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Hellinum lokað
Eigendur Raufarhólshellis hafa byrgt 
fyrir hellismunann. Þeir hyggjast taka 
gjald af þeim sem vilja skoða. Sjá síðu 6

stjórnMál Ræddur verður á stjórn-
arfundi Bjartrar framtíðar í kvöld 
sá möguleiki að Óttarr Proppé, for-
maður flokksins, segi af sér þing-
mennsku til að gegna embætti utan-
þingsráðherra í nýrri ríkisstjórn. Í 
þingflokki Bjartrar framtíðar eru 
fjórir þingmenn, en með afsögn-
inni hefur flokkurinn tækifæri til 
að styrkja þingflokk sinn frekar og 
jafnframt stýra ráðuneyti.

Heimildir Fréttablaðsins herma 

að þessi háttur sé eini möguleikinn 
í stöðunni í huga margra stjórnar-
manna Bjartrar framtíðar. Ekkert í 
stjórnskipan landsins heimilar að 
þingmaður taki sér tímabundið 
leyfi frá þingstörfum og kalli inn 
varamann á meðan ráðherraemb-
ætti er gegnt. Því þyrfti Óttarr að 
segja af sér og gæti ekki tekið sæti 
á þingi aftur nema að gengnum 
nýjum alþingiskosningum.

Stjórnarmyndunarviðræður eru 

langt komnar. Í dag mun Bjarni 
Benediktsson, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, funda einslega 
með öllum þingmönnum flokksins 
eins og venja er hjá Sjálfstæðis-
flokknum. Á fundinum leggur hver 

þingmaður fram ósk sína um stöðu 
á kjörtímabilinu, til dæmis að við-
komandi óski eftir ráðherrastól eða 
formennsku í ákveðnum nefndum. Í 
kvöld verður stjórnarsáttmáli nýrr-
ar ríkisstjórnar kynntur á flokks-
ráðsfundi í Valhöll, stjórnarfundi 
Bjartrar framtíðar og hjá stjórn Við-
reisnar og tillaga um ríkisstjórnar-
samstarf borin upp. 

Á morgun, þriðjudag, kynnir 
Bjarni ráðherraskipan Sjálfstæðis-

flokksins í nýrri ríkisstjórn fyrir 
þingflokknum og ber hana til 
atkvæða. Venja er að slík tillaga sé 
samþykkt athugasemdalaust en þó 
geta skapast nokkuð heitar umræð-
ur um tillöguna og dæmi eru um 
það í sögu flokksins að breytingatil-
lögur hafi verið lagðar fram og um 
þær greiddar atkvæði.

Upp frá því má ætla að ný ríkis-
stjórn verði kynnt almenningi. 
– snæ, jóe

Ræða að Óttarr segi af sér þingmennsku
Þingmenn Sjálfstæðisflokksins munu óska eftir ráðuneytum og nefndarformennsku við formann sinn í dag. Flokksráð Sjálfstæðis-
flokksins og stjórn Bjartrar framtíðar funda í kvöld og fara yfir stjórnarsáttmála nýrrar stjórnar.  Ráðherraskipan kynnt í fyrramálið.

20 þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins funda með for-
manninum í dag.

Heilsa Áætlað er að kostnaður 
við að skipta dekkjakurli gervi-
grasvalla út fyrir hættuminna efni 
muni nema rúmlega 711 milljónum 
króna. Stefnt er að því að verkefninu 
verði lokið fyrir árið 2026.

Þann 2. júní síðastliðinn fól 
Alþingi ráðherra að móta áætlun 
sem miðaði að því að kurluðu 
dekkja gúmmí yrði skipt út fyrir 
annað efni á gervigrasvöllum 
landsins. Þeirri áætlun var skilað til 
umhverfisráðuneytisins í desember 
síðastliðnum.

Samkvæmt henni skal vera búið 
að skipta út gúmmíi á 60 prósentum 
valla landsins fyrir árslok 2019, 80 
prósentum árið 2022 og öllum 
völlum landsins fyrir árslok 2026. 

Umhverfisstofnun hefur verið 
falið það verkefni að  hafa eftirlit 
með innleiðingu og árangri áætl-
unarinnar. – jóe

Kurlið burt fyrir 
711 milljónir

Fréttablaðið/Eyþór



Veður

 Norðaustan 15-23 og snjókoma á 
norðanverðu landinu á morgun, en 
hægari, þurrt að kalla og léttir sums 
staðar til sunnan jökla. sjá síðu 20

Syntu inn nýja árið

Nýárssundmót fatlaðra barna og unglinga fór fram í Laugardalslaug í gær. Annað árið í röð varð það Hafnfirðingurinn Róbert Ísak Jónsson sem 
átti afrek mótsins. Því náði hann í 50 metra bringusundi en í fyrra var það fyrir flugsund. Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, af henti Róberti 
Sjómannabikarinn fyrir árangurinn. Með þeim á myndinni er Sveinn Áki Lúðvíksson, formaður Íþróttabandalags fatlaðara.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRIDS
SKÓLINN
BYRJENDUR (stig 1)  23. janúar:  8 mánudagar frá 20-23

ÚRSPILIÐ (stig 3)  25. janúar:  8 miðvikudagar frá 20-23

 • STIG 1    Á byrjendanámskeiði er farið vel yfir leikreglur 
 spilsins og undirstöður hins vinsæla Standard-sagnkerfis. 
 Ekkert mál að mæta ein/einn. 

 • STIG 3   Spilamennska sagnhafa er í forgrunni á þessu  
 námskeiði, áætlanagerð og tæknibrellur.  Mikið spilað og 
 ekki nauðsynlegt að koma með makker. 
   
  • Staður:  Síðumúli 37  í Reykjavík
  • Sjá nánar á  bridge.is /fræðsla
  • Upplýsingar og innritun í síma    . . .    898-5427
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Menning „Það skiptir okkur mjög 
miklu máli að þessi sýning hafi vís
indalegan trúverðugleika. Þess vegna 
erum við með vísindaráðgjafaráð 
sem er skipað bestu vísindamönnum 
frá Háskóla Íslands og víðar að. Þeir 
veita okkur ráðgjöf og taka þátt í að 
þróa sýninguna þannig að við höfum 
vísindalegan trúverðugleika og að 
gestir sýningarinnar geti treyst því 
sem þeim er sagt á sýningunni,“ segir 
Maria Piacente Lord, aðstoðarfor
stjóri LORD Cultural Resources. Það 
er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir 
sig í að setja upp söfn og sýningar.

Fyrirtækið vinnur að því, ásamt 
margmiðlunarfyrirtækinu Gag
arín, að setja upp náttúrusýningu 
í Perlunni fyrir einkahlutafélagið 
Perlu norðursins, sem mun reka 
sýninguna. Ráðgert er að fyrsti hluti 
sýningarinnar, jöklasýningin, verði 
opnuð næsta sumar. Þar verður 70 
metra langur manngerður íshellir.

Síðar meir verður búinn til nátt
úrulegur íshellir sem verður gerður 
með aðstoð sérfræðinga frá Svíþjóð 
og Hollandi, sem hafa unnið á íshót
elum í Lapplandi. Á annarri hæð 
verður margmiðlunarsýning.

„Það má kannski líta á þetta sem 
einhvers konar anddyri að landinu. 
Þarna á að vera mjög öflugur þver
skurður af því sem hægt er að bjóða 
á landinu öllu,“ segir Hringur Haf

steinsson, listrænn stjórnandi hjá 
Gagarín.

Agnes Gunnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri 

Perlu norðursins, 
segir að sýningin 
verði stærsta afþrey
ing á Íslandi og fjár
festingin verði sú 
mesta í afþreyingu 
hér á landi hingað 

til.  Fjárfesting 

í sýningartækjum verði 1,5 millj
arðar króna, en heildarfjárfesting 
með framkvæmdum í húsinu verði 
um þrír milljarðar. Agnes bendir á 
að Perlan sé orðin 25 ára gömul og 
lítið hafi verið gert fyrir húsið á þeim 
tíma. Hún segir að auk sýningarinnar 
verði rekinn veitingastaður og kaffi
hús á vegum Kaffitárs.

Perlan hefur verið lokuð gestum 
síðustu daga á meðan þeir rekstrar
aðilar sem hafa verið í húsinu tæma 
það. Nýir rekstraraðilar munu taka 
við lyklavöldum 12. janúar og ætla 
að opna þá fljótlega. Agnes Gunn
arsdóttir segir að strax í janúar byrji 
rekstraraðilar að vera með móttöku 
fyrir Íslendinga og ferðaþjónustu
aðila þar sem þeir geti fengið kynn
ingu á verkefninu. Slík kynning verði 
hálfsmánaðarlega. 
jonhakon@frettabladid.is

Stór íshellir settur upp 
í Perlunni næsta sumar
Ráðgert er að fyrsti hluti náttúrusýningarinnar í Perlunni verði opnaður í 
sumar. Heildarfjárfesting nýrra eigenda verður þrír milljarðar. Perlan hefur verið 
lokuð undanfarna daga vegna breytinga en verður opnuð að nýju í næstu viku.

Maria Piacente Lord og Hringur Hafsteinsson taka þátt í því að setja sýninguna upp. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það má kannski líta 
á þetta sem einhvers 

konar anddyri að landinu. 

Hringur Hafsteinsson, listrænn 
stjórnandi hjá Gagarín

sTjÓRnMáL Bjarni Benediktsson, 
fjármála og efnahagsráðherra, 
baðst í gær afsökunar á því að hafa 
verið ónákvæmur í svörum í viðtali 
hjá Ríkisútvarpinu í fyrradag.

Svör Bjarna voru við spurningum 
um tímasetningar um skýrslu starfs
hóps um aflandseignir Íslendinga. 
Aðspurður um hví skýrslan hefði 
ekki komið til umræðu í þinginu 
fyrir kosningar, fyrst skýrslan var 
afhent fjármálaráðuneytinu í sept
ember, hafnaði Bjarni því að hafa 
leynt henni.

Bjarna var kynnt efni og inni
hald skýrslunnar þann 5. október 
en þinglok voru 13. október. Sagði 
Bjarni að í fyrradag hefði tímalínan 
verið á reiki í höfði hans. Hugur 
hans hefði verið við þinglok á 
þessum tíma og honum væri mikið 
í mun að skýrslan fengi góða efnis
lega meðferð í þinginu. Baðst hann 
afsökunar á því að hafa ekki sagt rétt 
frá í fyrra viðtali. – jóe

Bjarni baðst 
afsökunar

DÓMsMáL Karlmaður á sextugsaldri 
var í Héraðsdómi Austurlands fyrir 
helgi dæmdur til að greiða 160 
þúsund krónur í sekt fyrir að hafa 
bruggað krækiberjavín. Alls fundust 
95 lítrar af heimagerðu víni í íbúð 
mannsins.

Í símaskýrslu sem lögregla tók af 
hinum sakfella viðurkenndi hann 
að hafa átt vínið og að hafa bruggað 
það.

Önnur skýrsla var síðar tekin af 
manninum. Þar kom fram að hann 
hefði keypt bruggunartækin og leið
beiningar í víngerðarverslun hér á 
landi. Ásetningur hans hefði verið 
að „búa til áfengi eins og allir lands
menn væru að gera“. Þótti honum 
undarlegt að það væri hægt að„fara 
út í búð og kaupa allt til víngerðar“ 
og svo sé „þetta bara allt í einu orðið 
ólöglegt“.

Síðar meir, fyrir dómi, hafði fram
burður hans breyst. Sagði hann frá 
því að hann hefði ætlað að safta 
krækiberin. Hann hafi hins vegar 
ekki gengið rétt frá þeim og það 
útskýrði áfengisinnihald þeirra.

Í niðurstöðu dómsins kom fram 
að sannað þætti að maðurinn hefði 
ætlað sér að brugga vínið. Ekki þótti 
unnt að telja að misskilnings á rétt
arreglum hefði gætt enda hefði lengi 
verið bannað hérlendis að brugga 
eigið vín. Auk sektarinnar voru tæki 
til víngerðar gerð upptæk. - jóe

Sekt fyrir 
berjabrugg

95
lítrar af krækiberjavíni 
fundust við húsleit

Maðurinn kvaðst  hafa ætlað að gera 
saft úr berjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Honda HR-V
kostar frá kr. 3.840.000
MEÐ SJÁLFSKIPTINGU

Öruggur, fullkomið skipulag, nákvæmur frágangur 
og betri í alla staði. Honda HR-V er ekki bara fimm 
stjörnu bíll hvað varðar öryggi, í HR-V á hver hlutur 
sinn stað og hlutverk. Við hönnuðum nýjan Honda 
HR-V með þetta að leiðarljósi. Útkoman er fallegur 
borgarjeppi, með frábæra eiginleika innan sem utan.

Nýr Honda HR-V, fullkominn fyrir þig.

ALLT Á SÍNUM
FULLKOMNA STAÐ

Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00



rauðlauk og chili,  kórónaður með kókós-

 eftir hátíðarmatinn.

gottimatinn.is. Uppskriftavefurinn er jafn 
aðgengilegur í tölvunni, spjaldtölvunni og 
snjallsímanum.

Hollustan hefst á gottimatinn.is 

ferskur 
fiskréttur

ÍSRAEL Fjórir ísraelskir hermenn 
létust í Jerúsalem í gær þegar pal-
estínskur maður ók flutningabíl á 
þá. Þrettán aðrir særðust í árásinni. 
Hin föllnu, þrír karlar og ein kona, 
voru öll á þrítugsaldri.

Forsætisráðherra landsins, Ben-
jamin Netanyahu, lét hafa eftir sér 
í gær að grunur léki á að árásar-
maðurinn væri tengdur íslamska 
ríkinu. Hann vildi ekki gefa upp 
hvar sá grunur hefði kvikvað.

Að sögn fjölda sjónarvotta ók 
árásarmaðurinn flutningabílnum 
á fólkið, hægði síðan ferðina og 
bakkaði yfir það. Sá vitnisburður 
hefur verið staðfestur af upptökum 
úr öryggismyndavélum á staðnum. 
Árásarmaðurinn var síðan skotinn 
af lögreglu. Hann var palestínskur 

og búsettur í austurhluta borgar-
innar. Vegna árásarinnar hefur 
öryggisgæsla í borginni helgu verið 
aukin til muna.

„Það eru engin takmörk fyrir því 

hve miskunnarlausir hryðjuverka-
menn geta verið. Þeir víla ekki fyrir 
sér að nota hvaða aðferð sem er til 
að myrða gyðinga og til að ógna 
daglegu lífi íbúa höfuðborgarinnar,“ 
segir Nir Barkat, borgarstjóri Jerú-
salem. Hann bætti því við að ódæð-
ið hefði verið dýru verði keypt og 
að vígamennirnir myndu ekki hafa 
sigur í þessari baráttu.

Hamas-samtökin sendu frá sér 
yfirlýsingu þar sem þau lofuðu 
verknaðinn og hvöttu aðra Palest-
ínumenn til sambærilegra verka.

Frá því í október 2015 hafa 35 
Ísraelsmenn fallið í öldu hnífa-, 
skot- og ökutækjaárása. Á sama 
tímabili hafa um 200 Palestínu-
menn fallið. Að sögn stjórnvalda í 
Ísrael eru það allt vígamenn. - jóe

Ók flutningabíl á hóp ísraelska hermanna og myrti fjóra

Sjúkraflutningamenn að störfum.   FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Þeir víla ekki fyrir 
sér að nota hvaða 

aðferð sem er til að myrða 
gyðinga og til að ógna 
daglegu lífi íbúa höfuð-
borgarinnar
Nir Barkat, borgarstjóri í Jerúsalem

SAmféLAg Allt bendir til þess að for-
eldrar sem skrifa undir þátttöku-
samning um skiptinám fyrir börn 
sín í gegnum AFS á Íslandi afsali 
sér heimild til að sækja rétt sinn 
fyrir dómstólum hér á landi komi 
til vandræða á meðan dvöl barns 
þeirra erlendis stendur. Í þátttöku-
samningi sem Margrét Einarsdóttir 
gerði fyrir hönd dóttur sinnar kemur 
fram að um allar kröfur og deilur sem 
kunna að rísa um samninginn gildi 
lög New York-ríkis í Bandaríkjunum. 
Ekki kemur fram hvert varnarþing 
málsaðila er, en þeir eru sagðir AFS 
á Íslandi en einnig AFS Intercultural 
Programs, Inc. í New York. Í samn-
ingnum er alla jafna bara talað um 
AFS og með öllu óskýrt um hvort 
félagið er að ræða.

Mæðgurnar Margrét Einars-
dóttir og Magga Dís Thoroddsen 
sögðu sögu sína í fréttum Stöðvar 2 
í síðustu viku. Magga Dís fór, 18 ára 
gömul, sem skiptinemi til Perú árið 
2015 og varð fyrir kynferðisbroti af 
hendi karlmanns sem bjó á heimili 
hennar þar í landi. Ekkert tengiliða-
kerfi var til staðar fyrir Möggu, eins 
og reglur AFS kveða á um. Hún þurfti 
því um nokkurra daga skeið að búa á 
heimili ofbeldismannsins áfram án 
þess að fá nokkra aðstoð.

