi, 
bílskúr og innaf bílskúr geymsla og þvottaherbergi. Gott raðhús á rólegum stað. Verð 53,9 m.  
Opið hús mánudaginn 29. ágúst n.k. milli 17:15 og 17:45. 

Fallegt 240,2 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum ca 30 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Gott 
útsýni. Húsið er skráð tilbúið til innréttinga en búið er að ganga frá eldhúsi og baðherbergi. Pallur. Húsið 
er til afhendingar við kaupsamning. Nánari upplýsingar veita: Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali í síma 
662-2705 eða Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. Fasteignasali í síma 824-9098.

Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús við Fjólugötu í 
Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum auk 
kjallara. Tvöfaldur sérstæður bílskúr með geymslu 
og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu m.a. 
yfir Tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að 
nánast öllu leyti árið 2002 og var hvergi til sparað. 
Mikil áhersla var á að halda í upprunalegt útlit 
hússins m.a. hvað varðar þak hússins, gluggaset-
ningu og skipulag. Frá þessum tíma hefur verið gott 
viðhald á húsinu. Möguleiki er á sér íbúð í kjallara. 

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson  
löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

KLUKKUVELLIR 19, 221 HAFNARFJÖRÐUR

KVÍSLARTUNGA 60,270 MOSFELLSBÆ

FJÓLUGATA 1, 101 REYKJAVÍK HÚS Í FOSSVOGI ÓSKAST

ÓSKA EFTIR RAÐHÚSUM  
OG EINBÝLISHÚSUM Í FOSSVOGI Í SÖLU.

HEF FJÖLDA KAUPENDA Á SKRÁ. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR KJARTAN HALLGEIRSSON 
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI Í SÍMA 824 9093 

EÐA KJARTAN@EIGNAMIDLUN.IS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



OPIÐ HÚS

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
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Eskiholt 15   210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á fall-
egri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. 
Að innan allt sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og bílaplan eru 
hellulögð. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í Garðabæ, sjón er 
sögu ríkari. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 288,4 m2 

HAGSTÆÐ KAUP!

B-gata 18, Fjárborg   110 Reykjavík 19.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir: Stórt og gott 24-26 hesta hús með fjórum gerðum í 
Fjárborg í Reykjavík. Lýsing:  Húsið er innréttað fyrir 24-26 hesta í stíum.  Breiður 
og góður fóðurgangur.  4 stór gerði erum kringum húsið og aðstaða fyrir hesta 
því mjög góð.  Á neðri hæð húsins eru einnig hnakka geymsla og rúmgóð hlaða. 
Upplýsingar veitir Garðar fasteignasali í gsm: 899 8811

Hestar: 24-26       Stærð: 177,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. ágúst kl 17:30-18:00

Baugakór 2   203 Kópavogi 46.500.000

Mjög góð 3-4 herbergja, íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi á eftirsóttum stað. Íbúðin 
er smekkleg og vel skipulögð með 2 góðum svefnherbergjum en möguleiki er á 
því 3ja samkv. teikningum, rúmgóð stofa og borðstofa með útgengi á stórann 
afgirtann sólpall. Íbúðin er velbúin vönduðum innréttingum og parketi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 118,9 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. ágúst kl.17:30-18:00

Starhagi 14  107 Reykjavík

Verð: 135.000.000 

Einstakt 3ja hæða 342,3 fm fjölskylduhús teiknað af Sigvalda Þórðarsyni með glæsilegu 
sjávarútsýni. Eignin er með íbúð á tveimur hæðum 243,7 fm ásamt 63,5 fm 3ja herbergja íbúð 
í kjallara með sérinngangi auk nýlega standsettri stúdeóíbúð hluta af 35,0 fm bílskúr. Eignin er 
að mestu upprunaleg að innan með sjarmerandi Retró-stíl. Falleg aðkoma er að húsinu, nýleg 
hellulögn með hita í bílaplani og gróin garður. Endurnýjað þakjárn á húsinu. Nánari lýsing: Íbúð 
á tveimur hæðum, á 1. hæð er eldhús, þrjár stofur og gestabað. Á 2. hæð eru fimm herbergi og 
baðherbergi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 11     Stærð: 342,3 m2            3ja herb. íbúð í kjallara

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. ágúst kl 17.30-18.00 

Klettagata 8   220 Hafnarfjörður 58.900.000

Frábærlega staðsett efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr 
á þessum eftirsótta stað þar sem hraun og falleg náttúra 
umlykur hverfið. Eignin er skráð 214,4fm og þar af er bílskúr 
42,3 fm. Þrjár rúmgóðar stofur, bæði baðherbergi endurnýjuð 
2008 og svefnherbergin eru tvö, fataherbergi er innaf hjóna-
herbergi. Mögulegt er að breyta stofum í herbergi. Falleg 
aðkoma er að húsinu og stórar svalir við uppgöngu. Bak við 
hús er verönd og óbyggt svæði.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 214,4 m2

GARÐATORG 2a og 2b  210 Garðabæ
OPIÐ HÚS: 
þriðjud. 30. ágúst kl.17:00 – 18:00

ÞG verk og Fasteignasalan TORG kynna: glæsilegt fjölbýlishús í miðbæ Garðabæjar. Í húsinu 
er alls 46 íbúðir í tveimur stigagöngum, tveir turnar. Stærðir frá 73fm upp í 195 fm, penthouse 
íbúðir á efstu hæðum. Efnisval allt hið vandaðasta, innréttingar frá Trésmiðju GKS. Aukin 
lofthæð í mörgum íbúðum. Mikið útsýni út yfir Arnarnesvog og Álftanes. Stæði í bílakjallara. 
Íbúðir afhentar fullbúnar án gólfefna. 
Afhending haust 2016.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA SÖLUMENN Í SÍMA 520-9595 

SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM OG TAKA VEL Á MÓTI ÖLLUM ÁHUGASÖMUM.

NÝJAR 

ÍBÚÐIR



Falleg og vel skipulögð íbúð á 1.hæð 

í góðu húsi við Hamrahlíð 

80 fm 3ja herbergja 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 

og alla helstu þjónustu 

Hamrahlíð 21

Verð : 36,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð

Holtsgata

Verð : 37,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi

Tvennar svalir 

Stutt í skóla og þjónustu 

Árakur 20

Verð : 81,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

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

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

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

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð

Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni

Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði

Mikil nálægð við síbreytilega náttúru 

Elliðavatns

Heiðaþing 

Verð : 73,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

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 

Verð : 42,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Glæsileg 3ja herbergja 94 fm þakíbúð auk  

stæðis í bílgeymslu. Stórbrotið útsýni til allra átta 

Endurnýjuð fyrir ca 10 árum 

Golfflötur um 130 fm

Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar 

Hringbraut 119

Verð : 46,6 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Skemmtileg 81,1 fm 2-3 herbergja íbúð 

Mikil lofthæð og gott útsýni

Eignin er laus við kaupsamning

Skúlagata 

Verð : 39,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

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.

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ 

Afhent um næstu áramót 

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð 

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 

Mjög falleg og vel skipulögð 144 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 4 efstu hæð í góðu 

lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Einstakt útsýni 

Rauðamýri - Mosfellsbæ

Verð frá: 43,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

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

Falleg, björt og vel staðsett sex herbergja íbúð 
á þriðju og efstu hæð við Dalbraut í Reykjavík 
Eignin er skráð 184,7 fm 
Bjartur og rúmgóður 62,6 fm sólskáli 
með aukinni lofthæð 
Auðvelt að fjölga herbergjum 

 Dalbraut 3

Verð : 58,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

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.

Tveggja herbergja ósamþykkt íbúð í kjallara

Eignin er skráð 48 fm

Sérinngangur

Laus til afhendingar við kaupsamning

Töluvert endurnýjuð að innan

Búðagerði 8 

Verð : 18,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Álklætt 5 íbúða einingahús 
Gluggar eru ál tré 
Rúmlega 140 fm íbúðir í lyftuhúsi
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja
Að auki fylgja bílskúrar með sem ekki 
eru í fm tölu -   Laust strax 

Freyjubrunnur 29

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Bjarkargata
101 Reykjavík

2 samliggjandi hæðir, samtals 250 fm,   
í þessu glæsilega nýuppgerða húsi í hjarta 
miðborgarinnar við Bjarkargötu.

Alls 8 herbergi og innréttaður bílskúr.  

Friðsælt hverfi og einstakt útsýni yfir  
Hljómskálagarðinn og Tjörnina.

3 sérinngangar og getur hentað vel  
til útleigu að hluta.

Tilboð óskast

Bókaðu skoðun:

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

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

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 
138,4 fm íbúð 
Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnh. 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

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

Glæsileg 4ra herbergja 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

3ja herbergja íbúð á efstu hæð (4. hæð) 

Húsið er klætt að utan, 

viðhaldslétt 74 fm íbúð með sérgeymslu 

Sameiginlegt þvottahús 

Gnoðarvogur 40

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg 3ja herbergja íbúð við Kópavogsgerði 5-7. 
Íbúðin er á fyrstu hæð að stærð 122,3 fm. 
Sérafnotaréttur á lóð 45,2 fm. Afhendist fullbúin með 
gólfefnum. Ísskápur og uppþvottavél fylgir í eldhúsi.
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás.
 Einstök staðsetning við sjávarsíðuna.

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 
Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 
Tvö svefnherbergi á hæðinni 
Möguleiki á tveimur svefnherbergjum í risi 
sem nú er sjónvarpshol 
Frábær staðsetning - Mikið útsýni

 Fiskakvísl 30

Verð : 42,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 
Bílskúr að stærð 27,2 fm 
Sjávarútsýni 
Möguleiki á 5 herbergjum 
Eign sem hefur verið haldið vel við 
Einstök staðsetning

Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

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

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 1. hæð við 

rólega götu í hlíðunum 2ja herbergja 55 fm 

Góðar svalir. Mikið endurnýjuð 

Góða staðsetning þar sem stutt er í alla 

helstu þjónustu

Mjóahlíð 8

Verð : 30,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Lundur 1
Glæsileg þakíbúð

159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu

Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti 

Aukin lofthæð og innfelld lýsing 

Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, til fjalla og víðar

Ekkert til sparað við innréttingar og gólfefni

Stórar bjartar stofur

Gott þvottahús innan íbúðarinnar

Lúxus hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi.

Stutt í fallegar gönguleiðir og verslanir og veitingastaði

Sjón er sögu ríkari

Verð : 109,0 millj.

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

Falleg 4 herbergja 121,9 fm íbúð á efri hæð 

í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum innréttingum 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar

Baugakór

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stórglæsileg þakíbúð á 10. hæð 

á þessum einstaka stað

- 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



Falleg og vel skipulögð íbúð á 1.hæð 

í góðu húsi við Hamrahlíð 

80 fm 3ja herbergja 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 

og alla helstu þjónustu 

Hamrahlíð 21

Verð : 36,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð

Holtsgata

Verð : 37,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi

Tvennar svalir 

Stutt í skóla og þjónustu 

Árakur 20

Verð : 81,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

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

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

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

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð

Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni

Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði

Mikil nálægð við síbreytilega náttúru 

Elliðavatns

Heiðaþing 

Verð : 73,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

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 

Verð : 42,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Glæsileg 3ja herbergja 94 fm þakíbúð auk  

stæðis í bílgeymslu. Stórbrotið útsýni til allra átta 

Endurnýjuð fyrir ca 10 árum 

Golfflötur um 130 fm

Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar 

Hringbraut 119

Verð : 46,6 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Skemmtileg 81,1 fm 2-3 herbergja íbúð 

Mikil lofthæð og gott útsýni

Eignin er laus við kaupsamning

Skúlagata 

Verð : 39,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

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.

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ 

Afhent um næstu áramót 

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð 

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 

Mjög falleg og vel skipulögð 144 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 4 efstu hæð í góðu 

lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Einstakt útsýni 

Rauðamýri - Mosfellsbæ

Verð frá: 43,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

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

Falleg, björt og vel staðsett sex herbergja íbúð 
á þriðju og efstu hæð við Dalbraut í Reykjavík 
Eignin er skráð 184,7 fm 
Bjartur og rúmgóður 62,6 fm sólskáli 
með aukinni lofthæð 
Auðvelt að fjölga herbergjum 

 Dalbraut 3

Verð : 58,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

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.

Tveggja herbergja ósamþykkt íbúð í kjallara

Eignin er skráð 48 fm

Sérinngangur

Laus til afhendingar við kaupsamning

Töluvert endurnýjuð að innan

Búðagerði 8 

Verð : 18,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Álklætt 5 íbúða einingahús 
Gluggar eru ál tré 
Rúmlega 140 fm íbúðir í lyftuhúsi
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja
Að auki fylgja bílskúrar með sem ekki 
eru í fm tölu -   Laust strax 

Freyjubrunnur 29

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Bjarkargata
101 Reykjavík

2 samliggjandi hæðir, samtals 250 fm,   
í þessu glæsilega nýuppgerða húsi í hjarta 
miðborgarinnar við Bjarkargötu.

Alls 8 herbergi og innréttaður bílskúr.  

Friðsælt hverfi og einstakt útsýni yfir  
Hljómskálagarðinn og Tjörnina.

3 sérinngangar og getur hentað vel  
til útleigu að hluta.

Tilboð óskast

Bókaðu skoðun:

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

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

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 
138,4 fm íbúð 
Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnh. 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

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

Glæsileg 4ra herbergja 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

3ja herbergja íbúð á efstu hæð (4. hæð) 

Húsið er klætt að utan, 

viðhaldslétt 74 fm íbúð með sérgeymslu 

Sameiginlegt þvottahús 

Gnoðarvogur 40

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg 3ja herbergja íbúð við Kópavogsgerði 5-7. 
Íbúðin er á fyrstu hæð að stærð 122,3 fm. 
Sérafnotaréttur á lóð 45,2 fm. Afhendist fullbúin með 
gólfefnum. Ísskápur og uppþvottavél fylgir í eldhúsi.
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás.
 Einstök staðsetning við sjávarsíðuna.

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 
Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 
Tvö svefnherbergi á hæðinni 
Möguleiki á tveimur svefnherbergjum í risi 
sem nú er sjónvarpshol 
Frábær staðsetning - Mikið útsýni

 Fiskakvísl 30

Verð : 42,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 
Bílskúr að stærð 27,2 fm 
Sjávarútsýni 
Möguleiki á 5 herbergjum 
Eign sem hefur verið haldið vel við 
Einstök staðsetning

Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

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

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 1. hæð við 

rólega götu í hlíðunum 2ja herbergja 55 fm 

Góðar svalir. Mikið endurnýjuð 

Góða staðsetning þar sem stutt er í alla 

helstu þjónustu

Mjóahlíð 8

Verð : 30,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Lundur 1
Glæsileg þakíbúð

159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu

Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti 

Aukin lofthæð og innfelld lýsing 

Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, til fjalla og víðar

Ekkert til sparað við innréttingar og gólfefni

Stórar bjartar stofur

Gott þvottahús innan íbúðarinnar

Lúxus hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi.

Stutt í fallegar gönguleiðir og verslanir og veitingastaði

Sjón er sögu ríkari

Verð : 109,0 millj.

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

Falleg 4 herbergja 121,9 fm íbúð á efri hæð 

í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum innréttingum 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar

Baugakór

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stórglæsileg þakíbúð á 10. hæð 

á þessum einstaka stað

- 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



Kórsalir 3

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 31.ágúst kl. 17:00-17:30

182 fm íbúð á tveimur efstu hæðunum 

4 svefnherbergi

Þaksvalir stórar 

Stæði í bílageymslu 

.

Vífilsgata 4

Verð : 29,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 1.sept kl.12:15-13:00

Fallega og mikið endurnýjaða 50,8 fermetra 

2ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu steinhúsi 

í Norðurmýrinni 

.

Vífilsgata 1 

Verð : 56,0 millj.

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

Mjög falleg og vel við haldið 176,4 fermetra 
parhús við Vífilsgötu í Reykjavík, 
húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara 
Fallegur og gróinn garður með 
hellulagðri verönd 
Vel skipulögð eign sem nýtist sérlega vel 
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara

.

Langholtsvegur 60

Verð : 32,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:30-18:00

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8 fm 
3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og 
lítur mjög vel út

.

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.18:15-19:00

Mjög vel skipulögð 97,1fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu húsi

á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir 

.

Hraunbær 172 

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Eignin er skráð 81,4 fm 

Stutt í alla þjónustu, skóla og leiksvæði

.

Miðtún 4

Verð : 84,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

288 fm einbýli ásamt tvöf bílskúr 

5 leigueiningar / miklar leigutekjur 

Bílskúr útbúin sem studio íbúð 

Gluggar endurnýjaðir að hluta

.

Bárugata 21 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

Björt og falleg 72,4 fermetra 2ja herbergja  

íbúð í reisulegu húsi á þessum vinsæla stað 

við Bárugötu.

Afar lítið niðurgrafinn kjallari í þríbýli á 

besta stað í bænum. Rólegt hverfi og stutt 

í miðbæinn, vesturbæjarlaug, kjörbúðina 

Pétursbúð og höfnina,

.

Kvíslartunga 60

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.18:00-18:30

Mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum 

240 fm, þar af bílskúr tæpir 30 fm. 

Fjögur svefnherbergi 

Innréttingar að mestu komnar upp 

Lóð ófrágengin

.

Fífurimi 1 

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 30.ágúst kl.17:30-18:15

Falleg og björt tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
ásamt bílskúr
Eignin er skráð 89,2 fm en þar af er bílskúr 20,2 fm
Góður bakgarður með stórri timburverönd og heitum 
potti. Húsið hefur verið mikið endurnýjað að utan
Sérgeymsla og þvottaherbergi innan íbúðar en 
þvottaherbergið er í dag nýtt sem aukaherbergi

.

Skúlagata 32-34

Verð : 38,9 millj.

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

Gullfalleg 2ja herbergja íbúð 

með mikilli lofthæð 

Eignin er mikið endurnýjuð 

Hönnuður Rut Káradóttir

.

Vesturgata 3

Verð : 46,9 millj.

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

Einstaklega heillandi  76,8 fm íbúð í einu 
elsta húsi borgarinnar byggt árið 1841
Í hjarta Reykjavíkur með sérinngangi
Einkar smekklega innréttuð í gömlum stíl 
fyrir rúmum 10 árum
Anddyri og herbergi á neðri hæð, stofur, 
baðherbergi og hjónaherbergi á efri hæð

Bókaðu skoðun:

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

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

.

 Stakkholt 2b

Verð : 59,9 millj.

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

Nýleg og fallega innréttuð 125,6 fm 

4ra herbergja íbúð á 5. hæð 

Sérlega glæsilegt og viðhaldslétt fjölbýli 

Útsýni og staðsetning íbúðarinnar er 

í algerum sérflokki 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni 

.

Fornhagi 15 

Verð : 39,9 millj.

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

Vel skipulögð 85 fm, 

3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Búið að opna eldhúsið 

Rúmgóð svefnherbergi

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:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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:

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

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

Laus strax

1. hæð

Tilvalið til útleigu 

.

Grundarstígur 15b

Verð : 21,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:30-18:15

Sjarmerandi og góð 37,5 fm íbúð á 1.hæð 

Frábær staðsetning 

Eldhús og bað endurnýjað að hluta 

Laus við kaupsamning 

Skólplagnir endurnýjaðar 

.

Skúlagata 40 

Verð : 43,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7. hæð 

við Skúlagötu í húsi fyrir 60 ára og eldri 

101 fm  3 herbergja 

Suðursvalir, Stæði í bílageymslu

Góð sameiginleg aðstaða 

Eign staðsett í hjarta miðbæjarins 

.

Öldugrandi 3

Verð : 32,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.18:00-18:30

Flott 2ja herbergja

Stærð íbúðar 68,4 fm

Stæði í bílageymslu

Frábær staðsetning

Töluvert endurnýjuð

.

Blöndubakki 13

Verð : 31,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:30-18:00

Vel skipulög 5 herbergja íbúð á 2. hæð 

Fimmta herbergið er í kjallara með 

aðgangi að snyrtingu 

Örstutt í skóla og þjónustu í Mjóddinni 

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

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

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 

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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:

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

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
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Kórsalir 3

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 31.ágúst kl. 17:00-17:30

182 fm íbúð á tveimur efstu hæðunum 

4 svefnherbergi

Þaksvalir stórar 

Stæði í bílageymslu 

.

Vífilsgata 4

Verð : 29,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 1.sept kl.12:15-13:00

Fallega og mikið endurnýjaða 50,8 fermetra 

2ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu steinhúsi 

í Norðurmýrinni 

.

Vífilsgata 1 

Verð : 56,0 millj.

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

Mjög falleg og vel við haldið 176,4 fermetra 
parhús við Vífilsgötu í Reykjavík, 
húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara 
Fallegur og gróinn garður með 
hellulagðri verönd 
Vel skipulögð eign sem nýtist sérlega vel 
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara

.

Langholtsvegur 60

Verð : 32,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:30-18:00

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8 fm 
3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og 
lítur mjög vel út

.

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.18:15-19:00

Mjög vel skipulögð 97,1fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu húsi

á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir 

.

Hraunbær 172 

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Eignin er skráð 81,4 fm 

Stutt í alla þjónustu, skóla og leiksvæði

.

Miðtún 4

Verð : 84,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

288 fm einbýli ásamt tvöf bílskúr 

5 leigueiningar / miklar leigutekjur 

Bílskúr útbúin sem studio íbúð 

Gluggar endurnýjaðir að hluta

.

Bárugata 21 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

Björt og falleg 72,4 fermetra 2ja herbergja  

íbúð í reisulegu húsi á þessum vinsæla stað 

við Bárugötu.

Afar lítið niðurgrafinn kjallari í þríbýli á 

besta stað í bænum. Rólegt hverfi og stutt 

í miðbæinn, vesturbæjarlaug, kjörbúðina 

Pétursbúð og höfnina,

.

Kvíslartunga 60

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.18:00-18:30

Mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum 

240 fm, þar af bílskúr tæpir 30 fm. 

Fjögur svefnherbergi 

Innréttingar að mestu komnar upp 

Lóð ófrágengin

.

Fífurimi 1 

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 30.ágúst kl.17:30-18:15

Falleg og björt tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
ásamt bílskúr
Eignin er skráð 89,2 fm en þar af er bílskúr 20,2 fm
Góður bakgarður með stórri timburverönd og heitum 
potti. Húsið hefur verið mikið endurnýjað að utan
Sérgeymsla og þvottaherbergi innan íbúðar en 
þvottaherbergið er í dag nýtt sem aukaherbergi

.

Skúlagata 32-34

Verð : 38,9 millj.

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

Gullfalleg 2ja herbergja íbúð 

með mikilli lofthæð 

Eignin er mikið endurnýjuð 

Hönnuður Rut Káradóttir

.

Vesturgata 3

Verð : 46,9 millj.

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

Einstaklega heillandi  76,8 fm íbúð í einu 
elsta húsi borgarinnar byggt árið 1841
Í hjarta Reykjavíkur með sérinngangi
Einkar smekklega innréttuð í gömlum stíl 
fyrir rúmum 10 árum
Anddyri og herbergi á neðri hæð, stofur, 
baðherbergi og hjónaherbergi á efri hæð

Bókaðu skoðun:

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

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

.

 Stakkholt 2b

Verð : 59,9 millj.

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

Nýleg og fallega innréttuð 125,6 fm 

4ra herbergja íbúð á 5. hæð 

Sérlega glæsilegt og viðhaldslétt fjölbýli 

Útsýni og staðsetning íbúðarinnar er 

í algerum sérflokki 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni 

.

Fornhagi 15 

Verð : 39,9 millj.

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

Vel skipulögð 85 fm, 

3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Búið að opna eldhúsið 

Rúmgóð svefnherbergi

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:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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:

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

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

Laus strax

1. hæð

Tilvalið til útleigu 

.

Grundarstígur 15b

Verð : 21,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:30-18:15

Sjarmerandi og góð 37,5 fm íbúð á 1.hæð 

Frábær staðsetning 

Eldhús og bað endurnýjað að hluta 

Laus við kaupsamning 

Skólplagnir endurnýjaðar 

.

Skúlagata 40 

Verð : 43,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7. hæð 

við Skúlagötu í húsi fyrir 60 ára og eldri 

101 fm  3 herbergja 

Suðursvalir, Stæði í bílageymslu

Góð sameiginleg aðstaða 

Eign staðsett í hjarta miðbæjarins 

.

Öldugrandi 3

Verð : 32,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.18:00-18:30

Flott 2ja herbergja

Stærð íbúðar 68,4 fm

Stæði í bílageymslu

Frábær staðsetning

Töluvert endurnýjuð

.

Blöndubakki 13

Verð : 31,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.ágúst kl.17:30-18:00

Vel skipulög 5 herbergja íbúð á 2. hæð 

Fimmta herbergið er í kjallara með 

aðgangi að snyrtingu 

Örstutt í skóla og þjónustu í Mjóddinni 

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

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

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 

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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:

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

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

Sumarbústaðalóðir, 50 mín keyrsla frá 
Reykjavík Hitaveita á svæðinu og einnig 
golfvöllur og sundlaug 
Verð á lóðum frá 2,6 millj. 
Einn gamall bústaður á 9,9millj til sölu

Öndverðarnes 

Verð : 2,6 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

60 fm bústaður í Grímsnesinu
3 svefnherbergi 
Rúmur hektari, leigulóð 
Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

Verð : 18,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 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

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 Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Sumarhús á Þingvöllum

1 ha í landi Kárastaða

Stærð 86,6 fm með gestahúsi

Einstök staðsetning

Gróið land

 Efristígur 10

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

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.

Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið 
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er 
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum 
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur 
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð 
á þessu fallega svæði

Brekkur 10

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Reisulegt tvílyft 250 fm miðju raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb., 3 barnaherb.

Ahendist tilbúið til innréttinga við kaupsamning

Furuás 25 

Verð : 59,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Byggingarlóð á besta stað 

í Kópavogi 

Möguleiki á að byggja 

rúmlega 300 fm einbýli 

Gamalt lítið hús er á 

lóðinni sem er í leigu

38,0 millj.Verð :

  Sunnubraut 30 

Bókaðu skoðun:

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

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

Vel staðsett og glæsilegt 
gistiheimili / heimagisting  
í Reykjanesbæ

Eignin er skráð 213,7 fm 
en töluvert er af óskráðum 
fermetrum, m.a. í risi  
og kjallara

Glæsileg lóð með fallegum 
gróðri, heitum potti og 
afgirtri verönd

Framúrskarandi einkunn á 
Booking.com og Tripadvisor 
og því fylgir eigninni  
mikil viðskiptavild. 

61,0 millj.Verð :

Sjávargata 28  

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð

Stærð 166,6 fm

Góð lofthæð

Frábær staðsetning

Síðumúli

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Vel staðsett 1123,2 fm 
iðnaðarhúsnæði á Höfðunum

Eignin skiptist upp í  
tvö iðnaðarbil á götuhæð  
og millilofti 

Kjallari er kjallari undir öllu 
húsinu með innkeyrsluhurð 

Gott bílaplan er við húsið

152,0 millj.Verð :

Vagnhöfði 9 
110 Reykjavík

Bókaðu skoðun:

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

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

Talsvert endurnýjuð ósamþykkt studio íbúð. 