Fleiri brotalamir voru hjá AFS á 
meðan á dvöl hennar stóð en skipti-
nemar þar voru ólöglegir í landinu 
og þurfti Magga Dís tvisvar að smygla 
sér yfir landamærin til Ekvador og 
koma aftur til Perú með löglegum 
hætti til að fá endurnýjaða vega-
bréfsáritun. Aðrir skiptinemar sem 
voru í Perú á sama tíma hafa staðfest 
að svona hafi verið í pottinn búið.

Eins og fram kom í fréttum Stöðvar 

2 vilja mæðgurnar fá þátttökukostn-
að vegna skiptinámsins, samtals 1,6 
milljón krónur, endurgreiddan. 
Þeirri beiðni hefur verið hafnað. Eins 
og segir hér að ofan virðast skipti-
nemar fyrirgera rétti sínum til að 
leita réttar síns fyrir íslenskum dóm-
stólum. Síðasta klausa samningsins 
segir að um hann gildi lög New York 
ríkis. Mæðgurnar hafa sér til aðstoð-

ar lögmanninn Guðmund St. Ragn-
arsson, sem skilur ákvæði samnings-
ins á þann veg en Fréttablaðið leitaði 
einnig ráðlegginga fleiri lögmanna 
sem voru sama sinnis. Guðmundur 
segir það gríðarlega kostnaðarsamt 
að fara fyrir dómstóla í New York.

„Það er ekkert sem afsakar það 
þegar ungmenni lengst í burtu 
verður fyrir kynferðisofbeldi, að 

það séu ekki gerðar alvöru ráðstaf-
anir. Það var enginn þarna úti sem 
hjálpaði heldur var á hinn veginn 
reynt að gera henni erfitt fyrir. Þess 
vegna er miskinn svo mikill og and-
legt tjón sem bæði móðir og dóttir 
verða fyrir í öllu þessu ferli. AFS gat 
ekki skammast til að endurgreiða 
að minnsta kosti skiptinámið og 
sýna að þeim þætti þetta leiðin-

legt. Þá hefðu þær ekki þurft að gera 
neitt meira með þetta,“ segir Guð-
mundur. Hann gagnrýnir harðlega 
að í verkferlum AFS í kjölfar kyn-
ferðisbrotsins hafi ekki verið gert 
ráð fyrir að kæra brotið til lögreglu. 
Magga Dís var því hvorki hvött til né 
fékk aðstoð við að leita til lögreglu 
með málið.

„Auðvitað er það umhugsunar-
efni fyrir alla íslenska foreldra sem 
velja AFS hvað þeir eru í raun og 
veru að senda börn sín út í því þau 
eru nánast réttlaus. Ef þetta kemur 
fyrir Möggu Dís þá þarf ansi mikið 
að fara úrskeiðis til að AFS séu til-
búnir að gera eitthvað. Hvað þarf að 
ganga á svo AFS finni til ábyrgðar?“ 
spyr Guðmundur jafnframt. 
snaeros@frettabladid.is

Geta ekki farið í mál gegn AFS á Íslandi
Ákvæði í samningi skiptinema hér á landi virðist koma í veg fyrir að hægt sé að sækja AFS á Íslandi til saka hér lendis. Margar brotalamir 
komu upp þegar Magga Dís Thoroddsen fór sem skiptinemi til Perú árið 2015.  Móðir hennar vill fá endurgreitt vegna dvalarinnar.

Mæðgurnar Margrét Einarsdóttir og Magga Dís Thoroddsen hafa staðið í stappi við AFS um langt skeið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFán 

Það er ekkert sem 
afsakar það þegar 

ungmenni lengst í burtu 
verður fyrir kynferðisofbeldi 
að það séu ekki gerðar 
alvöru ráðstafanir
Guðmundur St. Ragnarsson, lögmaður 
mæðgnanna

1,6
milljónir kostaði dvöl Möggu 
Dísar í Perú
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EKKI BARA GÆÐI
ÖRYGGISSKÓR

16.900 m/vsk

Fullt verð 25.490

KULDA-
JAKKI

FLÍS-
JAKKI

VINNUBUXUR
EN471

PRJÓNAHÚFA

EN471

15.900 m/vsk

Fullt verð 22.050

1.290 m/vsk

Fullt verð 1.590 

ÖRYGGISGLERAUGU BELTI
SVART

VINNUGALLI

7.900 m/vsk

Fullt verð 10.990

490 m/vsk

Fullt verð 782

1.990 m/vsk

Fullt verð 3.448

15.900 m/vsk

Fullt verð 22.593

9.900 m/vsk

Fullt verð 14.816

14.900 m/vsk

Fullt verð 19.633

BUXUR
SMÍÐA-

12.900 m/vsk

Verð frá 18.767

PILOT-
JAKKI
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LögregLumáL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur óskað eftir því 
að réttarmeinafræðingur útiloki að 
um sjálfsskaða hafi verið að ræða 
þegar starfsmaður Greiningar- og 
ráðgjafarstöðvar ríkisins í Kópa-
vogi var stunginn í handlegg 19. 
desember síðastliðinn. Ástæðan er 
sú að hvorki gengur né rekur að finna 
geranda í málinu og rannsókn miðar 
ekkert áfram.

Lögreglu var tilkynnt um málið 
að morgni dags þess nítjánda en þá 
tilkynnti kona að hún hefði slasast 
eftir hnífsárás manns. Maðurinn 
á, að sögn konunnar, að hafa verið 
með grímu kennda við kvikmyndina 
Scream á andliti og skilið bæði hníf 
og grímu eftir þegar hann flúði vett-
vang. Konan hlaut rispu á handleggi 
eftir átökin.

Samkvæmt heimildum frá lög-
reglu fundust ekki nothæf fingra-
för á hnífnum sem notaður var við 
verknaðinn. Verið er að rannsaka 
hvort lífsýni hafi fundist í grímunni 
sem skilin var eftir á vettvangi og 
hvort möguleg lífsýni séu á skrá lög-
reglu.

Grímur Grímsson, yfirmaður 
miðlægrar rannsóknardeildar lög-
reglunnar, segir afar sjaldgæft að 
mál sem þetta upplýsist ekki. Sama 
dag og málið kom upp handtók lög-
regla mann grunaðan um verkið en 
honum var sleppt fljótlega. Grímur 
segir alveg útilokað að sá maður hafi 
nokkuð með málið að gera.

Vegna þess hve sjaldgæft er að 
mál sem þetta upplýsist ekki er 
sömuleiðis ákaflega sjaldgæft að lög-
reglan óski eftir því að kanna hvort 
um sjálfsskaða hafi verið að ræða. 
Það var þó gert í líkamsárásarmáli 
sem kom upp í febrúar á síðasta ári 
þegar kona tilkynnti að á hana hefði 
ráðist ókunnugur maður á heimili 
hennar, við Móabarð í Hafnarfirði, 
veitt henni alvarlega áverka og brot-
ið gegn henni kynferðislega. Fimm 
dögum síðar tilkynnti konan aftur 
um árás sama manns sem einnig fól 

í sér kynferðisbrot og 
grófa líkamsárás. 

Konan gat ekki 
gefið greinar-
góða lýsingu á 
árásarmann-
inum og lög-
r e g l a  lýst i 
eftir fölleitum, 

dökkhærðum 
og meðalháum 

k a r l m a n n i  á 
miðjum aldri sem 

klæddur væri í svart.
U m f a n g s m i k i l 

rannsókn og leit 
að geranda hófst í 
tengslum við málið 
sem lauk eftir að 
r é tt a r m e i n a f ræ ð-
ingur lögreglu skilaði 
skýrslu um áverka 
konunnar. 
snaeros@frettabladid.is

Vilja útiloka að um sjálfsskaða 
sé að ræða í hnífsstungumálinu
Rannsókn lögreglu í hnífstungumálinu í Kópavogi miðar ekkert áfram. Óskað er eftir að allir fletir á mál-
inu verði kannaðir til hlítar.  Sjaldgæft er að mál sem þessi leysist ekki fljótt. Lögregla vonlítil um að gerandi 
finnist. Umfangsmikilli rannsókn á árás í Móabarði lauk eftir að réttarmeinafræðingur skilaði skýrslu.

Umfangsmikil leit fór af stað að árásarmanninum í hnífsstungumálinu í Kópa-
vogi en hvorki hefur gengið né rekið í rannsókninni. Fréttablaðið/GVa

Gríma á borð 
við þessa var 
skilin eftir á 
vettvangi.

1) Algengast er að notað sé egg-
vopn og skurðáverkar veittir.
2) Áverkarnir eru veittir við stýrða 
athöfn, sýna til dæmis samsíða 
skurði á litlu svæði og línur skarast 
síður. Skurðir eru flestir af sömu 
dýpt.
3) Marblettir hafa veikt eða ekkert 
samhengi við áverkana og eru jafn-
vel ekki til staðar.
4) Föt eru óskemmd. Óklædd 

líkamssvæði stundum aðeins 
sködduð.
5) Ákveðin líkamssvæði líklegri 
til að vera sköðuð. Viðkvæmari 
svæðum frekar hlíft.
6) Varnaráverkar ekki til staðar eða 
ódæmigerðir.
7) Áverkar safnast frekar á aðra hlið 
líkamans.
8) Áverkar koma aðeins fyrir á einu 
svæði líkamans.

Algeng einkenni sjálfsáverka 

náttúra Mikið þil var nýlega sett 
upp fyrir munna Raufarhólshellis í 
Þrengslum. Almenningur fær ekki 
framar að koma inn í hellinn nema 
að greiða aðgangseyri. Óljóst hve-
nær fjárfestar, sem tekið hafa landið 
á leigu, opna hellisdyrnar.

„Gert verður ráð fyrir lýsingu inni 
í hellinum til að lýsa upp áhuga-
verðar jarðmyndanir. Hellirinn 
er stórgrýttur á köflum og dimmt 
þar inni. Til að tryggja öryggi gesta 
verða stígar hlaðnir og/eða smíðaðir 
pallar eftir aðstæðum,“ segir í skipu-
lagslýsingu  á vef sveitarfélagsins 
Ölfuss sem kveður uppbygginguna í 
samræmi við stefnu sína um afþrey-
ingu- og ferðamannastaði.

Einnig á að byggja allt að 200 fer-
metra hús, stækka bílaplan til að 

auðvelda rútum aðkomu, leggja 
rafmagn að svæðinu og bora eftir 
neysluvatni. Raufarhólshellir er 
fjórði stærsti hellir Íslands og er á 
náttúruminjaskrá.

„Hellirinn hefur lengi verið 
áfangastaður ferðafólks og gesta-
fjöldi á svæðinu er orðinn mikill,“ 
segir í skipulagslýsingunni. „Land-
eigendur telja mikilvægt að koma 

upp aðstöðu og eftirliti til að 
tryggja að hellirinn og nærum-
hverfi hans verði ekki fyrir frekari 
skemmdum.“

Eiríkur Ingvarsson, einn land-
eigenda, sagði í Fréttablaðinu í júlí 
í fyrrasumar að ásóknin væri gríð-
arleg og að nánast væri búið að 
hreinsa hellinn af dropasteinum. 
Hallgrímur Kristinsson, talsmaður 
fjárfestanna, sagði í sömu frétt að 
ferð í hellinn yrði ódýr afþreying 
fyrir ferðamenn samanborið við 
margt annað sem í boði væri. 
gar@frettabladid.is

Raufarhólshellir lokaður og læstur

Dyr eru neðst á þilinu en þær eru læstar með hengilás. Fréttablaðið/Eyþór

1.315
dýr verður leyft að veiða á 
næsta veiðitímabili

VeIÐI Hreindýrakvóti ársins 2017 
eykst lítillega frá fyrra ári. Alls verð-
ur heimilt að veiða 1.315 dýr en í 
fyrra var kvótinn 1.300 dýr.

Heimilt verður að veiða 922 kýr 
og 393 tarfa samanborið við 848 kýr 
og 452 tarfa í fyrra. Veiðitímabilið 
er 1. ágúst til 15. september fyrir 
tarfa en fimm dögum lengur fyrir 
kýr. Kálfar og veturgamlir tarfar eru 
alfriðaðir.

Undanfarin ár hefur kvótinn 
verið á bilinu 1.220-1.315 dýr að 
árinu 2015 undanskildu. Þá mátti 
veiða 1.412 dýr en það var aukning 
um 135 dýr frá fyrra ári.

Heimildirnar eru veittar með 
fyrirvara um að ekki verði veru-
legar breytingar á stofnstærð fram 
að veiðum sem kalli á endurskoðun 
veiðiheimilda. Umhverfisstofnun 
auglýsir og sér um sölu allra veiði-
heimildanna. – jóe

Hreindýrakvóti 
hækkar lítillega

Kálfar og veturgamlir tarfar eru alfrið-
aðir.     Fréttablaðið/VilHElM
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LANDBÚNAÐUR Útboðsgjald sem 
innflutningsfyrirtæki þurfa að 
greiða fyrir tollfrjálsan innflutning 
á búvörum frá ríkjum ESB hækkaði 
mjög milli ára. Framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda segir að 
hækkunin hafi verið fyrirsjáanleg.

Hérlendis eru ýmsar innfluttar 
mjólkur- og kjötvörur tolllagðar. 
Ár hvert er heimilt að flytja inn 
nokkur tonn úr hverjum vöruflokki 
tollfrjálst. Þeim kvóta er úthlutað til 
innflytjenda í gegnum lokað upp-
boð, fyrst til hæstbjóðanda, síðan 
til þess sem býður næsthæst og svo 
koll af kolli. Meðalútboðsgjald er 
reiknað. Berist ekki tilboð í allan 
kvótann er honum úthlutað án 
gjalds.

Hingað til hefur tollkvótinn verið 
boðinn út einu sinni fyrir allt árið 
en í ár var sú nýbreytni gerð að 
bjóða hann út í tveimur hlutum. 
Var það gert eftir tillögu frá starfs-
hópi um tollasamning sem vildi 
með því tryggja jafnari dreifingu á 
innfluttum vörum yfir árið. Neyt-
endur áttu ekki fulltrúa í sjö manna 
starfshópnum.

Sé litið á niðurstöður útboðs um 
tollkvóta á vörum frá ESB-ríkjum 
sést talsverð hækkun meðalút-
boðsgjalds í flestum vöruflokkum. 
Minnst er hún í flokki alifugla, 
fjögur prósent, en mest í ostum, 
um 400 krónur á hvert kíló, eða 
86,9 prósent. Um meðalverð er að 
ræða og því ljóst að hækkunin er 
meiri fyrir suma innflytjendur. Þessi 
hækkun mun sennilega skila sér út í 
verðlagið og lenda á neytendum að 
lokum.

„Félag atvinnurekenda varaði 
við því að þessar breytingar myndu 
leiða til hækkunar á tollkvót-

anum,“ segir Ólafur Stephensen 
framkvæmdastjóri félagsins. Hann 
bætir því við að hækkunina á osta-
kvótanum megi rekja beint til nýs 
búvörusamnings.

„Haldi útboðsgjaldið þessari 
þróun áfram stefnir í að það verði 
nokkurn veginn hið sama og það 
kostar innflytjendur að flytja inn á 
fullum tolli. Þá er ávinningur neyt-
enda horfinn,“ segir Ólafur.

Það leiðir af eðli fyrirkomu-
lagsins að tekjur ríkisins af því eru 
allnokkrar. Alls nam útboðsgjaldið 
vegna ESB-kvótans 330 milljónum 
í fyrra en það stefnir í 400 milljónir 
í ár. Ólafur telur ekki sennilegt að 
meðalverðið muni lækka þegar 
hinn helmingur kvótans verður 
boðinn út.

„Verð og eftirspurn hefur verið 
stöðugt hækkandi undanfarin ár 
samhliða auknum straumi ferða-
manna. Mér þykir líklegt, satt að 
segja, að verðið haldi áfram að 
hækka,“ segir Ólafur. 
johannoli@frettabladid.is

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

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Ríflegur afsláttur af MÚRBÚÐARVERÐI

ALVÖRU ÚTSALA 
Í MÚRBÚÐINNI!

– það er gott verð!

15 -20%
AFSLÁTTUR

Wineo og
Martinelli
harðparket

25%
AFSLÁTTUR

Allar mottur  
og dreglar

og ótal margt  
fleira!