Opið rými, nýtt eldhús og gólfefni. Baðherbergi 

með tengi fyrir þvottavél. Ísskápur og þvottavél 

fylgja eigninni. Jarðhæð með sameiginlegum 

inngangi. Frábær staðsetning.

Snæland 6 

Verð : 16,9 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

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.

Bókaðu skoðun:

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

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

Einbýlishús á pöllum með 

bílskúr samtals 214,2 fm  

6 svefnherbergi eru í húsinu 

Möguleiki á aukaíbúð  

með sérinngangi 

Húsið stendur á 915 fm 

gróinni lóð 

Eignin þarfnast endurbóta

54,9 millj.Verð :

Þinghólsbraut 52 

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

Vandaðar 3ja-4ra herbergja íbúðir

Lyftuhús 
 

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð

Stæði í lokuðum bílakjallara

Ásvallagata 52Mánatún 7

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 Verð :Verð : 110,0 millj.52,5 millj.

Gistirekstur í hjarta Rvk

Aðeins 9 íbúðir eftir

Nánari upplýsingar:

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

Frábært viðskiptatækifæri !

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Garðatorg 
2 og 4

Sjafnarbrunnur 5-19
Byggingarverkefni - raðhúsalóðir

Um er að ræða 8 raðhúsalóðir tilbúnar til að hefja framkvæmdir á
 
Sjafnarbrunnur 5-9 
þrjú raðhús á tveimur hæðum hvert að stærð um 220 fm

Sjafnarbrunnur 11-19 
fimm raðhús á tveimur hæðum hvert að stærð um 230 fm
 
Allar teikningar fylgja með nema raflagnateikningar
Báðar raðhúsalengjurnar er á sama byggarreit og því hagræðing 
fyrir þann sem vill kaupa báðar raðhúsalengjurnar

Möguleiki á að yfirtaka hagstætt lóðarlán frá Reykjavíkurborg

Selst saman eða í sitt hvoru lagi Verð : 84,0 millj.

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

Upplýsingar veita:

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

Sumarbústaðalóðir, 50 mín keyrsla frá 
Reykjavík Hitaveita á svæðinu og einnig 
golfvöllur og sundlaug 
Verð á lóðum frá 2,6 millj. 
Einn gamall bústaður á 9,9millj til sölu

Öndverðarnes 

Verð : 2,6 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

60 fm bústaður í Grímsnesinu
3 svefnherbergi 
Rúmur hektari, leigulóð 
Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

Verð : 18,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 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

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 Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Sumarhús á Þingvöllum

1 ha í landi Kárastaða

Stærð 86,6 fm með gestahúsi

Einstök staðsetning

Gróið land

 Efristígur 10

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

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.

Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið 
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er 
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum 
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur 
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð 
á þessu fallega svæði

Brekkur 10

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Reisulegt tvílyft 250 fm miðju raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb., 3 barnaherb.

Ahendist tilbúið til innréttinga við kaupsamning

Furuás 25 

Verð : 59,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Byggingarlóð á besta stað 

í Kópavogi 

Möguleiki á að byggja 

rúmlega 300 fm einbýli 

Gamalt lítið hús er á 

lóðinni sem er í leigu

38,0 millj.Verð :

  Sunnubraut 30 

Bókaðu skoðun:

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

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

Vel staðsett og glæsilegt 
gistiheimili / heimagisting  
í Reykjanesbæ

Eignin er skráð 213,7 fm 
en töluvert er af óskráðum 
fermetrum, m.a. í risi  
og kjallara

Glæsileg lóð með fallegum 
gróðri, heitum potti og 
afgirtri verönd

Framúrskarandi einkunn á 
Booking.com og Tripadvisor 
og því fylgir eigninni  
mikil viðskiptavild. 

61,0 millj.Verð :

Sjávargata 28  

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð

Stærð 166,6 fm

Góð lofthæð

Frábær staðsetning

Síðumúli

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Vel staðsett 1123,2 fm 
iðnaðarhúsnæði á Höfðunum

Eignin skiptist upp í  
tvö iðnaðarbil á götuhæð  
og millilofti 

Kjallari er kjallari undir öllu 
húsinu með innkeyrsluhurð 

Gott bílaplan er við húsið

152,0 millj.Verð :

Vagnhöfði 9 
110 Reykjavík

Bókaðu skoðun:

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

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

Talsvert endurnýjuð ósamþykkt studio íbúð. 

Opið rými, nýtt eldhús og gólfefni. Baðherbergi 

með tengi fyrir þvottavél. Ísskápur og þvottavél 

fylgja eigninni. Jarðhæð með sameiginlegum 

inngangi. Frábær staðsetning.

Snæland 6 

Verð : 16,9 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

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.

Bókaðu skoðun:

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

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

Einbýlishús á pöllum með 

bílskúr samtals 214,2 fm  

6 svefnherbergi eru í húsinu 

Möguleiki á aukaíbúð  

með sérinngangi 

Húsið stendur á 915 fm 

gróinni lóð 

Eignin þarfnast endurbóta

54,9 millj.Verð :

Þinghólsbraut 52 

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

Vandaðar 3ja-4ra herbergja íbúðir

Lyftuhús 
 

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð

Stæði í lokuðum bílakjallara

Ásvallagata 52Mánatún 7

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 Verð :Verð : 110,0 millj.52,5 millj.

Gistirekstur í hjarta Rvk

Aðeins 9 íbúðir eftir

Nánari upplýsingar:

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

Frábært viðskiptatækifæri !

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Garðatorg 
2 og 4

Sjafnarbrunnur 5-19
Byggingarverkefni - raðhúsalóðir

Um er að ræða 8 raðhúsalóðir tilbúnar til að hefja framkvæmdir á
 
Sjafnarbrunnur 5-9 
þrjú raðhús á tveimur hæðum hvert að stærð um 220 fm

Sjafnarbrunnur 11-19 
fimm raðhús á tveimur hæðum hvert að stærð um 230 fm
 
Allar teikningar fylgja með nema raflagnateikningar
Báðar raðhúsalengjurnar er á sama byggarreit og því hagræðing 
fyrir þann sem vill kaupa báðar raðhúsalengjurnar

Möguleiki á að yfirtaka hagstætt lóðarlán frá Reykjavíkurborg

Selst saman eða í sitt hvoru lagi Verð : 84,0 millj.

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

Upplýsingar veita:

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

- 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



 

Lindasmári  
- 4 svefnherbergi
Nýkomin í einkasölu mjög góð mikið endurnýjuð 153,4 fm. fimm herbergja íbúð í 
mjög vel staðsettri blokk, íbúð er á tveimur hæðum, vandaðar innréttingar. Parket 
og flísar á gólfum. Frábær staðsettning, í göngufæri í t.d. Smáratorg, leikskóla og 
íþróttaaðstöðu Breiðabliks.  V. 49,9 millj.   
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@tingholt.is

 

Grandavegur  
Góð sérlega vel skipulögð 105,7 fm. 3ja til 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í mjög 
vel staðsettri blokk. Aðeins þessi eina íbúð á hæðinni, stór ser suður verönd, 
þvottahús í íbúð, íbúð er til afh. við kaupsamning. Öll sameign til fyrirnyndar bæði 
úti og inni. Mjög góð staðsettning í göngufæri í t.d. skóla og leikskóla svo og 
íþóttaaðstöðu KR.  V. 44,9 millj.  
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@tingholt.is

 

Efstasund 7
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 29. ÁGÚST FRÁ KL 17:00 – 17:30 
Falleg risíbúð á þessum vinsæla stað. Íbúðin er skráð 36 
fermetrar samkvæmt fasteignamati en gólflötur er töluvert 
stærri. Þetta er krúttleg íbúð með glæsilegu útsýni. Rúmgóð 
stofa, eitt svefnherbergi, eldhús, baðherbergi. Fallegir 
þakgluggar.  Nýlega búið að klæða loft og setja ný teppi á 
stigagang og tröppur. V. 23.5 millj.  
Uppl. veitir Sigurður í s: 616-8880 

 

Gýtubakki 
- 3ja herbergja íbúð á besta stað í bökkunum.
Þriggja herbergja íbúð í Grýtubakka 4, Reykjavík. Íbúðin er 
á 1. hæð með útgang út á pall með garði. Íbúðin er samtals 
89,2 fermetrar, þar af 8,8 fermetra geymsla. Flott fyrsta eign 
með möguleikum að gera auka herbergi. V. 28.9 millj.   
Uppl. veitir Artjom Árni s: 662-1441  

 

Álfhólsvegur 137
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 29. ÁGÚST FRÁ KL. 18:00 - 18:30 
Um er að ræða 147 fm glæsilega eign með bílskúr. Einstaklega fallegt mikið endurnýjað endaraðhús á góðum stað í Kópavogi. 
Nýlega búið að yfirfara og mála þak og hús, nýleg eldhúsinnrétting og tæki, nýlegt glæsilegt baðherbergi flísalagt í topp, búið 
að skipta um gólfefni í herbergjum á efri hæð og einnig hurðir. Góð lofthæð er á efri hæð. Glæsileg lóð, lokuð verönd og heitur 
pottur. Bílskúr með hita og rafmagni. Þrjú góð svefnherbergi á efri hæð og sjónvarpsherbergi  ( skrifstofa) á jarðhæð.  
V 53.5 millj.  Uppl. Sigurður í síma 6168880 eða sos@tingholt.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

PANTAÐU FRÍTT VERÐMAT 
Á NETINU HJÁ LÖGGILTUM 

FASTEIGNASÖLUM Á

WWW.VERDMAT.IS

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

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

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

Jón Óli
Lögg. fasteignasali
gsm 777 6661 
jonoli@tingholt.is 

Guðfinna Inga 
Ritari

Garðar
markaðsstjóri
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

Artjon Árni
Lögg. fasteignasali
gsm 662 1441 
aa@tingholt.is 

Örn 
leigumiðlari
gsm 696 7070
orn@tingholt.is

Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

Sími 512 3600

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

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

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

     

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 áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÁLFKONUHVARF 21
• 201 Kóp. 
• 128,5 fm. 4ra herb. 
• Efsta hæð. 
• Endaíbúð. 
• Stæði í bílageymslu. 
• Verð 42,9 millj.
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:30 og 18:00.

STIGAHLIÐ 2
• 105 Rvk. 
• 6. herb. 135,7 fm. 
• 4 góð svefnherbergi.
• Nýlegt baðherbergi, 
• Vel skiplögð íbúð.  
• Verð 46,9 millj. 

OPIÐ HÚS

GULLSMÁRI 10
• 200 Kóp. 
• 143 fm. 
• 5. Herb. Falleg íbúð.  
• Efsta hæð. 
• Verð 56,9 millj

RAUÐAVAÐ 9 
• 110 Rvk. 
• 119 fm. 4ra til 5. herb. 
• Endaíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Stæðí í bílageymslu. 
• Gott eldhús.  
• Verð 39,9 millj. 
Opið hús þriðjudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30. 

OPIÐ HÚS

LANGALÍNA 15
• 210 Gbæ. 3ja herb.  
• Íbúð á jarðhæð.  
• Timburólverönd. 
• Stæði í bílageymslu.
• Vandaðar innréttingar og
  gólfefni. 
• Verð 46,9 millj.

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

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

FRAMNESVEGUR 61
• 101 Rvk.  
• 5 herbergja.  
• 116,3 fm. 
• Mikið endurnýjuð.  
• Gott hús.
• Verð 44,9 millj.
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00 

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 í Sjálandi Garðabæ

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AUKAÍBÚÐ



5 herbergi 137 fm

Einstaklega sjarmerandi og fallegt einbýlishús

Þóra fasteignasali

Frakkastígur 9

Tilboð

Reykjavík
Einbýlishús Eignarlóð

 777 2882

Opið hús þri 30. ágú kl.  18.00-19.00

2 herbergi 67 fm

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð

Þóra fasteignasali

Auðarstræti 13

27.500.000

Reykjavík
Jarðhæð Þríbýlishús

 777 2882

Opið hús  mið 31. ágú kl.  17.30-18.00

4 herbergi 154 fm

Íbúð með sér inngangi og bílskúr – frábært útsýni

Þóra fasteignasali

Kristnibraut 89 – íbúð 0301

47.900.000

Reykjavík
Íbúð + bílskúr Vel skipulögð íbúð

 777 2882

Opið hús þri 30. ágú kl. 17.00-17.30

Sérstæður bílskúr 32 fm, íbúð nýlega endurnýjuð

4 herbergi 128,6 fm

Skipasund 21, íb. 101

39.900.000

104 Reykjavík
Íbúð í fjórbýli Þrjú svefnherbergi

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús mán 29. ágú kl. 18.00-18.30

5 herbergi 157 fm

Penthouse á 2 hæðum

Davíð fasteignasali

Krummahólar 6

39.900.000

111 Reykjavík
Íbúð Bílageymsla

897 1533

Opið hús mán 29. ágú kl. 17:30 - 18:00

519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

4  herbergi 111,1 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Gullengi 17 112 Reykjavík
Fjölbýlishús Endurnýjuð íbúð

519 5000

897 5930
36.900.000

Opið hús þri 30. ágú kl 17:30-18:00

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

5-6 herbergi 307 fm Laust strax

Brandur fasteignasali

Fjallakór 16

135.000.000

203 Kópavogur
E inbýli

 Glæsilega innréttað með útsýni. Auka íbúð.

897 1401

Opið hús mán 29. ágú kl. 17.00-17.30

2 herbergi 70,7 fm Laust strax

Brandur fasteignasali

Hrísrimi 7

27.900.000

112 Reykjavík
Íbúð

Snyrtileg íbúð á jarðhæð 

897 1401

Opið hús þri 30. ágú kl. 17.00-17.30

4-5 herbergi 119,1 fm

Brandur fasteignasali

Gísli Elí  aðst. fasteignasala

Andrésbrunnur 7 

41,900.000

113 Reykjavík 
Fjölbýlishús Stæði í bílageymslu 

897 1401 

698 5222  

Opið hús mán 29. ágú. kl 18:15-18:45 

Brandur fasteignasali

Hellagata 15

Verð frá 48,5 m

Urriðaholt Garðabæ
Glæsilegar íbúðir til afhendingu í haust. Íbúðir frá 95 fermetrum 3ja 
herbergja til 140 fermetra 4-5 herbergja. Glæsilegt útsýni er úr íbúðum og 
vandaðar innréttingar.

897 1401



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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Tvö rúmgóð svefnherbergi. Tvö 
baðherbergi. Stórar samliggjandi stofur.  
Falleg aðkoma er að húsinu, bílaplan og 
gönguleið að húsi er hellulögð. Suður 
og vesturhluti lóðarinnar er mjög miklu 
skjóli og þar er stórar timburverandir og 
mikill trjágróður, rétt við veröndina ren-
nur lækur með tilheyrandi stemningu. 
Þetta er afar glæsilegt og vel skipulagt 
einbýli á mjög sérstakri og fallegri lóð í 
Mosfellsbænum. V. 89,5 m.

Glæsileg 165,2-166,7 m2 raðhús á 
tveimur hæðum með bílskúr. Húsin stan-
da á góðum stað hátt í hverfinu. Húsin 
er tilbúin til afh. í dag og afhendast 
fullbúin með gólfefnum(ekki gólfefni á 
geymslu og bílskúr). HTH innréttingar. 
Lóð er grófjöfnuð í rétta hæð. Á jarðhæð 
er forstofa, snyrting, eldhús, stofa, 
bílskúr og geymsla. Á efri hæðinni eru 
þrjú svefnh. og baðh.. Stórar svalir eru 
yfir bílskúr. V. 54,9-55,9 m.

Grenibyggð 36 -270 Mosfellsbær 

Efstaland - 270 Mosfellsbær 

Byggingalóð undir 16 íbúða fjölbýlishús við 
Uglugötu 32-38 í Mosfellsbæ. Um er að ræða 
5.377 m2 lóð undir tvö fjölbýlishús með sambyg-
gðum bílakjallara á fallegum stað við Uglugötu í 
Helgafellshverfinu í Mosfellsbæ. V. 112 m.

616,6 m2 atvinnuhúsnæði á 8.767 m2 
lóð við Kleifar 1 á hafnarsvæðinu í 
Vestmanneyjum. Byggingarreitur er 
skráður 40X160 m. eða 6.400 m2. Á 
lóðinni stendur 616,4 m2 stálgrindarhús 
með fjórum innkeyrsluhurðum, sem 
skiptist í stórann vinnusal, eldhús og 
starfsmannaaðstöðu. Á efri hæðinni eru 
skrifstofur og salerni.  V. 220 m.

Kleifar – Vestmanneyjum 

Uglugata 32-38 - 270 Mosfellsbær Rauðamýri 1 - 270 Mos. 

Björt og falleg 144 m2, 4ra herbergja 
endaíbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð 
og glæsilegu útsýni, ásamt bílastæði í bílak-
jallara í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í þrjú svef-
nherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús 
og stofu. Gott skipulag. Stór útsýnisgluggi í 
stofu. V. 43,9 m.

Gnoðarvogur 40 - 104 Rvk. 

74,4 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 
fjögra hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö 
herbergi, hol, baðherbergi, eldhús og stofu. 
V. 29,8 m.

Klukkurimi 83 - 112 Reykjavík 

Falleg 101,5 m2, 4ra herbergja endaíbúð 
með sérinngangi á 2. hæð við Klukkurima 83 
í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, baðherbergi, forstofu, hol, eldhús og 
stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. Gott skipulag 
og fallegt útsýni. V. 33,9 m.

Falleg 88,4 fm, þriggja herbergja íbúð á annarri 
hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi, ásamt stæði 
í bílageymslu. Parket og náttúruflísar eru á 
gólfum. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús/geymslu, 
eldhús og stofu. Sér geymsla er í kjallara.  
V. 37,9 m.

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

240,2 m2 endaraðhús á tveimur hæðum við 
Kvíslartungu 60 í Mosfellsbæ.  Fjögur svefn-
herbergi. Gott útsýni. Húsið er skráð tilbúið til 
innréttinga en búið er að ganga frá eldhúsi og 
baðherbergi. Pallur. V. 47,5 m.

Kvíslartunga 60 - 270 Mosfellsbær 

127,5 m2 efri sérhæð ásamt 34,4 m2 bílskúr. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Bílskúrinn er 34,4 m2, innaf bílskúr 
er geymsla. Gott skipulag. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Innbyggð lýsing. Stórar svalir yfir 
bílskúr. Hellulagt bílastæði. V. 53,7 m.

Lækjarvað 22 - 110 Reykjavík 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Sérlega vandað og gælæsilegt parhús á tveimur hæðum með innbyggð
um bílskúr. Stærð alls 205,8 fm.  Rúmgóðar stofur og fjögur svefnher
bergi. Hellulögð bílastæði og stór timburverönd við húsið. Eignin er vel 
staðsett í eftirsóttu hverfi, stutt í skóla og alla almenna þjósustu.  
Verð: 63,8 millj.

Vel skipulögð 4ja herbergja íbúð í fjölskylduvænu hverfi í Grafarvogi. 
Íbúðin er 87.9 fm og skiptist í: Forstofa/hol, þvottahús (í íbúðinni), baðher
bergi, þrjú svefnherbergi, eldhús, stofa, svalir og geymsla í kjallara. 
Íbúðin er laus við kaupsamninginn. Ásett verð kr. 34,9 millj.

Mururimi 3, 112-Reykjavík
Opið hús þriðjudag 30. ágúst frá kl: 17.30 til  kl: 18.00

Breiðuvík 22, 112 Reykjavík
Opið hús miðvikud. 31. 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

OPIÐ HÚS

BOÐAÞING 4 203 KÓPAVOGUR

100,5 fm 
38.500.000 KR. 660 8002

hordur@fr.is

Fjölbýli
3 herb 

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð á eftirsóttum stað í Þingunum, Kópavogi. Rúmgóð 
svefnherbergi með skápum, vandaðar innréttingar frá INNX, þvottahús innan íbúðar. Stórar suðursvalir 

og stæði í bílageymslu. Stutt í þjónustu og útivistarsvæði. Falleg eign sem vert er að skoða.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 29. ÁGÚST KL. 17.00 - 17.30

LAUGAVEGUR 144 101 REYKJAVÍK

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

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Sjöfn
Ólafsdóttir
Skrifstofa

Löggiltur
fasteignasali

Margrét 
Hjálmarsdóttir 

Þórdís
Davíðsdóttir

55,8 fm 
29.900.000 KR. 844 1421

salvor@fr.is

Fjölbýli
2-3 herb 

Sjarmerandi ris íbúð á á góðum stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Eign sem býður upp
á marga möguleika. Sjón er sögu ríkari!

TORFUFELL 25 111 REYKJAVÍK

78,7 fm 
25.900.000 KR. 782 9282

oddur@fr.is

Fjölbýli
3 herb 

Stílhrein þriggja herb. íbúð á efstu hæð Torfufells.
Húsið var klætt að hluta 2011, þak yfirfarið og 

gluggar. Verið velkomin í opið hús.

OPIÐ HÚS MÁN 29. ÁGÚST KL. 17.300 - 18.00 OPIÐ HÚS MÁN 29. ÁGÚST  17.30 - 18.00



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

Blásalir 20, efri hæð
OPIÐ HÚS MIÐ 31/8. KL. 18-18:30

Blásalir 20, efri hæð: 112,4 fm. efri 
sérhæð við Blásali í Kópavogi.   
Vönduð eign með frábæru útsýni 
með þremur góðum svefnherbergjum 
og þvottaherbergi innan íbúðar. 
Gengt frá stofu á stórar suðursvalir. 
Stutt í þjónustu, skóla og íþrótta-
aðstöðu. 

Opið hús mið 31/8. frá kl. 18-18:30, 
verið velkomin.

Verð 44,9 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 18, 3ja herb. m/bílageymslu
OPIÐ HÚS MIÐ 31/8 KL. 18-18:30

Þórðarsveigur 18, íbúð 203: Falleg, vel 
skipulögð 3ja herbergja íbúð á annari 
hæð í nýlegu lyftuhúsi. Tvö svefnh., 
stofa og suðursvalir, þvottaherbergi 
innan íbúðar, geymsluherbergi í íbúð 
og önnur geymsla á jarðhæð. Gott 
eldhús og vandað baðherbergi. Stæði 
í bílageymslu fylgir. 

Opið hús mið 31/8 kl. 18-18:30, 
verið velkomin. 

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.

Hólabraut 13, Hafnarfirði, efri hæð
OPIÐ HÚS MIÐ 31/8 KL. 17-17:30

Hólabraut 13, Hafnarfirði: Ca. 86 
fm. íbúð á efri hæð á rólegum stað 
í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í tvö 
herbergi, stofu, eldhús og bað. Í 
kjallara eru á teikningu tvær geymslur 
og hefur önnur þeirra verið innréttuð 
sem útleigueining. 

Opið hús mið 30/8. frá kl. 17-17:30, 
verið velkomin.

Verð 25,9 millj.

Seilugrandi, 107 Reykjavík
2JA HERBERGJA M/SÓLPALLI

Góð 2ja herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sér verönd og garði á 
eftirsóttum stað í Vesturbænum. 

Íbúðin er talsvert endurnýjuð og 
húsið lítur vel út. Gott innra skipulag 
og stutt í margvíslega þjónustu. Nýtt 
harðparket á íbúðinni. 

Verð 30,5 millj.

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

Fífusel 39, 2ja herbergja
OPIÐ HÚS ÞRI 30/8 KL. 17-17:30

Fífusel 39, 109 Reykjavík: Góð 47,9 
fm 2ja herbergja íbúð í kjallara ásamt 
sér geymslu á sömu hæð. Húsið 
þarfnast viðgerða utanhúss. Íbúðin er 
vel skipulögð. Flísar, parket og dúkur 
á gólfum. 

Opið hús þri 30/8 kl. 17-17:30,  
verið velkomin. 

Verð 20,5 millj.

Hæðargarður 35, íb. 403
OPIÐ HÚS ÞRI 30/8 KL. 17-17:30

Hæðargarður 35, íbúð 403: : Mjög 
góð 65,3 fm 2ja herbergja íbúð á 
4. hæð í einstaklega vönduðu húsi 
fyrir eldri borgara. Yfirbyggðar svalir. 
Mikið útsýni. Gott aðgengi og mikil 
þjónusta til staðar.  

Opið hús þri 30/8 kl. 17-17:30, 
verð velkomin.

 Verð 39,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HEIÐARLEIKI, FAGENNSKA OG METNAÐUR

Dagbjartur 
Willardsson
Aðstoðarmaður
S: 861 7507

Dagný Erla  
Vilbergsdóttir
Aðstoðarmaður
S: 698 2977

Haraldur A.  
Haraldsson
löggiltur fasteignasali
S: 778 7500

Embla 
Valberg
löggiltur fasteignasali 
S: 662 4577

Jón Aldar  
Samúelsson  
Aðstoðarmaður 
S: 694 2032

Ólafur 
Kristjánsson
Aðstoðarmaður 
S: 786 1414

Páll 
Þorbjörnsson
Aðstoðarmaður 
S: 698 6655 

Sólveig 
Magnúsdóttir
Aðstoðarmaður
S: 787 3087

Þórarinn 
Kópsson
löggiltur fasteignasali
S: 615 3343

Þorbjörn  
Pálsson
löggiltur fasteignasali 
S: 560 5500

Ársæll  
Steinmóðsson
Aðstoðarmaður
S: 896 6076

Hafnarfirði, Grindavík, Reykjanesbæ

SÍMI 560 5500
www.alltfasteignir.is 

alltfasteignir@alltfasteignir.is

SELUR ALLT

Rituhólar 13  – 109 Reykjavík Gvendargeisli 48 – 113 Reykjavík Víðimelur 40  – 107 Reykjavík Eikjuvogur 22  – 104 Reykjavík 

OPIÐ HÚS - MÁNUD. 29. ÁGÚST FRÁ KL. 17:30 - 18:00 

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.

Glæsileg 3ja herbergja 121.3 fm íbúð á jarðhæð í fjölbýli 
með sér inngangi og bílageymslurými í kjallara og geymslu 
inn af henni. 

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, vel skipulögð nýuppgerð kjallaraíbúð í rót-
grónu og rólegu hverfi.  Íbúðin er 73,2fm og skiptist í stofu, 
2 svefnherbergi, eldhús, anddyri, og baðherbergi með 
þvottaaðstöu. V – 32,7 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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OPIÐ HÚS



570 4800 696 0901
Löggiltur fasteignasali

VANTAR EIGNIR
 MIKIL 

EFTIRSPURN

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Rúmgóð 4ra til 5 herb. íbúð á 2. hæð (miðhæð) í litlu fjölbýli ásamt 
bílskúrsrétti. Eignin skiptist í tvær samliggjandi stofur og þrjú svefnher-
bergi, eldhús og baðherbergi. Svalir út frá stofu. Sameiginlegt þvottahús 
á jarðhæð. Til afhendingar strax.   Ásett verð kr: 44,8 millj.  