Patrol 
verkfærakistur

25-40%
AFSLÁTTUREldhús 

stálvaskar

25 -40%
AFSLÁTTUR

Ýmis verk-
færi og áhöld

Hitastýrð blöndun-artæki og sturtusett frá BOZZ 25%
AFSLÁTTUR

Öll Caster
hjól 30%

AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

Öll LuTool rafmagnsverkfæri

15 -50%
AFSLÁTTUR

Vegg- og 
gólfflísar

yfir 40 vörunúmer

Ido, Ceravid og Imex 
WC 20-25%

AFSLÁTTUR

Asaki-Aimsak og 
Drive rafmagns-
verkfæri

30 vörunúmer

25-50%
AFSLÁTTUR

 25 -30%AFSLÁTTUR

Öll strekkibönd
30%
AFSLÁTTUR

Tóku skírn

Eþíópskir pílagrímar baða sig upp úr helgu vatni árinnar Jórdan. Staðurinn heitir Qasr al-Yahud og er skammt frá palestínsku borginni Jeríkó. Talið 
er að þetta sé staðurinn þar sem Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Þúsundir manna ferðast þangað ár hvert til að styrkja trú sína.   FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Allt að 87 prósenta 
hækkun á tollkvóta
Ákvarðanir stjórnvalda skiluðu sér í hærra meðalverði í útboði á tollkvóta 
ýmissa landbúnaðarvara. Umframeftirspurn eftir kvótanum var einnig mikil.
Hækkunin fyrirsjáanleg að mati framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda.

n Naut n Ostur (vöruliður 406) n Ostur (svæðisbundnir) n Elduð kjötvara
✿   Þróun meðal-útboðsgjalds

800

600

400
2014 2015 2016 2017

í kr/kg

Haldi útboðsgjaldið 
þessari þróun áfram 

stefnir í að það verði nokk-
urn veginn hið sama og það 
kostar innflytjendur að flytja 
inn á fullum tolli
Ólafur Stephensen, 
framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurek-
enda

BANDARíkiN Donald Trump, verð
andi forseti Bandaríkjanna, hefur 
meðtekið niðurstöður leyniþjón
ustustofnana Bandaríkjanna um 
að Rússar hafi reynt að hafa áhrif 
á niðurstöður forsetakosninganna 
í Bandaríkjunum að sögn starfs
mannastjóra Trump. Reuters 
greinir frá.

„Hann hefur samþykkt að stað
reyndirnar í þessu tiltekna máli 
bendi til þess að Rússar hafi verið 
að verki,“ sagði Reince Priebus 
sem mun verða hæst setti emb
ættismaður Trumps þegar hann 
tekur við forsetaembætti síðar í 
mánuðinum.

Yfirmenn leyniþjónustustofn
ana Bandaríkjanna telja sig hafa 
sannanir fyrir því að Rússar hafi 
staðið fyrir leka á fjölda tölvu
pósta Demókrataflokksins fyrir 
forsetakosningarnar í Bandaríkj
unum síðasta haust.

Trump hefur hingað til gert 
lítið úr þessum niðurstöðum og 
í tilkynningu eftir fund Trumps 
með helstu stjórnendum leyni
þjónustustofnana Bandaríkjanna 
sagði hann að ekkert benti til þess 
að Rússar hefðu haft áhrif á gang 
kosninganna.

Priebus sagði einnig að Trump 
stefni á að skipa stjórnendum 
leyniþjónustustofnana Banda
ríkjanna að leggja til hvað eigi að 
gera varðandi þátt Rússa. Metið 
verði svo hvernig grípa eigi til 
aðgerða. – tpt

Trump 
viðurkennir 
loks afskipti 

íRAN Ali Akbar Hashemi Rafsanj
ani, fyrrverandi forseti Írans, er 
látinn 82 ára að aldri.

Rafsanjani varð fjórði forseti 
Írans þegar hann tók við emb
ætti árið 1989. Gegndi hann stöð
unni í tvö kjörtímabil eða til árs
ins 1997. Hann bauð sig svo aftur 
fram til forseta árið 2005 en laut í 
lægra haldi fyrir Mahmoud Ahma
dinejad.

Í kjölfar fregna um andlát for
setans fyrrverandi hópaðist mik
ill fjöldi fólks saman fyrir utan 
sjúkrahús í Teheran, höfuðborg 
Írans, þar sem Rafsanjani lést.
– ae

Fyrrverandi forseti látinn

400
króna hækkun varð á hverju 
kílói af innfluttum osti

Rafsanjani var fjórði 
forseti Írana, tók við embætti 
árið 1989
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 GÓÐIR ATVINNUMÖGULEIKAR

STÖK NÁMSKEIÐ

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550  
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

Sérlega áhugaverð og gagnleg tveggja anna námsbraut sem gerir miklar 
kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að skapa 
sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun sem aðalgrein. 
Mjög margir nemendur okkar hafa hafið störf á nýjum vettvangi 
eftir námið.  

VIÐFANGSEFNI

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

STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM

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

ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR

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

ÚRVALSLIÐ KENNARA – LÆRÐU AF ÞEIM BESTU

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

STERK TENGING VIÐ ATVINNULÍFIÐ

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

Hefst: 25. og 26. janúar 2017 • Lýkur: Janúar 2018 
*Ath! Einnig hægt að bóka sig á stök námskeið.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

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

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

Hefst: 1. febrúar • Lýkur: 20. desember 2017

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF 

TÆKNINÁM BÓKHALDSNÁM 
Fimmtudag Fimmtudag
12. jan. kl. 17:30 12. jan. kl. 17:30 

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?

• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

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

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

BÓKHALDSNÁM
OG TÆKNINÁM

 FJARKENNSLA 

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

Kynntu þér frábært úrval af styttri námskeiðum bæði 
fyrir tækninám og bókhaldsgreinar á promennt.is
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Gæsahúðin sem myndast þegar landslið Íslands gengur út á völlinn  
á stórmóti er hvergi eins mögnuð og í miðju hafi blárra treyja.  
Sumt skilar sér einfaldlega ekki heim í stofu.

Komdu með okkur á EM í Hollandi, stærsta íþróttaviðburð sumarsins,  
og vertu með þegar stelpurnar okkar skapa ógleymanleg augnablik.

KOMDU MEÐ OKKUR 
Á EM Í HOLLANDI
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Opin, upplýst og málefnaleg umræða er 
nauðsynleg til að unnt sé að taka réttar 
ákvarðanir. Greiður aðgangur að upp-
lýsingum er forsenda þekkingar. Upp-
lýsingaskyldu opinberra aðila gagnvart 
almenningi ber að efla.“ Líklega getur 

mikill meirihluti Íslendinga tekið undir þessa yfirlýsingu 
um lýðræði úr stefnuskrá Viðreisnar. Undir þetta falla 
upplýsingar er varða almannahagsmuni eins og væntan-
lega auðsöfnun Íslendinga í aflandsfélögum, vegna þess 
að samneyslan líður fyrir vikið. En samkvæmt útreikn-
ingum starfshóps á vegum fjármála- og efnahagsráðu-
neytisins gæti mögulegt tap ríkisins numið allt frá 2,8 til 
6,5 milljörðum króna. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og 
þar af leiðandi mjög mikilvægar upplýsingar.

Upplýsingar sem kjósendur eiga rétt á að vita og þá 
sérstaklega áður en þeir ganga að kjörborðinu því þá 
er lýðræðislegt vald þeirra virkt. Þetta felur í sér ábyrgð 
fyrir Bjarna Benediktsson, verðandi forsætisráðherra, í 
fyrsta lagi þar sem hann lét vinna skýrsluna sem er hið 
besta mál. En einnig sökum þess að hann kemur þar við 
sögu, sem er verra, og að lokum þar sem hann stýrir því 
hvenær hún kemur fyrir augu kjósenda samkvæmt frétt 
RÚV í gær, sem er afleitt. Samkvæmt fréttinni var ráðu-
neytið og Bjarni kominn með skýrsluna í hendur þann 
13. september, en ekki eftir þingslit þann 13. október 
eins og Bjarni hefur haldið fram. Íslendingar gengu því 
að kjörborðinu þann 29. október, vegna eigna ráða-
manna í aflandsfélögum, án þess að vita um innihald 
skýrslunnar.

Bjarni Benediktsson lagði áherslu á að hann hefði 
verið upptekinn í kosningabaráttu og því hafi skýrslan 
fengið að bíða og það er eflaust rétt. Upplýsingar eru 
nefnilega lykilforsenda fyrir því að kjósendur geti tekið 
upplýstar ákvarðanir. Vegið og metið þá kosti sem eru 
í boði auk þess sem mikilvægar upplýsingar eru oft 
ákveðin þungamiðja í aðdraganda kosninga. Umræðan 
um eignir Íslendinga í aflandsfélögum var í algjöru lág-
marki fyrir kosningar og því hljóta kjósendur að spyrja 
sig hvort að sú hefði verið raunin ef skýrslan hefði legið 
fyrir?

Það er líka eðlilegt að kjósendur, þessi fjölmenni en 
valdalitli hópur að loknum kosningum, spyrji sig hvort 
Bjarni Benediktsson væri á leiðinni í forsætisráðuneytið 
í vikunni ef svo hefði farið? Með tilliti til áðurnefndrar 
vísunar í stefnuskrá Viðreisnar um lýðræði má gera því 
skóna að þar spyrji allir sig þeirrar stóru spurningar. Eins 
má ætla að spurningin sé til umræðu hjá Bjartri framtíð, 
t.d. ef haft er í huga hvað Óttarr Proppé hafði að segja á 
Twitter um stöðu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar á 
vormánuðum síðasta árs: „Forsætisráðherra er tengdur 
aflandsfélagi og hélt því leyndu. Orðspor Íslands er 
undir. Það er óhugsandi að forsætisráðherra sé stætt.“

Upplýsingar breyta öllu, það veit greinilega fólkið í 
Viðreisn og Bjartri framtíð. En það ágæta fólk þarf líka 
að svara sjálfu sér og kjósendum hvort það sé í lagi að 
geyma upplýsingar og vitneskju eftir hentugleikum? Á 
þeirri vegferð getur verið gott fyrir þau að hafa í huga að 
það að vita ekki er slæmt, en að vilja ekki vita er verra. 
Miklu verra.

Að vilja vita

 

Á þeirri 
vegferð getur 
verið gott 
fyrir þau að 
hafa í huga að 
það að vita 
ekki er slæmt, 
en að vilja 
ekki vita er 
verra.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, SKB, 
fagnaði 25 ára afmæli á nýliðnu ári. Umtalsverðar 
framfarir hafa orðið í meðferð barna með alvar-

lega sjúkdóma á þessum aldarfjórðungi og aðbún-
aður á Íslandi hefur gjörbreyst frá því að aðeins mátti 
heimsækja börn í sérstökum heimsóknartímum yfir 
í sérhannaðan barnaspítala þar sem foreldrar geta 
dvalið með börnum sínum meðan á innlögn stendur. 
Stöðugt er verið að þróa meðferðir, þannig að þær geri 
sem mest gagn og sem minnstan skaða og hafa lífslíkur 
aukist verulega samfara því.

Eftir því sem fleiri lifa af krabbameinsmeðferð eykst 
þörfin fyrir eftirfylgd með þeim einstaklingum. Það 
hefur enda verið eitt helsta baráttumál forystumanna 
Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna mörg undan-
farin ár að síðbúnum afleiðingum krabbameina verði 
sinnt betur og markvissar. Fyrir nokkrum misserum 
tók málið að þokast í rétta átt þegar samkomulag náðist 
á milli Kvenna- og barnasviðs LSH og SKB um stofnun 
sérstakrar göngudeildar um síðbúnar afleiðingar á 
Barnaspítala Hringsins. SKB hafði ákveðið að leggja 
verkefninu til rekstrarfé fyrstu árin og var starfsmaður 
ráðinn til að undirbúa opnun deildarinnar.

Mjög var vandað til undirbúningsins, ferðir farnar til 
að læra af því sem vel er gert í öðrum löndum, spurn-
ingalistar samdir og þeir lagðir fyrir að fengnu leyfi 
Vísindasiðanefndar. Einstaklingunum, sem kallaðir 
verða til viðtals, var raðað eftir áhættumati, þ.e. þeir 
fyrst kallaðir inn sem taldir eru vera í mesti áhættu á 
að glíma við alvarlegar síðbúnar afleiðingar af völdum 
krabbameinsmeðferðar. Síðbúnar afleiðingar geta 
verið líkamlegar, svo sem ófrjósemi, skert líffærastarf-
semi, heyrnarskerðing, tannskemmdir og hármissir; 
andlegar, svo sem kvíði, þunglyndi og einbeitingar-
leysi; auk þess sem sumir hafa lent í mikilli félagslegri 
einangrun.

Nú hafa fyrstu einstaklingarnir verið kallaðir til við-
tals á deildinni og er óhætt að segja að starfsemi hennar 
sé besta afmælisgjöf sem félagsmenn í SKB hefðu getað 
hugsað sér og binda þeir miklar vonir við starfsemi 
hennar.

Besta afmælisgjöfin

Gréta Eyþórs-
dóttir,
framkvæmda-
stjóri Styrktar-
félags krabba-
meinssjúkra 
barna

Eftir því sem 
fleiri lifa af 
krabbameins-
meðferð eykst 
þörfin fyrir 
eftirfylgd með 
þeim ein-
staklingum.

Hugrekki eða fífldirfska
Fullyrt er í frétt Bloomberg að 
Óttarr Proppé, formaður Bjartrar 
framtíðar, verði heilbrigðis-
ráðherra í nýrri ríkisstjórn. Það 
dylst engum að Óttarr tekur 
mikla áhættu með pólitíska 
framtíð sína og flokksins í ríkis-
stjórn með Sjálfstæðisflokki og 
Viðreisn, en Björt framtíð hefur 
hingað til ekki haft á sér það 
yfirbragð að vera hægri flokkur. 
Fari Óttarr svo í heilbrigðisráðu-
neytið býður hann hættunni 
heim að verða óvinsælasti ráð-
herra ríkisstjórnarinnar en það 
er ómögulegt að verða við ítrustu 
kröfum almennings um innspýt-
ingu í heilbrigðiskerfið. Hvort 
þetta sé feigðarflan eða upphafið 
að viðreisn Bjartrar framtíðar á 
eftir að koma í ljós.

Aflandsskýrslan
„Mér leið eins og þingið hefði 
bara verið farið heim,“ sagði 
Bjarni Benediktsson í gær í kvöld-
fréttum RÚV og baðst afsökunar 
á að hafa farið með rangt mál 
daginn áður þegar hann sagði 
að skýrsla um umfang skatta-
skjólseigna Íslendinga hefði ekki 
borist fjármálaráðuneytinu fyrr 
en eftir þingslit í október. Þetta er 
nýstárleg leið stjórnmálamanns 
til að afsaka að hafa farið rangt 
með. Það er ekki eins og hægt sé 
að takast á um tilfinningar fólks, 
ekki heldur þegar Bjarna leið eins 
og staða ríkissjóðs væri betri fyrir 
kosningar en hún var í raun og 
veru. snaeros@frettabladid.is
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Langafabarn fyrsta atvinnumanns Íslands mættur í fyrsta A-landsliðsverkefnið

Fótboltalandsliðið okkar á æfingu í Kína  Íslenska karlalandsliðið í fótbolta er komið til Kína þar sem liðið mun taka þátt í China Cup æfingamótinu ásamt heimamönnum, Síle og Króa-
tíu.  Hinn nítján ára gamli Albert Guðmundsson er þarna í sínu fyrsta A-landsliðsverkefni. Albert, sem sést hér á æfingu í gær, er alnafni langafa síns sem var fyrsti atvinnumaður Íslands 
og einnig sá sem skoraði fyrstu mörk íslenska A-landsliðsins fyrir að verða 70 árum. Albert getur orðið fjórði ættliðurinn sem spilar með íslenska A-landsliðinu. Fréttablaðið/getty

HanDbolti Geir Sveinsson og strák-
arnir okkar þurfa að gera miklu 
betur á HM í Frakklandi en þeir 
gerðu í átta marka tapi, 34-26, fyrir 
lærisveinum Guðmundar Guð-
mundssonar í gærkvöldi.  

Danir höfðu ekki mikið fyrir því 
að rassskella íslenska liðið sem tap-
aði þar með tveimur síðustu leikjum 
sínum fyrir HM sem hefst á fimmtu-
daginn. Eftir flottan sigur á Egyptum 
á fimmtudaginn töpuðu strákarnir 
á móti Ungverjum á föstudaginn og 
svo í Árósum í gærkvöldi.

Íslenska liðið mætir Spánverjum 
á fimmtudaginn og það góða við 
leikinn í gærkvöldi er það að Spán-
verjum er hætt við að vanmeta 
okkar menn eftir svona útreið. 

bara veruleikinn í dag
„Þetta er bara veruleikinn í dag. Að 
tapa á móti Ólympíumeisturum 
Dana á þeirra eigin heimavelli með 
átta mörkum er enginn heimsendir. 
Yfirburðirnir eru klárlega til staðar 
og þetta var bara brekka allan leik-
inn. Þetta var bara virkilega erfitt 
en við vissum það líka. Þetta er 
bara munurinn á þessum toppk-
lassa og þar sem við erum staddir 
í dag,“ sagði Geir Sveinsson lands-
liðsþjálfari eftir leikinn. Geir hefur 
ekki áhyggjur af því að enda undir-
búninginn á svona skelli.

Rassskellur en samt enginn heimsendir
Íslenska handboltalandsliðið fer inn á HM í Frakklandi með átta marka tap á bakinu en strákarnir okkar voru nokkrum númerum of 
litlir á móti Ólympíumeisturum Dana í gærkvöldi. Verkefnið verður ekkert mikið léttara í fyrsta leik liðsins á HM á fimmtudaginn.
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Hraðaupphlaup

Víti10

Vinstra horn
Bjarki Már Elísson  7 (3)
Guðjón Valur  
Sigurðsson 9 (6)
Vinstri skyttur
Guðmundur Hómar 
Helgason 2 (2)
Ólafur Andrés  
Guðmundsson 7 (1)
Tandri Konráðsson 1
leikstjórnendur
Arnór Atlason 3
Gunnar Steinn  
Jónsson 6
Janus Daði  
Smárason 11 (1)

línumenn  
Arnar Freyr Arnarss. 1
Bjarki Már Gunn. 1 (1) 
Kári Kristjánsson 2
Vignir Svavarsson 2 (1)
hægri skyttur  
Ásgeir Örn  
Hallgrímsson 1 (1)
Ómar Ingi Magnús. 4 (1)
Rúnar Kárason 10 
hægra horn
Arnór Þór Gunnars.  5(2)
mörk úr Vítum
Ómar Ingi Magnúss. 8
Guðjón Valur  
Sigurðsson 2

✿ Þaðan komu mörk Íslands á bygma-æfingamótinu (Hraðaupphlaupsmörk í sviga)

30-27 sigur á egyptum
27-30 tap fyrir ungverjum

26-34 tap fyrir dönum

Lína

Ísland-Danmörk 26-34

mörk  íslands (skot): Rúnar Kára-
son 6 (10), Guðjón Valur Sigurðs-
son 5/2 (7/2), Gunnar Steinn 
Jónsson 4 (4), Guðmundur Hólmar 
Helgason 2 (2), Arnór Þór Gunnars-
son 2 (4), Kári Kristján Kristjánsson 
2 (4), Janus Daði Smárason 2 (6), 
Bjarki Már Gunnarsson 1 (2), Arnór 
Atlason 1 (2), Ólafur Guðmunds-
son 1 (5), Björgvin Páll Gústavsson 
(1), Ásgeir Örn Hallgrímsson (1),
Varin skot: Björgvin Páll Gúst-
avsson 8/1 (30/5, 27%), Aron Rafn 
Eðvarðsson 3 (15/1, 20%.

„Það skiptir engu máli. Menn læra 
yfirleitt mest af því að gera mistök. 
Við verðum bara að nýta þetta og 
læra af þessu. Eins og ég sagði við 
drengina eftir leikinn er, að það er 
það sem við krefjum okkur sjálfa 
um. Við gerum þær kröfur til okkar, 
alveg óháð úrslitunum og alveg 
óháð getu Dana, að sætta okkur 
ekki við að þetta sé svona heldur 
finna út hvað við hefðum getað 
gert betur til þess að bæta okkar 
leik. Það er  bara okkar vinna,“ sagði 
Geir.  

Landsliðsþjálfarinn mun ákveða 

það á morgun hverjir fara með 
íslenska liðinu á heimsmeistara-
mótið í Frakklandi.

„Ég þarf að melta þetta. Auðvitað 
er ég með einhverjar hugmyndir um 
hvað ég ætla að gera. Ég gef mér sól-
arhringinn í að ákveða það,“ sagði 
Geir og eitt af stærstu spurninga-
merkjunum er stórskyttan Aron 
Pálmarsson.

kemur í ljós með aron á morgun
„Aron mun koma út og til móts við 
okkur á morgun (í dag). Við munum 
taka stöðuna á Aroni Pálmarssyni 

niður í Frakklandi 10. janúar. Þetta 
veltur svolítið á æfingunni sem við 
prófum hann. Það teygist hugsan-
lega yfir á 11. janúar áður en endan-
leg niðurstaða fæst,“ segir Geir. 

Íslenska landsliðið saknaði mikið 
ógnunarinnar frá Aroni en hvaða 
landslið myndi ekki gera það.

„Við erum ekki að fara að hengja 
haus yfir þessu og þetta er enginn 
heimsendir. Það kemur dagur eftir 
þennan dag. Okkar markmið er 
bara að halda áfram okkar vinnu. 
Það er langt og strangt mót fram 
undan og við þurfum bara að vinna 

í okkar hlutum,  hafa trú á því sem 
við erum að gera og reyna að bæta 
okkur,“ segir Geir og hann hrósaði 
skapgerð sinna manna

„Viljinn er til staðar og það vant-
aði ekkert upp á það hjá leikmönn-
um í dag. Það var vilji og menn voru 
að gefa sig alla í verkefnið. And-
stæðingurinn var einfaldlega það 
sterkur og við með of marga tækni-
feila í leiknum. Ég held samt að ég 
sé ekkert að fara með rangt mál að 
segja að þessi styrkleiki bíður okkar 
í fyrsta leik,“ sagði Geir að lokum.
ooj@frettabladid.is



Tuttugasta 
    stórmótið
Guðjón Valur Sigurðsson 
hefur verið inni á vellinum 
í meira en 6.500 mínútur með 
íslenska landsliðinu á stór-
mótum. Undanfarin sautján ár 
hefur Guðjón Valur alltaf verið 
til taks og tilbúinn að gefa allt 
sitt fyrir íslenska landsliðið 
og í þessari viku nær hann 
risastórum tímamótum þegar 
Heimsmeistaramótið hefst í 
Frakklandi.
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Guðjón Valur hefur tíu 
sinnum skorað 10 mörk eða 
meira í einum leik á stór-
mótum en mest skoraði 
hann 15 mörk í einum leik í 
sigri á Áströlum á HM í 
Þýskalandi 20. janúar 2007. 

Guðjón Valur hefur 
skorað fimm mörk eða meira 
að meðaltali í leik  á fjórtán af 
nítján stórmótum sínum.

1 2000  11. sæti
EM í KRÓ   | EM #1

Mörk: 7 | Leikir: 4 
Meðaltal: 1,8 mörk í leik

2 2001 11. sæti
HM í FRA   | HM #1

Mörk: 15 | Leikir: 6 
Meðaltal: 2,5 mörk í leik

3 2002 4. sæti
EM í SVÍ   | EM #2

Mörk: 21 | Leikir: 8 
Meðaltal: 2,6 mörk í leik

4 2003 7. sæti
HM í POR   | HM #2

Mörk: 39 | Leikir: 9 
Meðaltal: 4,3 mörk í leik

5 2004 13. sæti
EM í SLN   | EM #3

Mörk: 15 | Leikir: 3 
Meðaltal: 5 mörk í leik

6 2004 9. sæti
ÓL í Aþenu  | Ól #1

Mörk: 32 | Leikir: 6 
Meðaltal: 5,3 mörk í leik

7 2005 15. sæti
HM í TÚN   | HM #3

Mörk: 31 | Leikir: 5 
Meðaltal: 6,2 mörk í leik

 Markahæsti Íslendingurinn

8 2006 7. sæti
EM í SVI   | EM #4

Mörk: 38 | Leikir: 6 
Meðaltal: 6,3 mörk í leik

9 2007 8. sæti
HM í ÞÝS   | HM #4

Mörk: 66 | Leikir: 10 
Meðaltal: 6,6 mörk í leik

 Markakóngur HM 
 Markahæsti Íslendingurinn

10 2008 11. sæti
EM í NOR   | EM #5

Mörk: 34 | Leikir: 6 
Meðaltal: 5,7 mörk í leik

 10. sæti á markalistanum
 Markahæsti Íslendingurinn

11 2008 2. sæti
ÓL í Peking  | ÓL #2

Mörk: 43 | Leikir: 8 
Meðaltal: 5,4 mörk í leik

 3. sæti á markalistanum
 Valinn í úrvalslið mótsins

12 2010 3. sæti
EM í AUS   | EM #6

Mörk: 39 | Leikir: 8 
Meðaltal: 4,9 mörk í leik

 4. sæti á markalistanum

13 2011 6. sæti
HM í SVÍ   | HM #5

Mörk: 47 | Leikir: 9 
Meðaltal: 5,2 mörk í leik

 8. sæti á markalistanum

14 2012 10. sæti
EM í SER   | EM #7

Mörk: 41 | Leikir: 6 
Meðaltal: 6,8 mörk í leik

 6. sæti á markalistanum
 Valinn í úrvalslið mótsins
 Markahæsti Íslendingurinn

15 2012 5. sæti
ÓL í London  | ÓL #3

Mörk: 44 | Leikir: 6 
Meðaltal: 7,3 mörk í leik

 3. sæti á markalistanum
 Markahæsti Íslendingurinn

16 2013 12. sæti
HM á SPÁ   | HM #6

Mörk: 41 | Leikir: 6 
Meðaltal: 6,8 mörk í leik

 7. sæti á markalistanum
 Markahæsti Íslendingurinn

17 2014 5. sæti
EM í DAN   | EM #8

Mörk: 44 | Leikir: 7
Meðaltal: 6,3 mörk í leik

 2. sæti á markalistanum
 Valinn í úrvalslið mótsins
 Markahæsti Íslendingurinn

18 2015 11. sæti
HM í KAT   | HM #7

Mörk: 31 | Leikir: 6
Meðaltal: 5,2 mörk í leik

 Markahæsti Íslendingurinn

19 2016 13. sæti
EM í PÓL   | EM #9

Mörk: 17 | Leikir: 3
Meðaltal: 5,7 mörk í leik

 Markahæsti Íslendingurinn

20 2017 
EM í FRA   | HM #8

✿   Guðjón Valur og tuttugasta stórmótið

Önnur helstu úrslit

Man. United - Reading 4-0
1-0 Wayne Rooney (7.), 2-0 Martial (15.), 3-0 
Marcus Rashford (75.), 4-0 Rashford (79.).

Everton - Leicester 1-2
1-0 Romelu Lukaku (63.), 1-1 Ahmed Musa 
(66.), 1-2 Ahmed Musa (71.).

Hull - Swansea 2-0 
1-0 Abel Hernández (78.), 2-0 Tymon( (90.) 

Preston - Arsenal 1-2
1-0 Callum Robinson (7.), 1-1 Aaron Ramsey 
(46.), 1-2 Olivier Giroud (89.).

Liverpool - Plymouth 0-0 
Jürgen Klopp gerði 10 breytingar á byrj-
unarliðinu og telfdi fram yngsta byrjunar-
liði Liverpool í sögunni.  

Chelsea - Peterborough 4-1
1-0 Pedro (18.), 2-0 Michy Batshuayi (44.), 
3-0 Willian (52.), 3-1 Tom Nichols (70.), 4-1 
Pedro (75.).

Tottenham - Aston Villa 2-0
1-0 Ben Davies  (71.), 2-0 Son (80.).

Enska bikarkeppnin

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Úlfarnir slógu úrvalsdeildarlið 
Stoke City út 2-0 á útivelli. Jón Daði 
Böðvarsson og félagar að gera 
flotta hluti í bikarnum.

Hvað kom á óvart? 
Liverpool náði ekki að vinna D-
deildarlið Plymouth á heimavelli 
sínum en afsökunin var að liðið 
hefur aldrei byrjað með yngra lið. 

Mestu vonbrigðin 
Úrvalsdeildarlið Bournemouth 
steinlá 3-0 á móti C-deildarliði Mill-
wall og er úr leik.  Bournemouth 
var eitt af sex liðum úr ensku úr-
valsdeildinni sem féllu út úr enska 
bikarnum um helgina. 

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi
Swansea City
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn fyrir 
Swansea sem tapaði 2-0 
á móti Hull og er þar með úr leik í 
enska bikarnum í ár.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var hvíldur í bikartapi á 
móti Fulham en stjórinn 
vildi einblína á deildina.
Wolverhampton Wanderers 
Jón Daði Böðvarsson
Lék allan leikinn þegar 
liðið sló Stoke út og fiskaði 
aukaspyrnu sem gaf seinna markið.
Fulham 
Ragnar Sigurðsson
Lék allan leikinn þegar 
Fulham sló Cardiff út úr 
enska bikarnum. 
Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Gat ekki leikið með Bristol 
City í markalausu jafntefli í 
bikarnum vegna meiðsla.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Spilaði fyrstu 72 mínút-
urnar í markalausu jafntefli  
á móti Sunderland.

Birmingham  1 – 1 Newcastle
Blackpool 0 – 0 Barnsley
Bolton 0 – 0 C. Palace
Brighton 2 – 0 Milton Keynes
Bristol City 0 – 0 Fleetwood
Cardiff 1 – 2 Fulham
Millwall 3 – 0 Bournemouth
Norwich 2 – 2 Southampton
QPR 1 – 2 Blackburn
Rotherham 2 – 3 Oxford
Stoke 0 – 2 Wolves
Sunderland 0 – 0 Burnley
Watford 2 – 0 Burton Albion
West Brom 1 – 2 Derby
Wigan  2 – 0 Nott. Forest
Middlesbro. 3 – 0 Sheff. Wed.

Guðjón Valur Sigurðs
son verður í vikunni 
fyrsti Íslendingurinn 
sem tekur þátt í tutt
ug u  st ó r m ó t u m . 
Guðjón Valur verður 

38 ára gamall í haust en það er fátt 
sem bendir til þess að landsliðsfyrir
liðinn sé eitthvað að fara að slaka á. 
„Þetta er afrek sem ég held að 
sé ekkert víst að verði leikið 
eftir,“ segir Gunnar Magnússon, 
þjálfari Íslandsmeistara Hauka, 
en Gunnar hefur verið mikið í 
kringum landsliðið undanfarin 
ár og þekkir vel til Guðjón Vals. 
„Ef maður horfir yfir hans feril þá 
sér maður hvað hann er sjaldan 
meiddur. Það eru vissulega nokkur 
tilfelli en þau eru sjaldgæf og það er 
ótrúlegt hvað hann er alltaf fitt og 
flottur og í góðu formi. Ég held að 
hann hafi hugsað um skrokkinn á 
sér alveg frá byrjun. Margir byrja á 
því þegar líður á ferilinn en hann 
hefur alltaf verið í toppstandi og 
hugsað vel um líkamann frá byrj
un,“ segir Gunnar.

Ferilskráin hjá Guðjóni er með 
þeim glæsilegri sem finnast í hand
boltasögunni.

Mjög lengi í heimsklassa
„Hann er búinn að vera í heims
klassa mjög lengi og hefur spilað 
með öllum þessum stóru félags
liðum. Hann er búinn að verða 
meistari á Spáni, í Þýskalandi og í 
Danmörku auk þess að vinna Meist
aradeildina. Þetta er bara einstakur 
ferill hjá honum sem verður erfitt að 
toppa,“ segir Gunnar.

Þorbjörn Jensson var fyrstur til að 
velja Guðjón Val Sigurðsson í stór
mótshóp þegar hann ákvað að fara 
með þá átján gamlan leikmann KA 
með á Evrópumótið í Króatíu í árs
byrjun 2000.

Síðan eru liðin sautján ár og Guð
jón Valur verður mættur á sitt tutt
ugasta stórmót þegar HM í Frakk
landi hefst í vikunni. Geir Sveinsson 
verður sjötti landsliðsþjálfarinn 
sem tekur hann með á stórmót.

Guðjón Valur var reyndar utan 
hóps í fyrstu leikjunum á EM í 
Króatíu en greip tækifærið báðum 
höndum þegar hann fékk að spreyta 
sig í síðustu leikjum liðsins.

Guðjón Valur hefur ekki gefið 
eftir sætið sitt síðan. Níu Evrópu
mót, þrír Ólympíuleikar og nú átt
unda heimsmeistaramótið.

Guðjón Valur hefur verið í stóru 
hlutverki hjá íslenska landsliðinu 
á þessum mótum, hann hefur ekki 
fengið mikla hvíld og er oftast í hópi 
markahæstu manna á mótunum.

Guðjón hefur þrisvar komist 

Tuttugasta stórmótið
Guðjón Valur Sigurðsson hefur verið inn á vellinum í meira en 6500 mínútur með íslenska 
landsliðinu á stórmótum. Undanfarin sautján ár hefur Guðjón Valur alltaf verið til taks og 
tilbúinn að gefa allt sitt fyrir íslenska landsliðið og í þessari viku nær hann risastórum 
tímamótum þegar Heimsmeistaramótið hefst í Frakklandi.

í úrvalslið á stórmóti, einu sinni 
orðið markahæstur og tvisvar fengið 
verðlaun um hálsinn, fyrst silfur á 
ÓL í Peking 2008 og svo brons á EM 
í Austurríki 2010.

Enn hrikalega hungraður
„Hann er hrikalega hungraður í að 
halda áfram og vill hvergi hætta. 
Hann er enn þá í heimsklassa þrátt 
fyrir að vera orðinn 37 ára. Þetta 
er náttúrulega bara ótrúlegur leik
maður,“ segir Gunnar.

„Hann er alltaf hungraður í að 
spila fyrir landsliðið og hefur alltaf 
verið. Hann mun gefa kost á sér svo 
lengi sem hann er valinn. Það er 
alveg ljóst. Svo framarlega sem hann 
heldur sér í þessum klassa og er betri 
en hinir þá verður hann þarna. Það 
er mín skoðun en auðvitað verður 

að koma í ljós hversu lengi hann 
endist,“ segir Gunnar.