Miðbraut 23, 170- Seltjarnarnesi.
Opið hús þriðjud. 30.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

Eignalönd við Heklurætur 
Kjörið fyrir útivistarfólk og náttúruunnendur

• Stórbrotið svæði með mikla útivistarmöguleika, berjaland, skemmtilegar 
göngu og reiðhjólaleiðir, stutt í náttúruperlur fjallabaks.  

• Flestar spildur liggja að Svínhagalæk með einstöku útsýni á Heklu,  
en fáir staðir hafa fallegri ásýnd á fjallið.

• Vatni, vegi og rafmagni er skilað að landamerkjum. 

• Verð frá 800þús per ha. Möguleiki á vaxtalausu láni til allt að 12 mán. 

• Hægt er að sjá öll verð stærðir og loftmyndir undir landspildur á vefnum 
www.heklubyggd.is

Nánari uppl. veitir Grettir í síma 898-8300 eða Kristbjörn hjá Miðbæ.

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari 

Einar Hannesson
fasteignasali - lögmaður

Byggingarréttur á besta stað!
Til sölu 2.630 fm lóð með byggingarrétti á allt að 58 
íbúðum og eftirsóttu verslunarhúsnæði. Lóðin er afar 
vel staðsett miðsvæðis og með glæsilegt útsýni yfir 
Nauthólsvíkina og Fossvogsdalinn. Lóðin er þegar 
byggingarhæf.

Nánari upplýsingar veitir:
einar@fastlog.is 

www.fastlog.is

Til leigu glæsileg horníbúð 
á 4. hæð í lyftuhúsi með 
þaksvölum. Stærð 131,2 fm.. 
Leiguverð er kr. 380.000,-  
á mánuði. Eigandi greiðir 
hússjóðsgreiðslur. Íbúðin er 
á 4. hæð í 9 hæða lyftuhúsi. 
Þakgarður með geymslu fylgir 
íbúðinni, einnig aðrar svalir. 
Gott stæði í bílageymslu fylgir.  
Laus strax.

Allar uppl. gefur Dan Wiium  
s: 896-4013 - dan@kjoreign.is

Lindargata 33, Reykjavík

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
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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

Dan V.S. Wiium
hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Ólafur Guðmundsson 
Sölustjóri s: 896 4090

Þórarinn Friðriksson
Lögg. fast. s: 844 6353

TIL LEIGU

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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



þjónusta

BÍLAR &
FARARTÆKI

FRÁBÆRT VERÐ !
Hyundai I30 Comfort 09/2011 
SJÁLFSKIPTUR/DIESEL, ek 83 þ.km 
Verð áður 1.9 mil verð nú 1590 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

DISCO - DISCO
LAND ROVER DISCOVERY 4 HSE 
nýskr. 04/2010, ekinn 164 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur, leður og allt hitt. Verð 
7.470.000 kr. Raðnr. 255458 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

LEXUS Rx450h EXE 
Hybrid.7/2014,21þ.km, sjálfskiptur. 
Verð 9.980.000. Skipti ód.Rnr.123145.

MERCEDES BENZ ML320 cdi. 6/2008, 
98þ.km,dísel,sjálfskiptur. Verð 
4.980.000. Rnr.201256.

TOYOTA Auris Terra eco 1.4 dísel. 
5/2014, ekinn 49þ.km, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.480.000. Rnr.119565.

TOYOTA Rav4 GX Plus 2.0 dísel. 
8/2015, 32þ.km,dísel,6 gírar. Verð 
4.370.000.Skipti ód. Rnr.123369.

TOYOTA Rav4 GX Plus 2.0 dísel. 
5/2014,45þ.km,dísel,6 gírar. Verð 
4.290.000. Rnr.119235.

TOYOTA Hilux d/c SR 3.0. 5/2008, 
160þ.km,dísel,sjálfskiptur. Verð 
3.590.000. Rnr.119626.

TOYOTA Land Cruiser 150 
VX.2/2014, 44þ.km,dísel, sjálfskiptur.
Webasto,krókur. Verð 10.490.000.
Skipti ód. Rnr.119610.

TOYOTA Proace stuttur LX VSK. 
5/2016, Nýr bíll, dísel, 5 gírar. Verð 
3.740.000.m/VSK. Rnr.201165.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18 og lau 
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 Bílar til sölu

GlÆSIlEGUR - TIlBOÐ 
3.390þúS !

BMW 3 e92 2008, ek. 103þús. Vel 
með farinn, snyrtilegur bíll og vel 
þjónustaður allir þjónustupappírar 
fylgja með. Ásett 3.890þús Tilboð 
3.390þús stgr. Gunnar sími 772-3838 
eða gdkristinsson@gmail.com

Til sölu M.Benz E-500 2002. ek.190þus 
Einn eigandi sið 8 ár. 310hö. Skoða 
skipti á ódýrari. verð: 1750þus 898-
4202

 Bílar óskast

Bíll ÓSKaST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Kerrur

United bílavagn. Eins og nýr Lengd 
8 m breid 2.50 Verð 3.600.000 Sími 
893-6321

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 Bókhald

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

 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

til sölu

Hjólbarðaþjónusta
Ný og notuð dekk  

Umboðssala fyrir dekk og felgur
Tökum notuð dekk upp í ný dekk 

- Pólyhúðun á felgum - Dekkjahótel 
Tökum einnig að okkur smáviðgerðir, 

smurningu og ýmsa bílaþjónustu
Áratuga reynsla og persónuleg þjónusta

S: 557 6644 / 823 6644 - Verið velkomin - þú finnur okkur líka á facebook.

Auðbrekku 2, Kópavogi

Snorri Hermannsson hefur opnað 
Dekkjaþjónustuna í Auðbrekku 2, Kópavogi

Tilboð á dekkjum út ágúst!

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

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

 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

 Spádómar

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

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

KAUpUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 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

HÚSNÆÐI

 Sumarbústaðir

 Geymsluhúsnæði

GEyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

UppHITUð 
fERðAvAGNAGEyMSLA í 

boRGARf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 & solbakki311@gmail.
com Sólbakki.

www.GEyMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!· minna en 7 
m2. Ódýrt eftir það. 

 S: 564-6500

www.bUSLoDAGEyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3.000 kr. 
mán. Langtímasamningur í boði.  
S. 567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

GINGER ÓSKAR EfTIR 
STARfSfÓLKI Á 

HÁDEGISvAKTIR
alla virka daga. Unnið er frá kl. 
11:00-15:00. Hentar vel fyrir 

þann sem vill stuttan vinnudag 
eða er t.d. í fjarnámi. Ef þú ert 
orðinn 18 ára og vilt vinna á 

góðum og skemmtilegum stað 
sendu þá ferilskrá á brynja@

ginger.is eða hafðu samband í 
síma 780-1980

STARfSMENN í vÖRUHúS
Samskip leita eftir öflugu 
starfsfólki í almenn störf í 

vöruhúsi. Umsækjendur verða 
að vera með bílpróf, hafa 

ríka þjónustulund og sterka 
öryggisvitund. Umsækjendur 

verða að hafa náð 18 ára aldri og 
hafa hreina sakaskrá. 

Tekið er á móti umsóknum í 
gegnum vefsíðu okkar, www.

samskip.is

vANUR STARfSKRAfTUR 
ÓSKAST Á 

HJÓLbARðAvERKSTæðI
Þarf að tala íslensku, ekki yngri en 25 
ára. Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs. S. 
567 4468.

EURo MARKET
Poszukujemy osob na stanowisko 
kasjer-sprzedawca. Wiecej informacji 
pod nr.tel. 5873914 lub w sklepie w 
Kopavogur.

Óska eftir vönum smið. Uppl. í s. 899 
4819

 KoRNIð/fJARðARbAKARí
Starfsfólk vantar í hlutastarf í Hafnar-
firði á virkum dögum í vetur. 18 ára 
og eldri. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

KAffI MILANo fAXAfENI 11
Starfsfólk óskast í fullt starf (dagvinna) 
og hlutastarf. Sendið uppl. á milano@
simnet.is

 Atvinna óskast

pRovENTUS 
STARfSMANNA ÞJÓNUSTA

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

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

netfangið proventus@proventus.
is

Tvítugur strákur óskar eftir mikilli 
vinnu, er með bíl. Skoða allt. Uppl. í s. 
696 2381 og 848 6904

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 

Nauthólsvegur-Flugvallarvegur
Fjölgun íbúða, breytt landnotkun og lega stíga

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 6. júlí sl. að kynna drög að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, varðandi landnotkun á mótum Nauthólsvegar 
og Flugvallarvegar. Drög að breytingartillögu voru í framhaldinu send til skilgreindra hagsmunaaðila. 

Í tillögudrögunum felst að landnotkun er breytt á rúmlega 1 ha svæði sunnan Flugvallarvegar, við Öskjuhlíð. Opnu 
svæði er breytt í miðsvæði, sbr. skilgreining í eldra aðalskipulagi. Á reitnum er einkum gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði, 
húsnæði fyrir samfélagsþjónustu og verslun og þjónustu. Tillagan gerir einnig ráð fyrir breyttri legu stíga á svæðinu.
Drög að breytingartillögu eru nú aðgengileg á adalskipulag.is og til sýnis í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15. Þann 30. ágúst verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, milli kl. 14.00-
16.00 í þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.
Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti í haust.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

tilkynningar

Til leigu glæsileg horníbúð 
á 4. hæð í lyftuhúsi með 
þaksvölum. Stærð 131,2 fm.. 
Leiguverð er kr. 380.000,-  
á mánuði. Eigandi greiðir 
hússjóðsgreiðslur. Íbúðin er 
á 4. hæð í 9 hæða lyftuhúsi. 
Þakgarður með geymslu fylgir 
íbúðinni, einnig aðrar svalir. 
Gott stæði í bílageymslu fylgir.  
Laus strax.

Allar uppl. gefur Dan Wiium  
s: 896-4013 - dan@kjoreign.is

Lindargata 33, Reykjavík

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

Dan V.S. Wiium
hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Ólafur Guðmundsson 
Sölustjóri s: 896 4090

Þórarinn Friðriksson
Lögg. fast. s: 844 6353

TIL LEIGU

fasteignir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

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

Hús að utan í góðu ástandi enda hefur viðhaldi verið vel sinnt á s.l. 
árum. Stórviðgerð 2009. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barna- 
skóli í göngufæri og stutt í alla helstu þjónustu. 

Allar frekari uppl. veitir Hilmar Þór Bryde sölumaður hjá Hraunhamri 
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðvangur 24, 
220 Hafnarfjörður

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4-5 herbergja 
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu 
fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Verð 32,8 milljónir.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAGINN 30. ÁGÚST  
MILLI KL. 17:30 OG 18:00

OPIÐ HÚS



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: 482.900 kr.

313.000 kr. 
áður: 462.900 kr.

385.000 kr. 
áður: 552.900 kr.

149.000 kr. 
áður: 276.600 kr.

270.000 kr. 
áður: 408.900 kr.

304.000 kr. 
áður: 451.900 kr.

268.620 kr. 
áður: 406.900 kr.

188.100 kr. 
áður: 306.700 kr.

188.100 kr. 
áður: 306.700 kr.

539.900 kr. 
áður: 746.000 kr.

297.420 kr. 
áður: 442.900 kr.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

Ástkær faðir okkar, 
Árni Sigurjónsson 

Vík í Mýrdal, 
lést mánudaginn 22. ágúst á heimili 
sínu að Hjallatúni í Vík. Hann verður 

jarðsunginn frá Víkurkirkju laugardaginn  
 3. september klukkan 14. Blóm og kransar 

eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Hollvinasjóð Hjallatúns.  

Kennitala: 430206-1410. Bankareikningur: 0317-13-300530.

Þorsteinn, Sigríður Dórothea,  
Sigurjón, Hermann og Oddur

Ástkær sonur okkar, bróðir,  
mágur og unnusti,

Sigurbjörn Þórisson
Bjarmalandi 12, 

Reykjavík,
lést að heimili sínu 21. ágúst síðastliðinn.

Jarðsungið verður frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 2. september kl. 15.00 .

Þórir Rafn Halldórsson  Sigurbjörg Sigurbjörnsdóttir
Svava Kristín Þórisdóttir  Hjörvar Högnason
Eva Sólveig Þórisdóttir  Jónas Thorlacius
Tinna Þórisdóttir  Vilhjálmur Þorsteinsson
Þórir Rafn Þórisson
Margrét Ósk Brynjólfsdóttir

Elskuleg móðir mín, 
Álfhildur Erna 
Hjörleifsdóttir 

Breiðvangi 7, Hafnarfirði,
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

22. ágúst. Útförin mun fara fram í kyrrþey  
 að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigurður H. Álfhildarson

Ástkær móðir mín, tengdamóðir  
og amma,

Þórunn Pálsdóttir
kennari, 

Goðheimum 20, 
Reykjavík,

 sem lést miðvikudaginn 10. ágúst 
síðastliðinn, verður jarðsungin frá Áskirkju þriðjudaginn 

30. ágúst næstkomandi kl. 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir.

Magnús Kjartan Hannesson Feng Jiang Hannesdóttir
Hannes Hermann Mahong Magnússon

Þökkum auðsýnda samúð og vináttu 
vegna andláts okkar ástkæra

Arthurs Morthens

Einnig þökkum við þá virðingu sem 
minningu hans er sýnd.