Guðjón Valur hefur samtals spilað 
110 klukkutíma í 122 landsleikjum 
sínum á stórmótum. Það þýðir að 
hann hefur verið inni á vellinum að 
berjast fyrir Ísland í meira en fjóra 
og hálfan sólarhring

„Það má ekki gleyma því að þetta 
er ekki bara tuttugasta stórmótið 
því á mjög mörgum af þessum 
stórmótum hefur hann verið eini 
vinstri hornamaðurinn og því 
spilað allar mínútur. Hann átti 
þessa stöðu einn í meira en áratug,“ 
segir Gunnar og bætir við að lokum: 
„Þetta er ótrúlegur karakter, ótrúleg
ur íþróttamaður og atvinnumaður,“ 
sagði Gunnar. 

Guðjón Valur er nú sá sem hefur 
skorað flest mörk fyrir Ísland á bæði 

HM og EM en hann vantar enn fjóra 
leiki til viðbótar til að bæta leikja
met Ólafs Stefánssonar á HM (54 
leikir). Guðjón Valur mun væntan
lega slá það í fjórða leik íslenska 
liðsins í riðlakeppni HM sem verður 
á móti  Angóla.  

Guðjón Valur er nú fyrirliði á 
sínu sjötta stórmóti og hefur alls 
verið fyrirliði liðsins í 33 leikjum á 
HM og EM. Hann er kominn fram 
úr Geir Sveinsyni (30 leikir) en 
vantar enn talsvert í að ná æsku
vinunum Ólafi Stefánssyni (48) og 
Degi Sigurðssyni (43). Guðjón Valur 
þarf nokkur stórmót í viðbót til að 
ná því meti en hver segir að hann 
ætli ekki að spila inn á fimmtugs
aldurinn. Hingað til hefur hann haft 
bæði skrokkinn og hungrið til þess.  
ooj@frettabladid.is
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fólk
kynningarblað

Hönnunarfyrirtækið VEGG var 
stofnað árið 2012 og er í eigu systr-
anna Kristínar Harðardóttur, Lilju 
Bjarkar Runólfsdóttur og Sigrún-
ar Þuríðar Runólfsdóttur. Saman 
hanna þær og framleiða vegglím-
miða sem hafa vakið mikla at-
hygli hér á landi undanfarin ár. Í 
upphafi var markmiðið að hanna 
vegg límmiða með sterka teng-
ingu við íslenska náttúru, menn-
ingu og þjóðararf en í dag hafa 
þær breytt áherslum í myndefni 
að sögn Kristínar. „Í dag kostum 
við kapps um að hanna vörur sem 
falla inn í tískustrauma nútímans, 
jafnvel þó að þær tengist ekki 
beint íslenskri menningu.“

Í upphafi hönnuðu þær um tutt-
ugu myndir ásamt móður þeirra 
sem þær settu í sölu árið 2013. 
„Við fengum strax góðar viðtökur 
og fengum pláss fyrir vörurnar í 
nokkrum af helstu hönnunarversl-
unum landsins. Eftir því sem mán-
uðirnir liðu kom í ljós hverju við-
skiptavinir leituðu eftir. Við héld-
um áfram að hanna nýjar vörur í 
anda eftirspurnar og með hverju 
árinu jókst salan jafnt og þétt,“ 
bætir Lilja við. Í dag eru límmið-
arnir orðnir næstum fjörutíu tals-
ins og segja þær að þeim þyki jafn 
vænt um þá alla enda liggi mikil 
vinna á bak við sköpun þeirra.

Áhuginn frÁ mömmu
Áhuga sinn á hönnun sækja syst-
urnar til móður sinn-
ar sem er 
myndlistar-
kona og hefur 
starfað við 
fagið síðan 
hún var korn-
ung. „Myndlist 
var stór hluti 
af uppvextin-
um og við lærð-
um mikið af 
mömmu auk þess 
sem tvær okkar 
hafa sótt ýmis 
námskeið, meðal annars í Mynd-
listarskóla Kópavogs. Seinna fet-

uðum við ólíkar leiðir í lífinu og 
mismunandi hæfileikar okkar 
koma sér vel í fyrirtækisrekstr-
inum,“ segir Sigrún og bætir við 

að huga þurfi að ýmsu 
þegar fyrirtæki er stofn-
að og þá sé gott að styrk-
leikarnir séu ekki þeir 
sömu hjá öllum.

Nýjustu límmiðarn-
ir komu á markað fyrir 
síðustu jól. Þeir eru ólík-
ir fyrri vörum systr-
anna að því leyti að þeir 
eru ekki eingöngu til 
skrauts heldur hafa líka 
drjúgt notagildi. „Þetta 

eru Dagatal og Vikutafla en hægt 
er að skrifa á þá með krítartússi 
og þurrka svo af með rökum klút. 
Þessar vörur eru algjör snilld 
fyrir þá sem hafa þétta dagskrá, 
þurfa að muna margt og þurfa 
fyrir vikið gott skipulag.“

fullar af hugmyndum
Þær segjast spenntar fyrir nýju 
ári og nýju vörunum sem hittu vel 
í mark fyrir jólin. „Við finnum að 
fólk er hrifið af því að geta notað 
límmiðann á sama tíma og hann 
prýðir heimilið. Markmiðið er að 
halda áfram að vinna með slíkar 
vörur en einnig erum við að hugsa 

vöruúrvalið í ýmsar áttir og úti-
lokum ekki að það verði fjölbreytt-
ara þegar fram líða stundir.“ Þær 
hafa nú þegar hafið framleiðslu á 
gluggamyndum sem eru prentað-
ar á viðloðunarfilmu og hægt er 
að festa á gler og aðra háglans-
andi fleti. „Einnig höfum við hug 
á að hanna vörulínu fyrir barna-
herbergi. Sú lína verður eitthvað 
krúttuð og skemmtileg og kemur 
vonandi til með að bæta, kæta og 
gera veggina sykursæta.“

Vörur VEGG má skoða á www.
vegg.is, á Facebook og Instagram 
(@vegg.design).
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Systurnar á bak við VEGG eru f.v.: Lilja Björk Runólfsdóttir, Kristín Harðardóttir og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir. Þær hafa hannað vegglímmiða í nokkur ár. MYND/ERNIR

Nýju vörurnar 
frá VEGG

Skraut með drjúgt notagildi
Systurnar á bak við hönnunarfyrirtækið VEGG hönnuðu upphaflega vegglímmiða með sterka tengingu við íslenska 
náttúru, menningu og þjóðararf. Í dag eru límmiðarnir fjölbreyttari og stöðugt fæðast nýjar hugmyndir.
Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur
SUNNUDAGA KL. 20:00



Fólk er kynningarblað sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson   
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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 

ragnheiður  
tryggvadóttir
heida@365.is 

Þórdís Þórhallsdóttir setti leikinn minsgame janúar af stað á facebook. Hann snýst um að losa sig við ákveðinn fjölda hluta á dag út allan mánuðinn. mynd/VilHelm

Heiðrún ósk ölversdóttir er ein þeirra 
sem „geyma allt“. Hún segir mikinn 
létti fylgja því að losa sig við dót.  

Heiðrún segist hafa yfirfært söfnunaráráttuna yfir á tíu ára son sinn. „Ég læt hann 
safna Pez-körlum, þetta er náttúrlega ekki hægt.“ 

„Minsgame er algengur leikur um 
allan heim í mínímalískum grúpp
um. Sumir gera þetta í hverjum 
mánuði,“ segir Þórdís Þórhalls
dóttir en hún setti Minsgame janú
ar af stað á Facebook. Leikurinn 
snýst um að losa sig við einn hlut 
fyrsta dag janúarmánaðar, tvo 
annan daginn, þrjá þann þriðja og 
svo koll af kolli. Eftir 31 dag hefur 
fólk þá losað sig við 496 hluti.

„Minsgame er ekki mínímalismi 
í sjálfu sér en getur hjálpað manni 
af stað á þessari vegferð,“ segir 
Þórdís. „Fólk fer að hugsa öðru
vísi, til dæmis hvernig það kaupir 
inn svo það þurfi ekki að gera þetta 
aftur og aftur. Ef ég kaupi nýjar 
buxur, fara þá aðrar út? Hlutirn
ir sem fólk er að losa sig við geta 
síðan verið allt frá smáhlutum 
eins og naglalakksglösum og upp 
í plássfrek húsgögn.“

Þórdís segir Minsgame geta 
virkað sem andleg hreinsun og 
léttir. Fólk verði þó að vera tilbú
ið til þess að taka þátt, svo það sjái 
ekki eftir hlutunum seinna.

„Það má ekki ýta neinum út í 
þetta. Fólk gerir þetta á sínum for
sendum. Sumir taka myndir af því 
sem þeir losa sig við og birta á síð
unni en alls ekki allir. Margir láta 
nægja að segja frá því að þeir hafi 
losað sig við tiltekinn fjölda þann 
daginn. Einhverjir byrja á hinum 
endanum og losa sig við 31 hlut 
fyrsta daginn og svo koll af kolli. 
Svo byrjum við bara aftur 1. febrú
ar, þeir sem vilja. Mínímalismi er 
oft misskilinn, hann snýst ekki 
endilega um að hafa allt tómt. 
Heimili getur verið troðið af hlut
um en samt mínímalískt ef hlut
irnir hafa allir tilgang.“

Heiðrún Ósk Ölversdóttir, 
grunnskólakennari á Fáskrúðs
firði, ætlar að losa sig við hluti 
í janúar og snappar um það á 
heidrunolvers. Hún segist dauð
fegin að vera loks byrjuð að grisja.

„Ég ákvað strax í desember að 
ég yrði að gera eitthvað, ég á aga
lega mikið af dóti,“ segir Heiðrún

„Ég byrjaði á að losa mig við 
frekar stóra hluti, en þeir gætu 
orðið minni þegar líður á. Ég veit 
ekki hvort þetta gengur upp hjá 
mér. Ég er í frekar stóru húsnæði 

með bílskúr. Mér finnst ég vera að 
kafna í dóti og held að ég nái betur 
andanum ef ég grisja þetta aðeins. 
Ég er ein af þeim sem geyma allt. 
Sem unglingur safnaði ég bókstaf
lega öllu og hef bundist hlutum 
tilfinningaböndum. Þetta er því 
klárlega áskorun,“ segir Heiðrún 
hlæjandi. Hún sé þó hætt að safna 
hlutum í dag, nema múmínboll
um, en hefur yfirfært söfnunar
áráttuna yfir á tíu ára son sinn. 
„Ég læt hann safna Pezkörlum, 
þetta er náttúrlega ekki hægt.“

Hvers konar hluti ertu að losa 
þig við? „Það fyrsta var sparkbíll, 
sem fór annað í notkun, orðabók 
síðan í grunnskóla, jólastaup sem 
alltaf hafa verið í kassa, ónýtt út
varpstæki og hálfheklaður sokkur! 
Ég sakna þessara hluta ekki neitt 
og mun aldrei gera.“

grisja úr hillum í upphaFi árs
Í Facebook-hópnum Áhugafólk um mínímalískan lífsstíl er leikurinn Minsgame janúar í gangi þar sem fólk losar sig við 
ákveðinn fjölda hluta á dag. Í lok mánaðar ættu 496 hlutir að hafa horfið úr hirslum sem þýðir mikinn létti fyrir marga.

Áhugasamir hafið samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími  512 5429 
jonivar@365.is

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR
Sérblaðið Vörubílar og vinnuvélar kemur út 31. janúar. Í þessu 

blaði er hægt að kaupa auglýsingar sem og kynningar.
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FASTEIGNIR.IS

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

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

Grensásvegur -  Nýtt skrifstofuhúsnæði
TIL LEIGU: Skrifstofuhúsn. miðsv. í borginni.  Skrifstofan er 
á 2. h. í enda í nýlega endurb. húsn. Um ræðir 157 fm með 
sameign. Húsn. skiptist í 3 lokaðar skrifst., móttöku, nýtt eldh. 
og opið rými þar sem möguleiki er á 7 vinnustöðvum (skv.
teikningu). Bjartar skrifs. með fjölda glugga.  Í sameign eru 
salerni og ræstingageymsla. Ljósleiðari er í húsn. og loftræsti-
kerfi, dúkur á gólfum. Hentugt skrifstofuhúsn.nálægt helstu 
stofnæðum borgarinnar.  Afhending 1. febrúar 2017.   Nánari  
upplýsingar veitir Bogi Molby  Pétursson  gsm 6993444 

Einbýli við Skógarhlíð 35, 601 Akureyri.
Fallegt 222,9 fm einbýli með tvöföldum bílskúr 
og auka íbúð. Í eigninni eru fimm svefnherbergi, 
tvær stofur, tvö baðherbergi, tvö eldhús og fallegur 
garður. Glæsileg eign með mikla möguleika í fal-
legu og friðsælu hveri. Verð: 47,5M 
Allar nánari upplýsingar má fá í síma 530-6500.

Boðaþing 1-3 fyrir 55 ára og eldri.
Höfum til sölu nokkrar fullbúnar 3ja herbergja 
íbúðir með stæði í bílageymslu, lausar til af-
hendingar við kaupsamning. Vandaðar viðarinnrétt-
ingar og parket, granít borðplötur. Verð frá 45,9 
milljónir.  Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, í 
síma 895-1098. 

Sóleyjarimi 3 - 3ja herbergja fyrir 50+
Um 100 fm íbúð á 4. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Fallegar innréttingar, vönduð gólfefni og 
gott skipulag. Stórar yfirbyggðar svalir í suður með 
fallegu útsýni, einnig er fallegt útsýni til norðurs að 
Esjunni. Verð 39,9 milljónir. Frekari upplýsingar 
veitir Finnbogi, 895-1098. 

Perlukór - Glæsileg eign- Skipti
Sérlega vönduð  255 fm  efri sérhæð og að auki 44 
fm  stæði í lokuðu bílskýli.  Eignin er á tveimur hæð-
um með miklum svölum og frá þeim mikið útsýni.   
Ca 80 fm þaksvalir á efstu hæðinni.    4- 5 svefnher-
bergi.   Skipti á minni fasteign möguleg.  Sjón er sögu 
ríkari.   Frekari upplýsingar veitir  Bogi  6993444

Skúlagata -  fyrir 60+
Falleg laus 3ja herbergja íbúð fyrir 60+i. Heildar-
stærð er um 102 fm og er inni í því sérstæði í 
bílageymslu. Tvö rúmgóð herbergi og stofa með 
parketi.  Þvottahús er innan íbúðar. Rúmgóðar 
svalir. Húsvörður í húsinu. Mikil sameign fylgir, m.a. 
hlutdeild í veislusal, heilsurækt og húsvarðaíbúð.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Háaleitisbraut 44 - OPIÐ HÚS Í DAG.
Falleg tveggja herbergja íbúð á annari hæð á þessum 
vinsæla stað. Björt stofa með útgengi út á svalir til vest-
urs, snyrtilegt eldhús sem er opið inn í stofu, stórt svefn-
herbergi með góðum fataskáp og flísalagt baðherbergi 
sem geymir ágæta innréttingu og sturtuklefa. Í kjallara 
er sameiginlegt þvottahús og sér geymsla. Eignin verð-
ur sýnd í opnu húsi í dag kl. 17:15 - 17:45. Frekari 
upplýsnar veitir  Brynjólfur 896-2953.

Klapparholt 10 - Fjögurra herbergja með bílskúr.
Falleg fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð með 
bílskúr, samtals 153fm, í fallegu fjölbýli í Hafnar-
firði. Eignin telur þrjú góð svefnherbergi, rúmgóða 
stofu, fallegt baðherbergi, sér þvottahús, gott eld-
hús, tvennar svalir, stóra geymslu og sér bílskúr.   
V. 43,9m  Frekari upplýsingar veitir   Brynjólfur  
896-2953.

Boðaþing - glæsileg penthouse. Útsýni.
Stórglæsileg ný um 158 fm penthouse íbúð tilbúin til 
afhendingar.  Íbúðin er afhent fullbúin, án gólfefna. 
Tvö rúmgóð herbergi, þar af hjónasvíta með fata-
herbergi og baði. Björt suðurstofa og stórar þaks-
valir. Stórbrotið útsýni yfir Elliðavatn. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Eign fyrir 55+. Verð 64,9 m. Frekari 
upplýsingar  veitir Finnbogi, 895-1098.

Gleðilegt ár  
kæru landsmenn
Við leitum eftir öllum 
tegundum fasteigna 
og höfuðborgarsvæð-
inu á söluskrá okkar.  
Mikil eftirspurn og 
fjöldi kaupenda skráðir 
hjá okkur.  Við veitum 
nú sem áður góða  og 
faglega þjónustu á 
traustum grunni.

Hafðu samband  - Við seljum fyrir þig.

  

OPIÐ HÚS

Gamalt hús á góðum stað er nú til sölu hjá Fasteignamarkaðnum. 

Fasteignamarkaðurinn ehf. 
s: 570-4500 kynnir virkilega 
fallegt 150,5 fermetra 
einbýlishús á tveimur hæðum 
(hæð og ris) auk séríbúðar 
í kjallara í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Húsið er byggt 
árið 1882 og stendur á 498,0 
fermetra eignarlóð.