Steinunn Stefánsdóttir
Ólafur Arnar Arthursson Halldóra Sigtryggsdóttir
Helga Tryggvadóttir Jón Þór Pétursson
Anna Tryggvadóttir
Halla Tryggvadóttir Frederik Anthonisen

og barnabörn. 
Íslendingar eru of feimnir við að setja 
ferðamönnum mörk að sögn Edwards 
Hákonar Huijbens, prófessors við 
Háskólann á Akureyri. Í dag hefst ráð-
stefna sem hann stendur fyrir um 
ferðamál á heimskautasvæðum. Sex-
tíu sérfræðingar víðsvegar að úr heim-
inum taka þátt í ráðstefnunni. „Við fáum 
rosalega mikið af fólki en við þorum 
ekki að setja því reglur eða mörk,“ segir 
Edward. Þetta hafi verið gert erlendis, 
til að mynda við Labrador í Kanada þar 
sem fámennar byggðir fái stór skemmti-
ferðaskip í heimsókn. „Það er eitthvað 
sem við þurfum að hugsa á Íslandi,“ segir 
Edward. „Við viljum segja, verið þið vel-
komin en þetta er okkar samfélag og 
hagið ykkur svona, svona og svona.“

Edward segist síðasta áratug hafa 
tekið þátt í rannsóknarneti um ferða-
mennsku á heimskautasvæðum. Hóp-
urinn hafi fundið og sinnt verkefnum í 

Norður-Kanada, Norður-Skandinavíu 
og suðurhluta Nýja-Sjálands en nú sé 
röðin komin að Íslandi.

Edward segir að hinn aukni ferða-
mannastraumur hafi haft bæði jákvæðar 
og neikvæðar afleiðingar fyrir nyrstu 
byggðir landsins. „Jákvæðu áhrifin eru 
efnahagsleg fyrst og fremst.“ Verkamenn 
í árstíðabundnum störfum geti til að 
mynda breikkað tekjugrunn sinn með 
því að vinna við að sinna ferðamönnum 

á meðan lægð sé í öðrum atvinnugrein-
um. „En á sama tíma verður auðvitað 
að halda þessu í hófi svo að samfélögin 
rofni ekki innan frá út af gróðavon af 
túrisma. Að menn hætti í fiski og hætti 
að vinna auðlindir landsins vegna þess 
að þeir voni að túristarnir bjargi þessu. 
Þá um leið missa samfélögin aðdráttar-
aflið,“ segir Edward.

Í dag munu fara fram pallborðsum-
ræður milli hálf fjögur og hálf sex í 
Háskólanum á Akureyri um framgang 
og stöðu ferðamála á nyrstu svæðum 
heimsins. Á þriðjudag og miðviku-
dag munu fræðimennirnir svo dvelja 
á Raufar höfn þar sem þeir munu eiga 
í samtali við heimamenn. Þarna segir 
Edward að bjóðist tækifæri til að fræð-
ast um hvernig þessir ólíku aðilar hafi 
tekist á við svipaðar áskoranir og nyrstu 
byggðir Íslands standi nú frammi fyrir.
ingvar@frettabladid.is

Íslendingar of feimnir við 
að setja túristum mörk
Edward Hákon Huijbens segir að Íslendingar mættu vera duglegri við að leggja ferða-
mönnum línurnar. Ferðamannastraumurinn hafi ýmsar áskoranir í för með sér sem 
ræddar verða á ráðstefnu sextíu fræðimanna á Akureyri og Raufarhöfn næstu daga. 

Edward Hákon Huijbens segir ferðamannastrauminn ekki mega verða til þess að hætt verði að nýta auðlindir landsins. Þá missi samfélögin 
aðdráttaraflið fyrir ferðamenn. Fréttablaðið/auðunn

Gríðarlegt eignatjón varð þegar felli-
bylurinn Katrína gekk á land á suður-
strönd Bandaríkjanna þennan dag árið 
2005. Manntjón varð minna en óttast 
var, enda var viðbúnaður mikill þegar 
ljóst var hvert fellibylurinn stefndi. Um 
milljón manns þusti út í bíla og hélt út á 
þjóðvegina á flótta undan flóðinu.

Skemmdirnar urðu mestar í Louis-
iana og Mississippi og varð elsti hluti 
borgarinnar New Orleans einna verst 
úti, enda er hann undir sjávarmáli. Við 
Pont chartain-vatn fóru heilu hverfin á 
bólakaf og í Biloxi fuku hús eins og spila-
borgir, enda var vindstyrkur um það bil 
55 metrar á sekúndu. Einnig náði olíu-
verð áður óþekktum hæðum vegna 
bylsins.

Þ EttA  G E R ð i St :  2 9 .  ÁG ú St  2 0 0 5

 Fellibylurinn Katrína gengur á land

Elsti hluti borgarinnar new Orleans varð einna verst úti í fellibylnum, enda er hann undir 
sjávarmáli. nOrdicpHOtOs/GEtty

En á sama tíma verður 
auðvitað að halda 

þessu í hófi svo að samfélögin 
rofni ekki innan frá út af 
gróðavon af túrisma.
Edward Hákon Huijbens, prófessor við  
Háskólann á Akureyri
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Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á 

Tilboðsvika í Hafinu

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð

Hafið Fiskverslun fagnar nú 10 ára afmæli, af því 
tilefni ætlum við að vera með tilboðsviku 
dagana 29. ágúst til 2. september í öllum 
verslunum Hafsins.

Við viljum minna á verslun okkar í Skipholti 70 
þar sem fiskbúðin Hafrún var áður til húsa.

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.

Verið hjartanlega velkomin!

29. ágúst - 2. september

Marineraðar löngusteikur 

1.690 kr. kg.

Þorskur í basil og hvítlauk

1.690 kr. kg.

Spænskur saltfiskréttur 

1.690 kr. kg.

HAFIÐ

FISKVERSLU
N

10
ára



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.

veðurspá Mánudagur

Hæg vestlægari átt á morgun og dálítil væta norðvestan til, en léttir til fyrir austan. 
Vaxandi austanátt og fer að rigna syðst um kvöldið. Milt veður.
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2 6 4 8 7 9 1 3 5

8 1 7 9 6 3 4 2 5

9 5 2 4 7 8 3 6 1

3 6 4 2 1 5 7 8 9

1 4 6 3 9 7 8 5 2

2 7 3 5 8 6 1 9 4

5 8 9 1 2 4 6 3 7

7 2 5 6 3 1 9 4 8

6 9 8 7 4 2 5 1 3
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2 8 6 5 9 7 4 1 3

4 5 9 3 8 1 6 7 2

5 7 8 6 4 9 3 2 1
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9 2 3 8 1 5 7 4 6
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1 3 5 7 2 4 8 6 9
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1 8 4 3 7 6 5 9 2
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
2. planta
6. voði
8. Skítur
9. egna
11. ónefndur
12. tími
14. bragsmiður
16. sjó
17. svörður
18. angan
20. í röð
21. gón

LÓÐRÉTT
1. fnæs
3. pot
4. fugl
5. starf
7. vinsæll
10. í viðbót
13. lærdómur
15. morð
16. arr
19. leyfist

LAUSN

LÁRétt: 2. mosi, 6. vá, 8. tað, 9. æsa, 11. nn, 12. 
stund, 14. skáld, 16. sæ, 17. mór, 18. ilm, 20. aá, 
21. gláp.
LÓðRétt: 1. hvæs, 3. ot, 4. sandlóa, 5. iðn, 7. ást-
sæll, 10. auk, 13. nám, 15. dráp, 16. sig, 19. má.

Hvað í 
helv …

Í alvöru, pabbi? 
Þú verður að fara 
að fá þér nýja vél.

Hvað er að 
þessari?

Það var kannski ekki 
svo góð hugmynd að 

fá bróður þinn til þess 
að hjálpa pabba þínum í 

garðinum.

Tjah, þeir eru 
allavega mjög 
fljótir að slá 

garðinn.

Hei, hvað 
kom fyrir 

þig? 

Evans átti leik gegn Bisguier í 
Bandaríkjunum árið 1958.
Hvítur á leik
1. Bc6!! 1-0. Skákþing Norð-
lendinga fór fram um helgina á 
Siglufirði. Sigurður Daði Sigfússon 
og Þröstur Árnason urðu efstir og 
jafnir.  Sigurður Arnarson varð 
skákmeistari Norðlendinga þar 
sem hann varð efstur norðan-
manna. 
www.skak.is  Ólympíuskákmótið 
nálgast.  

2 9 .  Á g ú s t  2 0 1 6   m Á n u D A g u R20 F R é t t A B L A ð i ð



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

TURANDOT
15. september 
í Háskólabíói

-S.S., X-IÐ 977

T.V. - BÍÓVEFURINN

Þétt og örugg uppbygging, 
flottur hákarlatryllir

FORSALA 
HAFIN

HÁSKÓLABÍÓI 25. SEPTEMBER

BEN-HUR 8, 10:35

NÍU LÍF 4, 6

HELL OR HIGH WATER 5:50, 8, 10:30

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 4, 6

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ENS.TAL 4

JASON BOURNE 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:40
BEN-HUR VIP   KL. 5:20 - 8 - 10:40
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 6 - 9 - 10:40
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:50
JASON BOURNE  KL. 10:20
NOW YOU SEE ME 2  KL. 8
THE BFG   KL. 5:30

KEFLAVÍK
BEN-HUR   KL. 8 - 10:40
NINE LIVES   KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10

AKUREYRI
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 10:15

BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:40
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 5:40 - 8 - 10:20
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:30
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:30 - 8
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20 - 8 - 10:30
JASON BOURNE  KL. 10:20
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:30

VARIETY


Frá leikstjóranum Steven Spielberg

Frá þeim sömu og færðu okkur 
The Jungle Book

Þorir þú?

Fullkomin mynd fyrir alla
fjölskylduna

77%

86%
VARIETY



The JungThe JungThe Jung

LOS ANGELES TIMES


WASHINGTON POST


CHICAGO TRIBUNE


Stórkostleg mynd um besta 
knattspyrnumann fyrr og síðar

Einn maður mun ögra
Rómarveldi

7.4

Jack Huston Morgan Freeman

ROGEREBERT.COM


Stærsta mynd ársins

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

APPLE TV 4 Á 0 KR.
með 12 mánaða áskrift að völdum sjónvarpspökkum 365

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

365 SJÓNVARP Í APPLE TV

TILBOÐINU
LÝKUR EFTIR 

2 DAGA!
Hvað?     
Hvenær?    
Hvar?   
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

29.ágúst 2016

Fundir
Hvað?  Conversation on the Inter
national
Hvenær?  17.00
Hvar?  Norræna húsið, Sturlugötu 5
Opið samtal fyrir listamenn og 
framleiðendur í sviðslistum í Nor
ræna húsinu. Til undirbúnings 
norræna dansvettvangsins Ice Hot 
Nordic Dance Platform sem fer 
fram í Kaupmannahöfn í enda nóv
ember og byrjun desember halda 
samstarfsaðilar opna fundi um 
alþjóðlegt starf í öllum norrænu 
höfuðborgunum. Fyrsti fundurinn 
fer fram hér. Hvað eru listamenn, 
hópar, félög og stofnanir að gera í 
dag og hvaða skref er hægt að stíga, 
fyrir þá sem hafa áhuga? Þetta og 
fleira verður til umfjöllunar á fund
inum sem haldinn er í tengslum við 
Everybody’s Spectacular. Aðgangur 
er ókeypis og allir velkomnir.

Tónlist
Hvað?  VJO Hochrhein

Hvenær?  19.30
Hvar?  Langholtskirkja, Sólheimum 
1113
Blásarasveitin Verbandsjugend
orch ester Hochrhein kemur frá 
suðurhluta Þýskalands og verður 
með tónleika í kvöld. Þeir hljóð
færaleikarar sem eru í sveitinni 
hafa verið valdir úr um 120 blásara
sveitum og flytja þeir vandaða 
og krefjandi efnisskrá. Hlutverk 
sveitarinnar er að gefa ungu og 
efnilegu tónlistarfólki tækifær til 
að leika fjölbreytta tónlist í hæsta 
gæðaflokki. Sveitin hefur verið hér 
á landi í æfingabúðum frá 18. ágúst 
og eru tónleikarnir lokapunkturinn 
á ferðalagi þeirra. Aðgangur að tón
leikunum er ókeypis en frjáls fram
lög eru vel þegin.

Ráðstefna
Hvað?  Fishing rights: Grandfath ering, 
taxation and efficiency
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðminjasafn Íslands
Hagfræðideild Háskóla Íslands 
ásamt RNH, Rannsóknarsetri um 
nýsköpun og hagvöxt, og RSE, 
Rannsóknarsetri um samfélags og 
efnahagsmál, býður til ráðstefnu 
í fundarsal Þjóðminjasafnsins. Á 
ráðstefnunni verður fjallað um 
úthlutun aflaheimilda og skatt
lagningu á sjávarútveg frá sjónar
miði hagkvæmni. Gary Libecap, 
prófessor í hagfræði í Kaliforníu
háskóla í Santa Barbara, flytur 
fyrirlestur um úthlutun aflaheim
ilda og Ragnar Árnason, prófessor 
í fiskihagfræði í Háskóla Íslands, 
flytur fyrirlestur um skattlagningu 
sjávarútvegs og skilvirkni. Að 
loknum fyrirlestrunum verða pall

borðsumræður, sem dr. Birgir Þór 
Runólfsson, dósent í hagfræði, 
stjórnar. Ráðstefnan fer fram á 
ensku.