Anddyri er með dúk á gólfi, skáp og 
glugga til norðurs. Eldhúsið er park-
etlagt með eldri eldhúsinnréttingu. 
Eldavél og tengi fyrir uppþvottavél. 

Fallegir upprunalegir bitar í loft-
um. Gott rými fyrir eldhúsborð/
borðstofuborð. Rúmgóð stofa með 
parketi, gluggar til suðurs, fallegar 
rennihurðir á milli hennar og ann-
arrar stofu. Önnur stofan gæti nýst 
sem svefnherbergi.

Gengið er upp viðarstiga á aðra 
hæð. Hluti hússins er undir súð og 
er gólfflötur stærri en skráðir fer-
metrar segja til um. Parketlagt hol 
þegar upp er komið og tvö svefn-
herbergi, bæði parketlögð og með 
glugga. Baðherbergi með glugga. 
Baðkar með sturtutækjum. Tengi 
fyrir þvottavél.

Sérinngangur er í kjallara húss-

ins en þar er anddyri, eldhús með 
lítilli innréttingu og borðkrók. Stofa 
og svefnrými. Flísalagt baðherbergi 
með sturtu. Þvottahús með tengi 
fyrir þvottavél.

Falleg afgirt stétt fyrir framan lóð. 
Bílastæði á baklóð fylgir eigninni. 
Upprunalegir bitar í loftum, fallegar 
innihurðir, gluggasetning, loftlistar 
og panelklæddir veggir gefa húsinu 
mikinn sjarma. Að sögn seljanda 
voru allar lagnir (klóak-, vatns- og 
raflagnir) endurnýjaðar fyrir u.þ.b. 
15 árum.
Nánari upplýsingar hjá  
Fasteignamarkaðnum í  
síma 570-4500.

Krúttlegt hús í Vesturbænum

Mánudagur 9. janúar 20172. tbl.

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

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

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Rjúpufell 44. 4ra herbergja íbúð. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 110,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. sér geymslu við Rjúpufell. Svalir til vesturs eru yfirbyggðar með nýlegu opnanlegu 
gluggakerfi. Þrjú góð herbergi. Rúmgóð stofa. Þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin er nýmáluð.

Verð 34,9 millj.

Breiðahvarf – Kópavogi.  
Einbýlishús og gestahús m.m. – frábær staðsetning. 
Fallegt 180,6 fm. einbýlishús á einni hæð auk 26,7 fm. gestahúss og 26,7 fm. sérstæðs bílskúrs. Auk þessa er á lóðinni 94,7 fm. 
sérstætt steinsteypt hús byggt árið 1996, nýtt sem safn í dag. Samtals 328,7 fm. að stærð á frábærum stað á Vatnsenda í Kópa-
vogi. Einbýlishúsið skiptist í forstofu, herbergi með snyrtingu inn af, eldhús, borðstofu, svefngang, baðherbergi, 4 svefnherbergi

RJÚPUFELL 44BREIÐAHVARF

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 - 28, 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.

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 77,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 
fm. bílskúr á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið 
er afar vel skipulagt. Arkitekt hússins er Guð-
mundur Kr. Guðmundsson. Lýsing er hönnuð af 
Helga Eiríkssyni hjá Lúmex. Hönnuður lóðar er 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt hjá 
Hornsteinum. 

Eignin er mjög vel staðsett, með víðáttumiklu 
útsýni og við enda lokaðrar götu og þaðan 
er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 fm. að 
stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum trjám 
og runnum. Bílaplan og stétt heim að húsi er 
hellulögð og upphituð. 

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.

Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 
fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr á útsýnisstað 
í Garðabæ. Fjögur rúmgóð barnaherbergi, stórt 
eldhús með kamínu, glæsileg stofa með fallegu 
útsýni og stórum arni, hjónasvíta með fataherbergi 
og baðherbergi innaf.  Hús að utan í góðu ástandi 
og falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum 
undir. Útidyrahurðir í húsinu eru allar nýlegar og úr 
harðviði. 

Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 107,0 millj.

Hæðarbyggð- Garðabæ. 

255,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með 42,2 
fm. sérstæðum bílskúr og 42,2 fm. vinnustofu (nýtt 
í dag sem stúdíó íbúð) fyrir ofan bílskúr, samtals 
339,6 fm.. Eignin er á fallegum útsýnisstað í Mos-
fellsbæ. Staðsetningin er afar góð rétt ofan við 
Álafosskvosina, með útsýni yfir Álafoss og með 
Varmárdalinn og Helgafell í baksýn, þar sem stutt 
er í fallegar gönguleiðir og aðra útivist. Húsið er í 
dag nýtt sem fimm leigueiningar sem skila góðum 
leigutekjum. Auðvelt er að breyta húsinu aftur í 
upphaflegt horf. 
Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni og hefur 
prýtt forsíðu arkitektablaðsins.  
Húsið er steinsteypt úr sjónsteypu.

Verð 79,9 millj.

Brekkuland- Mosfellsbær

320 fm. atvinnuhúsnæði við Skemmuveg 16 sem 
skiptist í 3 iðnaðarbil, sem hvert um sig er með  sér 
innkeyrsludyrum og gönguhurð. 

3ja fasa rafmagn er í öllum bilum. Úr öllum bilum er 
neyðarútgangur með eldvarnahurðum. Malbikað 
plan og athafnasvæði fyrir framan innkeyrslu/ 
athafnasvæði í öll bilin án hitalagna.

Verð 72,9 millj.

Skemmuvegur -Kópavogi.
50,6 fm. verslunarhúsnæði með stórum verslunar-
gluggum við Skólavörðustíg 6b í Reykjavík. 

Eignin getur verið laus til afhendingar 1. febrúar 
2017.  

 Verslunarhúsnæðið stendur um 15 metra inni 
á lóð frá Skólavörðustígnum en blasir vel við 
gangandi og akandi umferð frá Skólavörðustíg á 
milli húsanna nr. 4 og 8. Inn af verslunarrrýminu eru 
skrifstofa, herbergi, opið rými, baðherbergi með 
sturtuklefa og ræstikompa.  

Verð 38,9 millj.

Skólavörðustígur.  Verslunarhúsnæði.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

514,0 fm. iðnaðarhúsnæði á jarðhæð að Krókhálsi 
5F, Járnhálsmegin, sem í dag er skipt upp í tvö 
iðnaðarbil,  hvort um sig að séreignarflatarmáli 
257,0 fm. Báðir eignarhlutar eru í útleigu. Annað 
bilið er með einum innkeyrsludyrum í dag, en getur 
verið með tvennum og hitt bilið er með tvennum 
innkeyrsludyrum í dag.  Lofthæð er um 4,3 metrar 
og innkeyrsludyr eru um 4,0 metrar á hæð.  Bæði 
er innangengt í plássin í gegnum stigahús frá Krók-
hálsi og eins af baklóð, Járnhálsmegin.

Húsið að utan er í góðu ástandi og aðkoma 
að eigninni er góð. Gott athafnasvæði fylgir 
eignarhlutanum bæði Járnháls- og Krókháls-
megin.

Krókháls. Iðnaðarhúsnæði.
Vel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, að 
Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma að 
húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í bíla-
kjallara hússins.

Tvær efstu hæðirnar ( 5. og 6. hæð) eru komnar í 
útleigu. Tvær lyftur eru í húsinu. 

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

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fer-
metrum upp í 194,4 fermetra og verða afhendar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 

íbúðum. Afhending íbúðanna er í maí / júní 2017. 

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

TÚNGATA. EFRI HÆÐ.
105,2 fm. efri hæð í tvíbýlishúsi að meðtaldri 7,1 fm. sér geymslu í kjallara. Hæðin 
skiptist í hol, rúmgóða stofu, eldhús, 3 herb. og baðh..  Íbúðinni fylgir 19,5 fm. sér 
íbúðarherb.í kjallara með aðgengi að salerni, eldhúsi og sturtu, sem eru sameiginleg 
með neðri hæð hússins. Geymsluris er yfir íbúðinni og er það einangrað. Verið er 
að skipta um allt gler og glugga í kjallara og verður þeim framkvæmdum lokið fyrir 
afhendingu eignarinnar. Lóðin er afgirt með steyptum veggjum. 

LUNDUR 25 – KÓPAVOGI.
Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 111,0 
fm. upp í 179,2 fm. og verða afhentar með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða 
veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Afhending íbúðanna er í mars/
apríl 2017. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergj-
um og þvottahúsum. Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

FISKISLÓÐ. LOFT /VINNUSTOFA  - ENDABIL.
Glæsilegt 86,2 fm. vinnustofu / loft á 2. hæð auk um 20,5 fm. millilofts, sem ekki 
er getið hjá Fasteignaskrá Íslands, samtals er eignarhlutinn því um 106,7 fm. að 
stærð. Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  Öll gólf eru flotuð 
og lökkuð og gólfhitalagnir eru á aðalhæð.  Mjög mikil lofthæð er í eignarhlutanum 
eða um 5,0 metrar og eru öll loft hvítmáluð.  

LÓMASALIR 16 - KÓPAVOGI. 
Falleg og vel skipulögð 90,7 fm. íbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu. í lyftuhúsi í 
Salahverfi. Rúmgóð herbergi. Björt stofa með gluggum til norðvesturs. Opið eldhús 
með góðu skápaplássi. Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara. 
Fallegt útsýni er úr stofu og verönd yfir hluta Kópavogs og út á sundin. Stutt er í 
Salaskóla, Salalaug og Íþróttafélagið Gerplu. Stór garður.

SUMARHÚS – EFSTI- DALUR, BLÁSKÓGABYGGÐ
Einstaklega fallegt 115,7 fm. sumarhús í landi Efsta - Dals í Bláskógabyggð með 
stórkostlegu útsýni yfir suðurlandsundirlendið. Lóðin er leigulóð 4.690,0 fermetrar 
að stærð. Glæsilegir pallar með skjólveggjum er umhverfis bústaðinn með heitum 
potti og góðri útisturtu. Hitaveita er á svæðinu og kalt vatn kemur úr veitu. Mikill og 
fallegur trjágróður er á svæðinu, miklar grasflatir, sandkassi og gróðurkassar. Malar-
borið bílaplan er við bústaðinn og er pláss fyrir 4-5 bíla. 

KLEPPSVEGUR.  LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
Vel skipulögð 91,2 fm.  íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi sem hannað var af Einari Sveins-
syni arkitekt. Góðar svalir til suðurs með miklu útsýni yfir Reykjavík og úr eldhúsi og 
svefnherbergi er útsýni til norðurs yfir sundin, að Esjunni og víðar. Tvö herbergi með 
stórum gluggum. Rúmgóð og björt stofa. Sér geymsla í kjallara. 

HVASSALEITI 58. ELDRI BORGARAR 
77,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. tveimur sér geymslum. Svalir til suðvesturs út af 
stofu. Mikil sameign og þjónusta er í húsinu.  Á jarðhæð er þjónustusel á vegum 
Reykjavíkurborgar og þar er boðið uppá ýmsa þjónustu  t.d. heitan mat í hádeginu, 
hárgreiðslu, fótaaðgerðastofu o.fl. Íbúðin er öll nýmáluð og ný teppi á stofu, ásamt 
því að nýlegt mynddyrasímakerfi er í húsinu. Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

KLAPPARSTÍGUR.
Virkilega falleg 67,1 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu. Góðar svalir til suðurs 
og gluggar til suðurs. Fallegt útsýni er út á sundin til suðurs úr eldhúsi og svefnher-
bergi. Íbúðin er öll með aukinni lofthæð og fallegum loftlistum. Upprunalegir hurða- 
og gluggakarmar gefa íbúðinni mikinn svip. Fyrir um 10 árum síðan fóru fram 
miklar endurbætur á húsinu að utan undir handleiðslu Húsfriðunarnefndar 
sem fengu viðurkenningu frá Reykjavíkurborg árið 2006. 

36,9 millj.

39,9 millj. 

 35,9 millj.

44,9 millj.

38,7 millj.

55,0 millj.

46,9 millj.
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fyrir traustan kaupanda.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Rjúpufell 44. 4ra herbergja íbúð. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 110,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. sér geymslu við Rjúpufell. Svalir til vesturs eru yfirbyggðar með nýlegu opnanlegu 
gluggakerfi. Þrjú góð herbergi. Rúmgóð stofa. Þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin er nýmáluð.

Verð 34,9 millj.

Breiðahvarf – Kópavogi.  
Einbýlishús og gestahús m.m. – frábær staðsetning. 
Fallegt 180,6 fm. einbýlishús á einni hæð auk 26,7 fm. gestahúss og 26,7 fm. sérstæðs bílskúrs. Auk þessa er á lóðinni 94,7 fm. 
sérstætt steinsteypt hús byggt árið 1996, nýtt sem safn í dag. Samtals 328,7 fm. að stærð á frábærum stað á Vatnsenda í Kópa-
vogi. Einbýlishúsið skiptist í forstofu, herbergi með snyrtingu inn af, eldhús, borðstofu, svefngang, baðherbergi, 4 svefnherbergi

RJÚPUFELL 44BREIÐAHVARF

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 - 28, 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.

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 77,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 
fm. bílskúr á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið 
er afar vel skipulagt. Arkitekt hússins er Guð-
mundur Kr. Guðmundsson. Lýsing er hönnuð af 
Helga Eiríkssyni hjá Lúmex. Hönnuður lóðar er 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt hjá 
Hornsteinum. 

Eignin er mjög vel staðsett, með víðáttumiklu 
útsýni og við enda lokaðrar götu og þaðan 
er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 fm. að 
stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum trjám 
og runnum. Bílaplan og stétt heim að húsi er 
hellulögð og upphituð. 

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.

Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 
fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr á útsýnisstað 
í Garðabæ. Fjögur rúmgóð barnaherbergi, stórt 
eldhús með kamínu, glæsileg stofa með fallegu 
útsýni og stórum arni, hjónasvíta með fataherbergi 
og baðherbergi innaf.  Hús að utan í góðu ástandi 
og falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum 
undir. Útidyrahurðir í húsinu eru allar nýlegar og úr 
harðviði. 

Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 107,0 millj.

Hæðarbyggð- Garðabæ. 

255,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með 42,2 
fm. sérstæðum bílskúr og 42,2 fm. vinnustofu (nýtt 
í dag sem stúdíó íbúð) fyrir ofan bílskúr, samtals 
339,6 fm.. Eignin er á fallegum útsýnisstað í Mos-
fellsbæ. Staðsetningin er afar góð rétt ofan við 
Álafosskvosina, með útsýni yfir Álafoss og með 
Varmárdalinn og Helgafell í baksýn, þar sem stutt 
er í fallegar gönguleiðir og aðra útivist. Húsið er í 
dag nýtt sem fimm leigueiningar sem skila góðum 
leigutekjum. Auðvelt er að breyta húsinu aftur í 
upphaflegt horf. 
Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni og hefur 
prýtt forsíðu arkitektablaðsins.  
Húsið er steinsteypt úr sjónsteypu.

Verð 79,9 millj.

Brekkuland- Mosfellsbær

320 fm. atvinnuhúsnæði við Skemmuveg 16 sem 
skiptist í 3 iðnaðarbil, sem hvert um sig er með  sér 
innkeyrsludyrum og gönguhurð. 

3ja fasa rafmagn er í öllum bilum. Úr öllum bilum er 
neyðarútgangur með eldvarnahurðum. Malbikað 
plan og athafnasvæði fyrir framan innkeyrslu/ 
athafnasvæði í öll bilin án hitalagna.

Verð 72,9 millj.

Skemmuvegur -Kópavogi.
50,6 fm. verslunarhúsnæði með stórum verslunar-
gluggum við Skólavörðustíg 6b í Reykjavík. 

Eignin getur verið laus til afhendingar 1. febrúar 
2017.  

 Verslunarhúsnæðið stendur um 15 metra inni 
á lóð frá Skólavörðustígnum en blasir vel við 
gangandi og akandi umferð frá Skólavörðustíg á 
milli húsanna nr. 4 og 8. Inn af verslunarrrýminu eru 
skrifstofa, herbergi, opið rými, baðherbergi með 
sturtuklefa og ræstikompa.  

Verð 38,9 millj.

Skólavörðustígur.  Verslunarhúsnæði.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

514,0 fm. iðnaðarhúsnæði á jarðhæð að Krókhálsi 
5F, Járnhálsmegin, sem í dag er skipt upp í tvö 
iðnaðarbil,  hvort um sig að séreignarflatarmáli 
257,0 fm. Báðir eignarhlutar eru í útleigu. Annað 
bilið er með einum innkeyrsludyrum í dag, en getur 
verið með tvennum og hitt bilið er með tvennum 
innkeyrsludyrum í dag.  Lofthæð er um 4,3 metrar 
og innkeyrsludyr eru um 4,0 metrar á hæð.  Bæði 
er innangengt í plássin í gegnum stigahús frá Krók-
hálsi og eins af baklóð, Járnhálsmegin.

Húsið að utan er í góðu ástandi og aðkoma 
að eigninni er góð. Gott athafnasvæði fylgir 
eignarhlutanum bæði Járnháls- og Krókháls-
megin.

Krókháls. Iðnaðarhúsnæði.
Vel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, að 
Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma að 
húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í bíla-
kjallara hússins.