Dans
Hvað?  Kizomba Night at KEX #5
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu 28
Kizomba, dans sem á rætur sínar að 
rekja til Angóla, verður dansaður 
á Kexi hosteli í kvöld. Herlegheitin 
byrja klukkan 20.30 og er hverjum 
sem er frjálst að kíkja í sveiflu. 
Kennarar eru þau Anaïs og Georg.

Sýningar
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. Miðaverð er 
1.500 krónur.

Hvað?  Þögul leiftur – ljósmyndasýning 
Vesturfarasetursins
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Hörpu

Ljósmyndasýningin Þögul leiftur 
stendur nú yfir á þriðju hæð Esju 
í Hörpu. Á sýningunni eru nærri 
400 ljósmyndir af íslenskum land
nemum eftir Nelson Gerrard. 
Flestar myndirnar eru teknar af 
Íslendingum eða afkomendum 
þeirra og sýna ljósmyndirnar vel 
verklag við ljósmyndun á þessum 
tíma og ýmsa áhugaverða hluti og 
muni sem fólk átti til. Miðaverð er 
1.500 krónur.

Verbandsjugendorchester Hochrhein spilar í Hörpu í kvöld. 
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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

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
MÁNUDAGSKVÖLD

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

PRETTY LITTLE LIARS
Sjöunda þáttaröðin af 
þessum dramatísku þáttum 
um fjórar vinkonur sem þurfa 
að snúa bökum saman til að 
geta varðveitt skelfilegt 
leyndarmál.

 

GULLI BYGGIR
Önnur syrpa þessara frábæru 
þátta í umsjón Gulla Helga sem 
aðstoðar nú fólk við ýmsar 
endurbætur á híbýlum sínum.

X-MEN: DAYS OF 
FUTURE PAST
Wolverine er sendur til fortíðar 
en verkefni hans er að breyta 
atburðarás til að koma í veg 
fyrir að illmennið Bolivar Task 
nái að skapa dimman hliðar-
heim sem mun ógna öllu 
mannkyninu.

THE NIGHT OF
Spennandi þættir frá HBO um mann sem kynnist konu og á með 
henni næturgaman. Daginn eftir finnst hún látin, hann er ákærður 
fyrir morðið á henni og upphefst flókin rannsókn á málinu.

MEÐ EDDU

SUITS
Sjötta þáttaröðin um hinn 
eitursnjalla Mike Ross, sem 
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af 
því að taka margvísleg próf 
fyrir fólk gegn greiðslu og 
lögfræðinginn Harvey 
Specter sem sér tækifæri til 
að nýta krafta Ross í þágu 
lögfræðistofu sinnar.

LOKAÞÁTTUR

07.00 The Simpsons 
07.25 Tommi og Jenni 
07.45 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 White Collar 
11.05 Who Do You Think You Are 
11.50 My Dream Home 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain’s Got Talent 
14.00 Britain’s Got Talent 
15.00 Britain’s Got Talent 
16.00 Falcon Crest 
16.50 A to Z 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Friends 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna. 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 Grand Designs Australia 
Frábærir þættir þar sem fylgst er 
með stórkostlegum endurbótum á 
heimilum þar sem oftar en ekki er 
einblínt á nútímahönnun, orku-
nýtni, hvernig á að hámarka nýtingu 
á plássi og útsýni. Hér sjáum við 
fjölskyldur og einstaklinga leggja 
allt í sölurnar til þess að eignast sitt 
fullkomna draumaheimili. 
20.10 Gulli byggir 
20.40 The Night Shift 
21.25 Suits 
22.10 The Night Of 
23.45 Exodus: Our Journey to 
Europe Vandaður heimildarþáttur 
í þremur hlutum þar sem fylgst er 
með tugum flóttamanna flýja heim-
ili sín, meðal annars frá Sýrlandi, Af-
ganistan, og Gambíu. Flóttamönn-
unum voru gefnar myndavélar til 
þess að fanga það myndefni sem 
kvikmyndagerðarmennirnir gátu 
ekki enda eru flóttaleiðirnar margar 
hverjar afar hættulegar og leiðin til 
Evrópu þakin hindrunum. (3.3) 
00.35 Rush Hour Bráðskemmti-
legir spennuþættir sem eru byggðir 
á myndinni Rush Hour og fjalla 
um tvo ólíka lögreglumenn sem 
stilla saman strengi sína en það er 
hinn kjaftaglaði James Carter frá 
Los Angeles og Jonathan Lee sem 
er ofursvalur og samviskusamur. 
Samvinna þeirra gengur upp og ofan 
og oft á tíðum með spaugilegum 
uppákomum. 
01.15 Outsiders 
02.00 Love is Strange 
03.30 Fatal Instinct 
05.05 Major Crimes 
05.45 The Mysteries of Laura

17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Ástríður 
20.25 Heilsugengið 
20.55 Who Do You Think You Are? 
21.55 Pretty Little Liars 
22.40 The Blacklist 
23.25 The Last Man on Earth 
23.45 The Americans 
00.30 Graceland 
01.10 Fóstbræður 
01.40 Entourage 
02.10 Ástríður 
02.40 Tónlist

10.55 Mona Lisa Smile 
12.55 Algjör Sveppi og töfra-
skápurinn 
14.30 Little Women 
16.25 Mona Lisa Smile
18.25 Algjör Sveppi og töfra-
skápurinn  Stórskemmtileg mynd 
fyrir alla fjölskylduna um félagana 
Sveppa, Villa og Góa sem lenda 
í sínu stærsta ævintýri til þessa. 
Óprúttnir náungar stela skápnum 
úr herberginu hans Sveppa en þeir 
vita ekki að vinkona hans, Ilmur, 
er föst í skápnum, sem sannar-
lega er töfraskápur. Sveppi, Villi 
og Gói leggja allt í sölurnar til að 
bjarga Ilmi úr klóm ræningjanna og 
endurheimta töfraskápinn.
20.00 Little Women  Stjörnuhlaðin 
klassísk mynd frá árinu 1994. 
Aðalpersónurnar eru frú March og 
fjórar dætur hennar sem alast upp 
á tímum borgarastríðsins í Nýja^-
Englandi. Dæturnar eru allar við 
það að springa út en þessar „litlu 
konur“ eru um margt ólíkar. Ein er 
mjög sjálfstæð í skoðunum, önnur 
afar viðkvæm, sú þriðja ákaflega 
rómantísk og sú fjórða fyrst og 
fremst falleg.
22.00 X-Men. Days of Future Past 
00.10 If I Stay 
02.00 Brake 
03.30 X-Men. Days of Future Past

16.50 Óskalög þjóðarinnar 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Hvolpasveitin 
18.24 Unnar og vinur 
18.45 Bækur og staðir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.10 Attenborough og undra-
heimur froskanna 
21.10 Næturvörðurinn 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Frumherjar sjónvarpsins 
23.15 Hamingjudalur 
00.10 Kastljós 
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.21 Dr. Phil 
09.02 Kitchen Nightmares 
09.50 Secret Street Crew 
10.34 Pepsi MAX tónlist 
13.00 Dr. Phil 
13.42 Rachel Allen’s Everyday 
Kitchen 
14.07 Chasing Life 
14.50 Life Unexpected 
15.31 The Odd Couple 
15.54 Crazy Ex-Girlfriend 
16.37 The Tonight Show 
17.21 The Late Late Show 
18.02 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 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Scandal 
00.35 Rosewood 
01.20 Minority Report 
02.05 Limitless 
02.50 Heroes Reborn 
03.35 The Tonight Show 
04.15 The Late Late Show 
04.55 Pepsi MAX tónlist

08.00 The Barclays 
14.00 Canadian Pacific Women’s 
Open 
17.00 The Barclays 
23.00 PGA Tour - Highlights 
23.55 PGA Special: Gary Player. 
Picture This

17.00 Chelsea - Burnley 
18.40 Hull - Man. Utd. 
20.20 Southampton - Sunderland

07.10 Víkingur Ó - FH 
09.00 Watford - Arsenal 
10.40 Tottenham - Liverpool 
12.20 Formúla 1 - Keppni 
14.45 Breiðablik - Stjarnan 
16.35 Valur - KR 
18.25 Pepsi-mörkin  
20.00 Football League Show 
20.30 Spænsku mörkin  
21.00 Messan 
22.15 Demantamótaröðin - París 
00.15 Real Madrid - Celta 
01.55 UFC Now 

Stöð 2 Sport 2

07.00 Lína langsokkur 
07.25 Gulla og grænjaxlarnir 
07.37 Stóri og litli 
07.49 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Kalli á þakinu 
08.25 Ævintýri Tinna 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
11.00 Lína langsokkur 
11.25 Gulla og grænjaxlarnir 
11.37 Stóri og litli 
11.49 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Kalli á þakinu 
12.25 Ævintýri Tinna 
12.47 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
15.00 Lína langsokkur 
15.25 Gulla og grænjaxlarnir 
15.37 Stóri og litli 
15.49 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Kalli á þakinu 
16.25 Ævintýri Tinna 
16.47 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar

10.24
Svampur 
Sveinsson 
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Kauptu Matarkex
Kexverksmiðjan Frón var stofnuð 12. júní 
árið 1926, þremur árum eftir að fyrsta 
kröfugangan á Íslandi fór fram.

Fyrsta verksmiðja fyrirtækisins var í 
húsi Betaníu við Laufásveg. Matar-
kexið frá Frón leit dagsins ljós sama 
ár og má segja að Frón hafi verið 
með landsmönnum á leiksviði 
lífsins frá stofnun.

Með tilkomu Matarkexins var 
stórt skref stigið í iðn- og mat-
vælasögu þjóðarinnar enda var 
þetta fyrsta íslenska kextegundin 
sem framleidd var hér á landi. Hún hefur 
því komið við  sögu íslendinga í 90 ár.  Fáðu þér 
bita af sögunni og kauptu þér Matarkex í dag.

ára afmæli Frón
ára afmæli Frón

ára afmæli Frón
ára afmæli Frón

Kemur við sögu á hverjum degi í 90 ár

Vertu á leiksviðinu með kexi frá Frón í dag

Kremkex
Sæmundur í sparifötunum hefur 
lengi verið eitt allra vinsælasta 

kremkex landsins.

Póló
Póló er ómissandi virka daga. Um 
helgar er alltaf gott að eiga Póló í 

eldhússkápnum.

Mjólkurkex
Ungir sem aldnir hafa brotið 
Mjólkurkexið til helminga og 
drukkið ískalda mjólk með.

cw160063_ísam_frón_255x380_augl_fréttabl_END.indd   1 12.4.2016   14:48



ÓKEYPIS
KYNNINGAR-

TÍMI

HREYFING Á AÐ VERA SKEMMTILEG!

5 PARTÝ + 3 JÓGATÍMAR Á VIKU
200 ZUMBA PARTÝ + 100 JÓGA TÍMAR

15%
AFSLÁTTUR

Í ÁGÚST

DANS & JÓGA · VALSHEIMILIÐ HLÍÐARENDA · WWW.DANSOGJOGA.IS

DANS & JÓGA

FÁÐU ÞÉR

ÁRSKORT!

Orri ÚlfarssOn. 
Peysa: fjallaþorp í 
Perú
Derhúfa: fatamark
aður við Hlemm
skór: new Balance 

996

Götutískan í
Nemendur Menntaskólans við Hamrahlíð eru þekktir 
fyrir fjölbreyttan og skemmtilegan stíl. Margir nem-

endur skólans þora að taka áhættu sem er ekkert nema gott mál.
Fréttablaðið átti erfitt með að velja úr vel klæddum nemendum.

MelkOrka  
GuðBjörG. 
jakki: lindex

Buxur: indiska 
skór: Topshop 

BríeT ísis  
elfar. 

Peysa: episode stores  
í amsterdam 

Buxur: spútnik 
sokkar: Tiger

skór
éG Fékk þá í Fal-
leGri verslun á 

HöFn í HornaFirði. 
búðin Heitir Hjá 

Dóru.

Bjarki GunnarssOn. 
jakki: Marks &  

spencer, Hjálpræðis
herinn Mjódd

skyrta: rauði krossinn
Buxur: Gallabuxna

búðin
Gleraugu:  

reykjavík 
eyes

Peysa
éG Fékk þessa 
peysu að GjöF, 
éG veit ekkert 

Hvaðan Hún 
kemur.

Buxur
þetta eru 

buxur sem aFi 
minn GaF mér

DerHÚfa
þessi DerHúFa 

er GjöF Frá 
aFa kærustu 

minnar.

Buxur
éG Fékk buxurnar, 

skóna oG beltið 
allt í abC nytja-

markaðnum.

HuGi  
ólafssOn. 
skyrta: Pull 

and Bear
jakki: north 
rock

Guðrún Jóna 
Stefánsdóttir
gudrunjona@365.is

nikulás TuMi  
HlynssOn. 

Peysa og Buxur: HM
jakki: spútnik

skór: adidas

ásGríMur  
karl GrönDal. 

Bolur: new yorker
Buxur: Blue Monday

skór: Puma  
Tri nomicHafDís  

TOrfaDóTTir.  
Buxur: Útilíf

Peysa: kolaportið
skór: HM

iGOr  
silva DucaMP. 

skór: nike Marxman
Buxur: Pull and Bear

Bolur: smog

MelkOrka  
ÞOrkelsDóTTir 
Bolur: Mundi
Treflar: spútnik
Pils: american  
apparel
skór: adidas  
Tubular mH

sunna  
ausTMann. 
skór: adidas
Buxur: Zara

Peysa: Tex, óskila
munir MH
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, 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
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LÚXUSRÚM 
á Dormaverði

• Svæðaskipt  

pokagorma kerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

 Fullt Ágúst-
Stærð cm. verð tilboð

120x200 119.900 95.920

140x200 138.900 111.120

160x200 149.900 119.920

NATURE’S COMFORT
heilsurúm m/classic botni 20%

AFSLÁTTUR
af  120/140/160 x 200 cm  

á meðan birgðir  
endast.