Tvær efstu hæðirnar ( 5. og 6. hæð) eru komnar í 
útleigu. Tvær lyftur eru í húsinu. 

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

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fer-
metrum upp í 194,4 fermetra og verða afhendar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 

íbúðum. Afhending íbúðanna er í maí / júní 2017. 

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

TÚNGATA. EFRI HÆÐ.
105,2 fm. efri hæð í tvíbýlishúsi að meðtaldri 7,1 fm. sér geymslu í kjallara. Hæðin 
skiptist í hol, rúmgóða stofu, eldhús, 3 herb. og baðh..  Íbúðinni fylgir 19,5 fm. sér 
íbúðarherb.í kjallara með aðgengi að salerni, eldhúsi og sturtu, sem eru sameiginleg 
með neðri hæð hússins. Geymsluris er yfir íbúðinni og er það einangrað. Verið er 
að skipta um allt gler og glugga í kjallara og verður þeim framkvæmdum lokið fyrir 
afhendingu eignarinnar. Lóðin er afgirt með steyptum veggjum. 

LUNDUR 25 – KÓPAVOGI.
Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 111,0 
fm. upp í 179,2 fm. og verða afhentar með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða 
veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Afhending íbúðanna er í mars/
apríl 2017. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergj-
um og þvottahúsum. Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

FISKISLÓÐ. LOFT /VINNUSTOFA  - ENDABIL.
Glæsilegt 86,2 fm. vinnustofu / loft á 2. hæð auk um 20,5 fm. millilofts, sem ekki 
er getið hjá Fasteignaskrá Íslands, samtals er eignarhlutinn því um 106,7 fm. að 
stærð. Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  Öll gólf eru flotuð 
og lökkuð og gólfhitalagnir eru á aðalhæð.  Mjög mikil lofthæð er í eignarhlutanum 
eða um 5,0 metrar og eru öll loft hvítmáluð.  

LÓMASALIR 16 - KÓPAVOGI. 
Falleg og vel skipulögð 90,7 fm. íbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu. í lyftuhúsi í 
Salahverfi. Rúmgóð herbergi. Björt stofa með gluggum til norðvesturs. Opið eldhús 
með góðu skápaplássi. Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara. 
Fallegt útsýni er úr stofu og verönd yfir hluta Kópavogs og út á sundin. Stutt er í 
Salaskóla, Salalaug og Íþróttafélagið Gerplu. Stór garður.

SUMARHÚS – EFSTI- DALUR, BLÁSKÓGABYGGÐ
Einstaklega fallegt 115,7 fm. sumarhús í landi Efsta - Dals í Bláskógabyggð með 
stórkostlegu útsýni yfir suðurlandsundirlendið. Lóðin er leigulóð 4.690,0 fermetrar 
að stærð. Glæsilegir pallar með skjólveggjum er umhverfis bústaðinn með heitum 
potti og góðri útisturtu. Hitaveita er á svæðinu og kalt vatn kemur úr veitu. Mikill og 
fallegur trjágróður er á svæðinu, miklar grasflatir, sandkassi og gróðurkassar. Malar-
borið bílaplan er við bústaðinn og er pláss fyrir 4-5 bíla. 

KLEPPSVEGUR.  LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
Vel skipulögð 91,2 fm.  íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi sem hannað var af Einari Sveins-
syni arkitekt. Góðar svalir til suðurs með miklu útsýni yfir Reykjavík og úr eldhúsi og 
svefnherbergi er útsýni til norðurs yfir sundin, að Esjunni og víðar. Tvö herbergi með 
stórum gluggum. Rúmgóð og björt stofa. Sér geymsla í kjallara. 

HVASSALEITI 58. ELDRI BORGARAR 
77,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. tveimur sér geymslum. Svalir til suðvesturs út af 
stofu. Mikil sameign og þjónusta er í húsinu.  Á jarðhæð er þjónustusel á vegum 
Reykjavíkurborgar og þar er boðið uppá ýmsa þjónustu  t.d. heitan mat í hádeginu, 
hárgreiðslu, fótaaðgerðastofu o.fl. Íbúðin er öll nýmáluð og ný teppi á stofu, ásamt 
því að nýlegt mynddyrasímakerfi er í húsinu. Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

KLAPPARSTÍGUR.
Virkilega falleg 67,1 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu. Góðar svalir til suðurs 
og gluggar til suðurs. Fallegt útsýni er út á sundin til suðurs úr eldhúsi og svefnher-
bergi. Íbúðin er öll með aukinni lofthæð og fallegum loftlistum. Upprunalegir hurða- 
og gluggakarmar gefa íbúðinni mikinn svip. Fyrir um 10 árum síðan fóru fram 
miklar endurbætur á húsinu að utan undir handleiðslu Húsfriðunarnefndar 
sem fengu viðurkenningu frá Reykjavíkurborg árið 2006. 

36,9 millj.

39,9 millj. 

 35,9 millj.

44,9 millj.

38,7 millj.

55,0 millj.

46,9 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

SUMARHÚS3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

Vinnustofu / loft 3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

Norðlingaholt

4ra herbergja íbúð  
óskast í Norðlingaholti 

fyrir traustan kaupanda.



KRINGLAN 87
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 91,1 fm 3ja herb. íbúð með sér inngangi og sér 
verönd á eftirsóttum stað í rétt við Kringluna þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu.  Íbúðin skiptist þannig:  
Stofa, sólstofa, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og 
forstofa.  Sér geymsla fylgir í kjallara. 
Opið hús þriðjudaginn 10. jan milli 17:15 og 17:45.
V. 40,9 m

KVISTHAGI 19
107 REYKJAVÍK

 
Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð 
m. bílskúr í mikið endurnýjuðu frábærlega vel staðsettu 
fjórbýlishúsi. Íbúðin er mikið yfirfarin og endurnýjuð á 
síðastliðnum árum í tíð núverandi eigenda m.a. eldhús, 
baðh., gólfefni, rafmagnstafla, gluggar og gler að hluta, 
svalahurðir, þak endurnýjað. Húsið sjálft var viðgert og 
málað síðasliðið sumar.  Sameiginlegur inngangur með 
íbúð í risi. Opið hús þriðjudaginn 10. jan milli 17:15 og 
17:45. V. 72,4 m 

Virkilega góð 4ra herbergja 105,8 fm búð á efstu hæð við Öldugötu 54. Tvær stórar samliggjandi stofur, rúmgott 
eldhús og tvö svefnherbergi. Um er að ræða tvær íbúðir á tveimur fastanúmerum sem sameinaðar hafa 
verið í eina íbúð. Svalir er út frá hjónaherbergi. Frábær staðsetning í vesturbænum. Stutt í skóla, leikskóla og 
þjónustu. Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 17:45.  V. 46,9 m

Tveggja hæða 317 fm einbýlishús við Hrólfsskálavör á Seltjarnarnesi. Tvöfaldur bílskúr. Staðset-
ning er einstök og  stendur eignin á sunnaverðu Seltjarnarnesi örstutt frá leikskóla, skóla, sund-
laug, heilsuræktarstöð, heilsugæslu og helstu þjónustu. Verð 105 millj.

Einstaklega vel staðsett 3ja herb. samtals 121,0 fm íbúð á 2. hæð í fallegu 3-býlishúsi, auk bílskúrs 
við Miðstræti 3A í Þingholtunum. Einungis ein íbúð á hæðinni. Íbúðarrými er skráð 99,4 fm og 
bílskúr 21,6 fm (skráður sem þvottahús). Verð 49,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 10. jan. milli 17:00 og 17:30.

ÖLDUGATA 54, 101 REYKJAVÍKHRÓLFSSKÁLAVÖR 9, 170 SELJARNARNESI

MIÐSTRÆTI 3A, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Sala fasteigna frá
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

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

GRANDAVEGUR 47
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg samtals 108,6 fm 3ja herbergja íbúð á 7. hæð 
í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
skráð 85,5 fm og bílastæði í bílageymslu 23,1 fm. Stór-
glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjárvar og fjallasýn. 
Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Verð 44,5 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali s: 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.

STÓRAGERÐI 10
108 REYKJAVÍK

 
Góð samtals 121,9 fm endaíbúð á 3. hæð í fjölbýli í 
Stóragerði. Íbúðarrými er skráð 103,4 og bílskúr 18,5 fm. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu og tvö herbergi. 
Hugsanlega mætti breyta stofu í þriðja herbergið. Íbúðin 
er laus við kaupsamning. Bókið skoðun hjá Magneu 
Sverrisdóttur 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.Opið 
hús mánudaginn 9. jan. milli 12:15 og 12:45.V. 40 m.

HÓLMGARÐUR  50
108 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett 96,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
(efsta) í fjölbýli við Hólmgarð í Reykjavík. Stofa og þrjú 
herbergi. Íbúðin er með fallegu útsýni og gluggum til 
austurs, suðurs og vesturs. Suðursvalir út frá stofu og 
hjónaherbergi. Húsið var teiknað af Kjartani Sveinssyni 
árið 1978.Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 
17:45. V. 41,9 m. 

LAUFÁSVEGUR 6
101 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg 44,3 fm íbúð með sér inngangi frá garði í litlu 
fjölbýlishúsi við Laufásveg í Þingholtunum. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu/eldhús, svefnkrók og baðherbergi/þvottahús. 
Mjög falleg íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Glæsilegt útsýni 
yfir Tjörnina og Iðnó frá verönd við inngang í íbúð. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. V. 29,5 m.

HÁALEITISBRAUT 24
108 REYKJAVÍK

 
Möguleiki á 10% útborgun og láni  
Fimm herbergja endaíbúð á 4. hæð í mikið yfirförnu 
frábærlega staðsettu fjölbýlishúsi. Bílskúr tilheyrir. Sam-
tals 117,4 fm. Íbúðin er mjög góð og talsvert endurnýjuð. 
Fjögur svefnherb., rúmgóð stofa með vestursvölum. Mjög 
snyrtileg endurnýjuð sameign. Hús viðgert og málað, 
yfirfarið þak, skolplagnir og fl. Verð 43,8 millj. 
Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 17:45.

NAUSTABRYGGJA 4
GOTT FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI

 
Vel staðsett og skipulögð 128,3 fm 4 herbergja íbúð á 
1. hæð í fjölbýli við Naustabryggju, 110 Reykjavík, sem 
innréttuð er sem tvær íbúðir. Stæði í lokaðri bílageyms-
lu fylgir.Um er að ræða fjögurra herberga íbúð sem 
innréttuð hefur verið sem tveir íbúðahlutar (2ja og 3ja 
herb), báðar með sérinngangi. Eitt stæði í bílageymslu í 
kjallara fylgir.Stutt er í alla þjónustu og mikil uppbygging 
er í hverfinu. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugs-
son lögg. fasteignasali s. 662-2705 / andri@eignamidlun.
isV. 54,7 m.

HVASSALEITI 24
108 REYKJAVÍK

 
Rúmgóð 3ja-4ra herb. samtals 148,6 fm íbúð á 2. hæð með 
bílskúr. Íbúðarrými er skráð 127 fm  og bílskúr 21,6 fm. 
Stutt er í alla helstu þjónustu. Húsið er nýlega viðgert að 
utan. Svalir til vesturs útaf stofu. Í kjallara er sér geymsla 
og sér þvottaherbergi.Opið hús miðvikudaginn 11. jan. 
milli 17:15 og 17:45. V. 43,9 m.

ESJUGRUND 58
116 KJALARNES

 
Bjart og skemmtilegt samtals 146,8 fm 3ja herbergja 
endaraðhús á einni hæð við Esjugrund 58 á Kjalarnesi. 
Eigninni fylgja tveir bílskúrar, einn innbyggður og annar 
frístandandi. Húsið skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol, 
eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og þvottahús. Björt, 
parketlögð stofa með arni. Opið hús þriðjudaginn 10. jan 
milli 17:15 og 17:45. V. 39,5 m.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS Nýtt í Fossvogi
• Nokkrar íbúðir eru eftir við Skógarveg 12-14. 
• Stærð íbúða er frá 111 til 162 fm. 
• Um er að ræða 3ja til 4ra herbergja íbúðir. 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
• Vandaðar innréttingar frá HTH. 
• Mynddyrasími er í öllum íbúðunum. 
• Tvö baðherbergi. 
• Góð tenging við helstu útivistarperlur borgarinnar. 

• Verð frá 61,8 m. 

SKÓGARVEGUR 12-14 

• Einungis 3 íbúðir eru eftir. • Sýnum síðustu íbúðirnar. 
• Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar strax.

• Mántún 11, 3. hæð (305), 133,5 fm. Verð 56,5 millj. 

• Mánatún 13, 1. hæð (109), 120,5 fm. Verð 52,5 millj.

• Mánatún 17, 4. hæð (412), 182,9 fm. Verð 82,9 millj.

Bílastæði í bílageymslu fylgir. 
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 17:45.

MÁNATÚN 11-17

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og nemi  

til lögg. fasteignasala
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is

Reynir Björnssonn
Hagfræðingur og löggiltur 

fasteignasali. 
s. 8958321

reynir@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS
BÓKIÐ

SKOÐUN

FLÓKAGATA 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Tvær nýstandsettar íbúðir með sérinng. Annars vegar 
glæsileg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt rúmgóðum 
bílskúr og hins vegar stúdíóíbúð á jarðhæð (ekki 
niðurgrafin). Íbúðirnar hafa bæði verið endurnýjaðar frá 
grunni og innra skipulagi þeirra breytt á nútímalegan 
og stórglæsilegan hátt. Stærð samtals 186,1 fm. Verð 62 
millj. Nánari upplýsingar veita Andri Guðlaugsson lg.fs. 
s: 662-2705, andri@eignamidlun.is og Reynir Björnsson 
lg.fs. s: 895-8321, reynir@eignamidlun.is

BLIKAÁS 13
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Mjög góð 119 fm 4ra herbergja endaíbúð í litlu fjöl-
býlishúsi við Blikaás í Hafnarfirði. 6 íbúðir eru í húsinu. 
Sér inngangur er í íbúðina. Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, 
stofu, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi. Einnig eru 
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Svalir útaf stofu.
Opið hús þriðjudaginn 10. jan. n.k. milli 17:00 og 17:30. 
V. 41,9 m
 

 
  

 

Mjög falleg og björt 4ra herb. 135,6 fm endaíbúð á 1. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi við Hofakur 1 í Akralandi í 
Garðabæ. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, stóra stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi, þvottahús og tvö herbergi. Stór sér geymsla fylgir í kjallara. Yfirbyggð verönd. Glæsilegt opið 
eldhús með eyju. Sér þvottahús í íbúðinni. Baðkar og sturtuklefi á baðherbergi. Mjög snyrtileg sameign í 
húsinu. Opið hús miðvikudaginn 11. jan. milli 17:00 og 17:30. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverris-
dóttir fasteignasali s. 861 8511, netfang: magnea@eignamidlun.is  V. 54,2 m.

Ný og glæsileg 3ja herbergja 90,2 fm. íbúð á 8. hæð við Lindargötu í skuggahverfi. Íbúðin skiptist m.a. í 
stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, þvottahús og baðherbergi. Glæsilegt útsýni, stutt er í alla helstu 
þjónustu, verslanir, veitingastaði og afþreyingu af ýmsu tagi. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin 
afhendist fullbúin með gólfefnum.
Nánari uppl. veitir Gunnar J. Gunnarsson lg. fast.sali s: 662 2705, gunnar@eignamidlun.is

248,9 fm mjög vel staðsett einbýlishús með tvöf. innbyggðum bílskúr við Móvað í Norðlingaholti.  
Fjögur svefnherb, þrjú baðherb, góðar stofur, góðar svalir og glæsilegt útsýni. 

Nánari uppl. veita: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. í s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is og  
G. Andri Guðlaugsson lg.fs. s: 662-2705, andri@eignamidlun.is. V. 77,5 m.

HOFAKUR 1, 210 GARÐABÆR MÓVAÐ 1, 110 REYKJAVÍK

EFNI VANTAR

EFNI VANTAR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson  
Löggiltur fasteignasali

Gsm: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

LINDARGATA 39, 101 REYKJAVÍK



KRINGLAN 87
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 91,1 fm 3ja herb. íbúð með sér inngangi og sér 
verönd á eftirsóttum stað í rétt við Kringluna þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu.  Íbúðin skiptist þannig:  
Stofa, sólstofa, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og 
forstofa.  Sér geymsla fylgir í kjallara. 
Opið hús þriðjudaginn 10. jan milli 17:15 og 17:45.
V. 40,9 m

KVISTHAGI 19
107 REYKJAVÍK

 
Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð 
m. bílskúr í mikið endurnýjuðu frábærlega vel staðsettu 
fjórbýlishúsi. Íbúðin er mikið yfirfarin og endurnýjuð á 
síðastliðnum árum í tíð núverandi eigenda m.a. eldhús, 
baðh., gólfefni, rafmagnstafla, gluggar og gler að hluta, 
svalahurðir, þak endurnýjað. Húsið sjálft var viðgert og 
málað síðasliðið sumar.  Sameiginlegur inngangur með 
íbúð í risi. Opið hús þriðjudaginn 10. jan milli 17:15 og 
17:45. V. 72,4 m 

Virkilega góð 4ra herbergja 105,8 fm búð á efstu hæð við Öldugötu 54. Tvær stórar samliggjandi stofur, rúmgott 
eldhús og tvö svefnherbergi. Um er að ræða tvær íbúðir á tveimur fastanúmerum sem sameinaðar hafa 
verið í eina íbúð. Svalir er út frá hjónaherbergi. Frábær staðsetning í vesturbænum. Stutt í skóla, leikskóla og 
þjónustu. Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 17:45.  V. 46,9 m

Tveggja hæða 317 fm einbýlishús við Hrólfsskálavör á Seltjarnarnesi. Tvöfaldur bílskúr. Staðset-
ning er einstök og  stendur eignin á sunnaverðu Seltjarnarnesi örstutt frá leikskóla, skóla, sund-
laug, heilsuræktarstöð, heilsugæslu og helstu þjónustu. Verð 105 millj.