Svart PU  
leður á botni.

NATURE’S REST
heilsurúm m/classic botni

• Svæðaskipt  

pokagormakerfi

• Góðar kantstyrkingar

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

Aðeins  99.900 kr.
Verðdæmi 160 x 200 cm

Svart PU  
leður á botni.

VERÐ
DORMA 

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Shape deluxe heilsurúm:

• Lagar sig fullkom lega að líkama þínum

• 26 cm þykk heilsudýna

• 2 cm latexlag bólstrað í áklæði

• 4 cm gel memoryfoam

• 4 cm shape memoryfoam

• Non-slip efni á botni dýnunnar

• Engir rykmaurar

• 5 ára ábyrgð!

• Ofnæmisprófuð

• Burstaðir stálfætur

Endurnýjanleg
hráefni

Aloe Vera

Cool Comfort 
gel foam

Bambus trefjar Open cell 
structure

Memory  
foam

Stærð cm. Fullt verð Ágústtilboð

100x200 129.900 103.920

120x200 164.900 131.920

140x200 184.900 147.920

160x200 209.900 167.920

180x200 234.900 187.920

Fullkominn stuðningur  
– enn meiri mýkt

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Ágústtilboð  20%  afsláttur

20%
AFSLÁTTUR

SHAPE DELUXE 
HEILSURÚM
m/classic botni

 

V ið Helgi 
erum oft 
að leika 
o k k u r 
að gera 

beats. Við hittumst 
stundum uppi í 
stúdíói með bjór og 
gerum beats okkur 
til gamans. Reykja-
víkurdætur vissu af 
þessu og höfðu sam-
band og báðu okkur 
um að gera lag fyrir 
þær. Ég hef lengi 
verið að leika mér í 
laumi að gera beats, 
það er alltaf gaman 
að vera með annan 
f ó t i n n  í  svo n a 
poppstöffi,“ segir 
Ólafur Arnalds um 
hvernig þetta nýja 
lag sem hann og 
Helgi gerðu fyrir Reykja-
víkurdætur varð til.

„Þeir eru fáránlega góðir saman. 
Þeir voru í stúdíóinu saman stund-
um og vantaði eitthvað að gera 
– þannig að auðvitað kastaði ég 
þessu verkefni á þá til að nýta þetta 
samstarf þeirra,“ segir Anna Tara 
Andrésdóttir, sem er heilinn á bak 
við lagið eða pródúserinn eins og 
hún kallar það.

„Ég er að halda utan um allt verk-
efnið og láta það rúlla hratt. En ég 
myndi ekki segja að ég ætti þennan 
texta. Þær eru allar með eigin texta. 
Þetta er alls ekki korters langt lag þó 
að við séum allar í því, þetta er bara 
þrjár og hálf mínúta. Hver er bara 
með fjórar línur – þannig að bolt-
anum er kastað mjög hratt okkar 
á milli. Það er annars ekkert eitt 
sérstakt þema í laginu nema í við-
laginu þar sem við segjum „fucking 
so“ sem er bara svona okkar við-

horf gagnvart þessum fjölmiðla-
stormi sem við höfum gengið í 
gegnum. Annars vil ég ekkert vera 
að fullyrða fyrir hönd þeirra,“ segir 
Anna Tara um hlutverk sitt í laginu 
og um hvað það fjalli. Allar Reykja-
víkurdætur nema tvær koma fram í 
laginu og því ansi stór hópur þarna 
á ferð. Það er örugglega ekki auðvelt 
að taka lagið á tónleikum, eða hvað?

„Við héldum fyrsta að við yrðum 
að skipuleggja þetta allt öðruvísi 
á tónleikum en þegar við kýldum 

svo á þetta 
v i r k a ð i 

það bara. Við 
s k i p u l ö g ð u m 

mjög vel hver rétti 
hverri „mæk“ en síðan  

eru ekki alltaf sömu stelpurnar á 
tónleikum og ekki sami fjöldinn af 
mækum þannig að þetta fór bara að 
rúlla einhvern veginn – en það hefur 
bara alltaf gengið mjög vel, því að 
það stíga allar fram, það er svo fljót 
skipting. Þetta heldur laginu mjög 
lifandi.“

L a g i n u  f yl g i r  my n d b a n d 
og kemur það út í dag. Katrín 
Ásmundsdóttir leikstýrir því og 
Timothée Lambrecq sér um kvik-
myndatöku og klippingu. Auk 
Reykjavíkurdætra, Helga Sæmundar 
og Ólafs Arnalds sá Gnúsi Yones úr 
Amabadama um upptökur á laginu.
stefanthor@frettabladid.is

Fiktar við poppið  
     í frístundum
Bítið við lagið Tista með Reykjavíkurdætrum gera Helgi Sæmundur 
úr Úlfur Úlfur og Ólafur Arnalds auk þess sem Gnúsi Yones úr 
Amabadama sá um upptökur. Í dag kemur út myndband við lagið.

 Helgi Sæmundur og Ólafur Arnalds hittast oft og gera saman beats. Anna Tara sér um að halda utan um verkefnið fyrir hönd 
dætranna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 
Ég heF lengi verið 

að leika mÉr í laumi að gera 
beats, það er alltaF gaman 
að vera með annan Fótinn í 
svona poppstöFFi.

Ólafur Arnalds tónlistarmaður

Dætur 
Stilla úr mynd-
bandi Reykja-

víkurdætra. 



SÓLIN ER ENN HÉR,  
KOMDU MEÐ OG NJÓTTU!
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FRÁBÆR  VERÐ Í SÓLINA  Í HAUST 

Innifalið í verði hjá Úrvali Útsýn er flug, gisting, íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

Flott löng helgi í Dublin, eiga ljúfar stundir í góðra 
vina hópi, upplifa ekta írska menningu og versla 
jólagjafir við Grafton Street. Fararstjóri; Helgi 
Daníelsson. Skemmtanastjórar verða 
Svali og Svavar

VERÐ FRÁ 89.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði

24. – 27. NÓVEMBER 2016    

ÍRLAND    
DUBLIN 

Berlín er dásamleg á aðventunni. Borgin er fallega 
skreytt og jólamarkaðir um alla borg. Ilmur af  
volgum möndlum, glühwein og steiktum  
pylsum er á hverju horni.  
Fararstjóri; Marie Kruger

VERÐ FRÁ 77.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði

NÓVEMBER OG DESEMBER 2016

ÞÝSKALAND  
BERLÍN 

Allt innifalið. Vinsælasti golfstaður Úrvals 
Útsýnar. Ótakmarkað golf, lúxus íbúðir, allt 
innifalið, matur & drykkir.  
Reyndir íslenskir fararsjórar.

VERÐ FRÁ 159.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði. 

SEPTEMBER OG OKTÓBER 2016

PLANTIO GOLF    
SPÁNN

VIÐ HÖLDUM ÁFRAM MEÐ SAMA LÁGA VERÐIÐ. SÖLUMENN SVARA Í  
SÍMA 585 4000 OG TAKA VEL Á MÓTI VIÐSKIPTAVINUM Í HLÍÐASMÁRA 19,  
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UU.IS.

KANARÍ / HÁLFT FÆÐI

Vel staðsett 3ja stjörnu hótel á Ensku 
ströndinni. Verslanir, veitingastaðir og 
barir í næsta nágrenni. Einstaklega 
fallegur og rúmgóður sundlaugagarður. 

Enska ströndin
EUGENIA VICTORIA HHH

VERÐ FRÁ 69.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 
í tvíbýli með hálfu fæði  14. - 21. 
sept.  Verð á mann  m.v. 2 fullorðna 
78.800 kr.

Strönd 500 m

KANARÍ / LÚXUS Á FLOTTUM STAÐ 

Einstaklega glæsilegt 4ra stjörnu 
hótel við sjávarsíðuna. Aðkoman að 
hótelinu er einkar glæsileg .Þetta 
hótel er sérstaklega hentugt fyrir þá 
ferðalanga sem vilja slaka vel á.

Meloneras
COSTA MELONERAS  HHHH

VERÐ FRÁ 117.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn  
í tvíbýli með morgunverði. 28. sept. –  
5. okt.  Verð á mann m.v. 2 fullorðna 
126.900 kr. 

Við ströndSkemmtidagskrá Fæði

Palm Beach Club er góð 3ja stjörnu 
íbúðagisting, staðsett við ströndina á 
Playa de Troya á Las Americas. Í næsta 
nágrenni eru barir, veitingastaðir og 
verslunarmiðstöðvar. 

Las Americas
PALM BEACH HHH

VERÐ FRÁ 69.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn  
í íbúð með einu svefnherbergi.  
3.-10. sept. Verð á mann m.v.  
2 fullorðna 103.900 kr.

Strönd 800 m

TENERIFE / FRÁBÆR STAÐSETNING 

Fæði

Hotel Sheraton La Caleta er glæsilegt 5 
stjörnu hótel staðsett á Adeja svæðinu. 
Glæsileg herbergi með baðherbergi 
og svölum. Frábær garður með stórri 
sundlaug og barnalaug. 

La Caleta
SHERATON LA CALETA HHHHH

VERÐ FRÁ 138.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.  
í superior tvíbýli með morgunverði.  
17. - 24. sept. Verð á mann m.v.  
2 fullorðna 155.900 kr.

Strönd 300 m

TENERIFE / LÚXUS

FæðiBarnaklúbbur

Skemmtiklúbbur

NÁNAR Á UU.IS

Hinar vinsælu skíðaferðir til Madonna  eru 
komnar aftur í sölu. Madonna er einn þekk-
tasti skíðabær Ítalíu, úr miðbænum er stutt í 
lyftur og kláfa.
Fararstjóri; Níels Hafsteinsson

SKÍÐAFERÐIR Í VETUR 2017

VERÐ FRÁ 129.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði. 

MADONNA    
ÍTALÍA

MALLORCA

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

VERÐ FRÁ 49.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn  
í íbúð með einu svefnh. 6. - 13.  sept.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 68.900 kr. 

Strönd 150 mSkemmtidagskrá

BENIDORM 

Snyrtileg og mjög vel staðsett 
íbúðagisting stutt frá gamla bænum 
í Benidorm. Einfaldar, snyrtilegar og 
rúmgóðar íbúðir með einu eða tveimur 
svefnherbergjum sem snúa út í garð.

Benidorm
PARAISO CENTRO HH

VERÐ FRÁ 78.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 
í tvíbýli með morgunverði. 6.- 14. 
sept.  Verð á mann  m.v. 2 fullorðna 
112.900 kr.

Strönd 800 m

Fæði

SÉRTILBOÐ  

Á GISTINGU 

NÆSTU BROTTFARIR    /    KANARÍ 31.08 & 07.09 VERÐ FRÁ 39.900 KR.    /    TENERIFE 27.08 VERÐ FRÁ 58.900 KR.    /    ALMERÍA 01.09 VERÐ FRÁ 56.900 KR.



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

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

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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÷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.

Stakar dýnur 
í Queen og King 

stærðum!
VERÐDÆMI!

Queen Size (153x203 cm)

AÐEINS 62.000 kr.

LAGER
HREINSUN!

  Útlitsgallaðar, skila- 
       og skiptidýnur á
  50 til 60% afslætti!

VERÐDÆMI!
King Size (193x203 cm)

AÐEINS 84.200 kr.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ég hef aldrei haft mikla 
þörf fyrir að tala um það 
að einu sinni í mánuði 
fossi úr mér blóð, fyrr 
en núna. Ég sá að kyn-

systur mínar voru að benda á það 
á alnetinu hversu eðlilegt væri að 
geta nálgast grunnblæðingabúnað 
á almenningssalernum. Virkilega 
satt og rétt. Svörin sem biðu þeirra 
voru: En ef þið konur fáið þetta 
frítt, hvað fá karlarnir þá?

Ég sat og barmaði mér í grátkasti 
eitt kvöldið, hélt að það væri af því 
að enginn vildi frjóvga í mér eggin 
en það reyndist svo vera af því að 
ég var að byrja á túr og hormón-
arnir í mér í mikilli krísu. Morgun-
inn eftir vaknaði ég við að vera 
skorin með sveðju um mig miðja, 
eða það hélt ég. En þá var það bara 
slímhúðin í leginu í mér að losna 
á dramatískan hátt frá veggjunum 
og heimta athygli. Ég átti engin 
verkjalyf, önnur en spjald af Par-
kódíni sem flestir hefðu prísað sig 
sæla með, en ekki þetta leg. Það 
eina sem taflan gerði var að gera 
mig ófæra um að keyra í vinnuna 
og heiladauða það sem eftir lifði 
dags. Vinkonur mínar fá sumar 
mígreni sem er svo slæmt að þær 
geta ekki opnað augun, bara af því 
þær eru á blæðingum. Aðrar eru 
rúmliggjandi heilu dagana. Sumar 
hlaupa frjálsar um akra og þurfa 
ekki einu sinni að nota dömubindi 
því þær finna ekki fyrir því að vera 
á blæðingum og ég óska þeim inni-
lega til hamingju.

Fyrir okkur hinar legg ég til að 
tekið verði upp túrfrí þar sem 
konur fá einn dag í mánuði þar 
sem þær mega liggja í bólgueyð-
andi böðum og svara tölvupóstum 
að heiman. Eða að minnsta kosti 
fá viðeigandi búnað á almennings-
salerni.

Og vilja strákarnir fá eitthvað 
líka? Þið þurfið ekki að fara á túr. 
Verði ykkur að góðu.

Staðalbúnaður
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