Einstaklega vel staðsett 3ja herb. samtals 121,0 fm íbúð á 2. hæð í fallegu 3-býlishúsi, auk bílskúrs 
við Miðstræti 3A í Þingholtunum. Einungis ein íbúð á hæðinni. Íbúðarrými er skráð 99,4 fm og 
bílskúr 21,6 fm (skráður sem þvottahús). Verð 49,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 10. jan. milli 17:00 og 17:30.

ÖLDUGATA 54, 101 REYKJAVÍKHRÓLFSSKÁLAVÖR 9, 170 SELJARNARNESI

MIÐSTRÆTI 3A, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Sala fasteigna frá

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

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

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

GRANDAVEGUR 47
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg samtals 108,6 fm 3ja herbergja íbúð á 7. hæð 
í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
skráð 85,5 fm og bílastæði í bílageymslu 23,1 fm. Stór-
glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjárvar og fjallasýn. 
Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Verð 44,5 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali s: 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.

STÓRAGERÐI 10
108 REYKJAVÍK

 
Góð samtals 121,9 fm endaíbúð á 3. hæð í fjölbýli í 
Stóragerði. Íbúðarrými er skráð 103,4 og bílskúr 18,5 fm. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu og tvö herbergi. 
Hugsanlega mætti breyta stofu í þriðja herbergið. Íbúðin 
er laus við kaupsamning. Bókið skoðun hjá Magneu 
Sverrisdóttur 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.Opið 
hús mánudaginn 9. jan. milli 12:15 og 12:45.V. 40 m.

HÓLMGARÐUR  50
108 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett 96,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
(efsta) í fjölbýli við Hólmgarð í Reykjavík. Stofa og þrjú 
herbergi. Íbúðin er með fallegu útsýni og gluggum til 
austurs, suðurs og vesturs. Suðursvalir út frá stofu og 
hjónaherbergi. Húsið var teiknað af Kjartani Sveinssyni 
árið 1978.Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 
17:45. V. 41,9 m. 

LAUFÁSVEGUR 6
101 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg 44,3 fm íbúð með sér inngangi frá garði í litlu 
fjölbýlishúsi við Laufásveg í Þingholtunum. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu/eldhús, svefnkrók og baðherbergi/þvottahús. 
Mjög falleg íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Glæsilegt útsýni 
yfir Tjörnina og Iðnó frá verönd við inngang í íbúð. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. V. 29,5 m.

HÁALEITISBRAUT 24
108 REYKJAVÍK

 
Möguleiki á 10% útborgun og láni  
Fimm herbergja endaíbúð á 4. hæð í mikið yfirförnu 
frábærlega staðsettu fjölbýlishúsi. Bílskúr tilheyrir. Sam-
tals 117,4 fm. Íbúðin er mjög góð og talsvert endurnýjuð. 
Fjögur svefnherb., rúmgóð stofa með vestursvölum. Mjög 
snyrtileg endurnýjuð sameign. Hús viðgert og málað, 
yfirfarið þak, skolplagnir og fl. Verð 43,8 millj. 
Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 17:45.

NAUSTABRYGGJA 4
GOTT FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI

 
Vel staðsett og skipulögð 128,3 fm 4 herbergja íbúð á 
1. hæð í fjölbýli við Naustabryggju, 110 Reykjavík, sem 
innréttuð er sem tvær íbúðir. Stæði í lokaðri bílageyms-
lu fylgir.Um er að ræða fjögurra herberga íbúð sem 
innréttuð hefur verið sem tveir íbúðahlutar (2ja og 3ja 
herb), báðar með sérinngangi. Eitt stæði í bílageymslu í 
kjallara fylgir.Stutt er í alla þjónustu og mikil uppbygging 
er í hverfinu. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugs-
son lögg. fasteignasali s. 662-2705 / andri@eignamidlun.
isV. 54,7 m.

HVASSALEITI 24
108 REYKJAVÍK

 
Rúmgóð 3ja-4ra herb. samtals 148,6 fm íbúð á 2. hæð með 
bílskúr. Íbúðarrými er skráð 127 fm  og bílskúr 21,6 fm. 
Stutt er í alla helstu þjónustu. Húsið er nýlega viðgert að 
utan. Svalir til vesturs útaf stofu. Í kjallara er sér geymsla 
og sér þvottaherbergi.Opið hús miðvikudaginn 11. jan. 
milli 17:15 og 17:45. V. 43,9 m.

ESJUGRUND 58
116 KJALARNES

 
Bjart og skemmtilegt samtals 146,8 fm 3ja herbergja 
endaraðhús á einni hæð við Esjugrund 58 á Kjalarnesi. 
Eigninni fylgja tveir bílskúrar, einn innbyggður og annar 
frístandandi. Húsið skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol, 
eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og þvottahús. Björt, 
parketlögð stofa með arni. Opið hús þriðjudaginn 10. jan 
milli 17:15 og 17:45. V. 39,5 m.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS Nýtt í Fossvogi
• Nokkrar íbúðir eru eftir við Skógarveg 12-14. 
• Stærð íbúða er frá 111 til 162 fm. 
• Um er að ræða 3ja til 4ra herbergja íbúðir. 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
• Vandaðar innréttingar frá HTH. 
• Mynddyrasími er í öllum íbúðunum. 
• Tvö baðherbergi. 
• Góð tenging við helstu útivistarperlur borgarinnar. 

• Verð frá 61,8 m. 

SKÓGARVEGUR 12-14 

• Einungis 3 íbúðir eru eftir. • Sýnum síðustu íbúðirnar. 
• Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar strax.

• Mántún 11, 3. hæð (305), 133,5 fm. Verð 56,5 millj. 

• Mánatún 13, 1. hæð (109), 120,5 fm. Verð 52,5 millj.

• Mánatún 17, 4. hæð (412), 182,9 fm. Verð 82,9 millj.

Bílastæði í bílageymslu fylgir. 
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Opið hús mánudaginn 9. jan. milli 17:15 og 17:45.

MÁNATÚN 11-17

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og nemi  

til lögg. fasteignasala
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is

Reynir Björnssonn
Hagfræðingur og löggiltur 

fasteignasali. 
s. 8958321

reynir@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS
BÓKIÐ

SKOÐUN

FLÓKAGATA 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Tvær nýstandsettar íbúðir með sérinng. Annars vegar 
glæsileg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt rúmgóðum 
bílskúr og hins vegar stúdíóíbúð á jarðhæð (ekki 
niðurgrafin). Íbúðirnar hafa bæði verið endurnýjaðar frá 
grunni og innra skipulagi þeirra breytt á nútímalegan 
og stórglæsilegan hátt. Stærð samtals 186,1 fm. Verð 62 
millj. Nánari upplýsingar veita Andri Guðlaugsson lg.fs. 
s: 662-2705, andri@eignamidlun.is og Reynir Björnsson 
lg.fs. s: 895-8321, reynir@eignamidlun.is

BLIKAÁS 13
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Mjög góð 119 fm 4ra herbergja endaíbúð í litlu fjöl-
býlishúsi við Blikaás í Hafnarfirði. 6 íbúðir eru í húsinu. 
Sér inngangur er í íbúðina. Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, 
stofu, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi. Einnig eru 
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Svalir útaf stofu.
Opið hús þriðjudaginn 10. jan. n.k. milli 17:00 og 17:30. 
V. 41,9 m
 

 
  

 

Mjög falleg og björt 4ra herb. 135,6 fm endaíbúð á 1. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi við Hofakur 1 í Akralandi í 
Garðabæ. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, stóra stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi, þvottahús og tvö herbergi. Stór sér geymsla fylgir í kjallara. Yfirbyggð verönd. Glæsilegt opið 
eldhús með eyju. Sér þvottahús í íbúðinni. Baðkar og sturtuklefi á baðherbergi. Mjög snyrtileg sameign í 
húsinu. Opið hús miðvikudaginn 11. jan. milli 17:00 og 17:30. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverris-
dóttir fasteignasali s. 861 8511, netfang: magnea@eignamidlun.is  V. 54,2 m.

Ný og glæsileg 3ja herbergja 90,2 fm. íbúð á 8. hæð við Lindargötu í skuggahverfi. Íbúðin skiptist m.a. í 
stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, þvottahús og baðherbergi. Glæsilegt útsýni, stutt er í alla helstu 
þjónustu, verslanir, veitingastaði og afþreyingu af ýmsu tagi. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin 
afhendist fullbúin með gólfefnum.
Nánari uppl. veitir Gunnar J. Gunnarsson lg. fast.sali s: 662 2705, gunnar@eignamidlun.is

248,9 fm mjög vel staðsett einbýlishús með tvöf. innbyggðum bílskúr við Móvað í Norðlingaholti.  
Fjögur svefnherb, þrjú baðherb, góðar stofur, góðar svalir og glæsilegt útsýni. 

Nánari uppl. veita: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. í s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is og  
G. Andri Guðlaugsson lg.fs. s: 662-2705, andri@eignamidlun.is. V. 77,5 m.

HOFAKUR 1, 210 GARÐABÆR MÓVAÐ 1, 110 REYKJAVÍK

EFNI VANTAR

EFNI VANTAR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson  
Löggiltur fasteignasali

Gsm: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

LINDARGATA 39, 101 REYKJAVÍK



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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

89,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Njálsgötu 5 í Reykjavík.  Íbúðin skiptist í tvö herbergi, 
baðherbergi, hol, stofu og eldhús. Sérgeymsla í kjallara og geymsluloft yfir íbúð. V. 41,5 m.

Njálsgata 5 - 101 Reykjavík 

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

92,2 m2, 2-3ja herbergja íbúð á neðri hæð í 
fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og rými 
sem er gluggalaust, en það skiptist í herbergi, 
þvottahús og geymslu. Afgirtur sérgarður með 
timburverönd er fyrir framan húsið.  V. 34,5 m.

103,4 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð 
ásamt 18,5 m2 bílskúr við Stóragerði 10 í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö herbergi, tvær 
stofur, eldhús, baðherbergi og forstofuhol. 
Sérgeymsla í kjallara. V. 40,0 m

71,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 4. hæð með 
fallegu útsýni í lyftuhúsi við Krummahóla 2. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
hol, baðherbergi, eldhús og stofu. Sérgeyms-
la í kjallara. V. 29,9 m.

Stóragerði 10 - 108  Rvk. Krummahólar 2 - 111 Rvk.

Bergrúnargata 5 - 270 Mos.

 
80 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á neðri hæð í tvíbýlishúsi við Bergrúnargötu 
5 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í tvö svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. V. 33,9 m.

Lindasmári 41 - 201 Kóp.

 
155,9 m2, 5 herbergja endaíbúð á 2. og 3ju 
hæð við Lindasmára 41. Eignin skiptist í: 
Neðri hæð: þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Efri hæð: hol, 
baðherbergi og tvö herbergi. V. 52,5 m.

Flétturimi 27 - 112 Reykjavík  

 
112,5m2, 4ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, ásamt 
bílastæði í bílakjallara. Eignin er skráð 112,5 
m2, þar af íbúð 96 m2, geymsla 4 m2 og bílskúr 
12,5 m2(bílastæði í bílakjallara). Íbúðin skiptist í 
þrjú svefnherbergi, forstofugang, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Sérgeymsla á 
jarðhæð. V. 37,9 m.

Rúmgóð og falleg 143,4 m2, 4-5 herbergja 
endaíbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara 
í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og þrjú 
svefnherbergi, hægt væri að bæta við því fjórða 
herberginu en þá minnkar stofan. Sérgeymsla 
í kjallara. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Gólfhiti. V. 48,9 m.

Gerplustræti 27 - 270 Mosfellsbær 

Leirutangi 43B - 270 Mosfellsbær 

308,7 m2 parhús á tveimur hæðum með stórum 
bílskúr og aukaíbúð í kjallara undir bílskúr, innst 
í botnlanga við Sölkugötu 8 í Mosfellsbæ. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar.  Eignin skiptist í 
232,3 m2 íbúð í parhúsi á tveimur hæðum, ásamt 
38,7 m2 bílskúr og 37,7 m2 rými undir bílskúr, 
sem innréttað er sem íbúðarrými. V. 79,9 m.

138,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
ca. 28,6 m2 bílskúr á 3.974 m2 eignarlóð við 
Ljárdal á Kjalarnesi. Húsið skiptist í: Nerðri 
hæð: forstofugang, svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Efri hæð: Þrjú svefn-
herbergi, hol og baðherbergi sem er óinnréttað. 
V. 39,5 m.

Sölkugata 8 - 270 Mosfellsbær 

Ljárdalur - 116 Kjalarnes 

Falleg 182 m2 raðhús á tveimur hæðum við 
Ástu-Sólliljugötu  í Mosfellsbæ. Um er að ræða 
vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum ásamt 
bílskúrum við Ástu-Sóllijljugötu í Mosfellsbæ. Á 
jarðhæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvot-
taherbergi og fataherbergi. Á efri hæðinni er 
bílskúr, forstofa, geymsla, eldhús og stofa. Húsin 
afhendast tilbúin til innréttinga. V.53,5 – 54,9  m. 

Ástu-Sóllijugata 30-34 - 270 Mosfellsbær 

Laus við kaupsamning

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

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

Laus strax Laus strax

Laus strax

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson lögg. fast.
gustaf@fold.is / 895-7205  

Kristín Pétursdóttir lögg. fast.
kristin@fold.is 

Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.
rakel@fold.is

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

Ægisíða
3ja herbergja m/sérinngangi

Falleg, mikið endurnýjuð ca. 80 fm. 
3ja herbergja íbúð í kjallara í fallegu 
húsi á góðum stað í vesturbæ  
Reykjavíkur. Nýlegt eldhús og tæki.  
Laus við kaupsamning. Lyklar á 
skrifstofu. Bókið skoðun. 

Verð 33 millj.

búðardalur
einbýli á besta stað við sjóinn

Gott 157,2 fm steinhús ásamt 30,2 fm 
bílskúr á frábærum stað með óheftu 
sjávarútsýni í Búðardal, samtals 
187,4 fm. Fimm svefnherbergi, ágæt 
suðurverönd og garður.  
Eldhúsinnrétting og baðherbergi er 
endurnýjað og þak nýlegt að sögn 
seljanda. Skipti möguleg á eign í 
Borgarnesi. 

Verð 24,9 millj.

Drafnarstígur
4ra herb.

Drafnarstígur 2a: Ca 101 fm. vel 
skipulögð íbúð (301) í góðu fjölbýli á 
frábærum, rólegum stað í vestur- 
borginni. Íbúðin er með tveimur 
svefnherbergjum og tveimur stofum, 
en auðvelt að nýta sem þrjú svefn-
herbergi og stofu. Suðaustursvalir. 
Þak, rennnur, svalir og svalahandrið 
eru endurnýjuð og rafmagnstafla er 
ný.  Verð 44,9 millj.

sumarhúsalóð 
FjallalanD-leirubakka.

Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í 
Fjallalandi-Leirubakka í grennd við 
Rangá. Gott verð, 2,5 millj. Fjallasýn 
er óviðjafnanleg til m.a. Eyjafjalla-
jökuls, Heklu og Búrfells ásamt  
fjallahring Árnessýslu í vestri.  
Lóðirnar eru á skipulögðu landi og 
eru í jaðri skipulags og því mikið 
óskipulagt svæði umhverfis á þrjá 
vegu.  Stutt er niður á fast og auðveld 
aðkoma að lóðunum. Verð 2,5 millj.

búðagerði 8, sérhæð
Opið hús þri 10/1 kl. 16:30-17:00

Ca. 85 fm. mikið endurnýjuð falleg 4ra 
herbergja íbúð á 1. hæð með sérinn-
gangi. Endurnýjað eldhús og baðher-
bergi. Þrjú svefnherbergi. Suðursvalir. 
Rúmgóð stofa. Björt og falleg eign 
með sérinngangi á frábærum stað. 
Skipti möguleg á einbýlishúsi. 

Verð 39,9 millj. 

Opið hús þri 10/1 kl. 16:30-17:00, 
verIð velkomin.

Flétturimi 11, jarðhæð m/stæði í bílgeymslu
Opið hús mán 9/1 kl.16:30-17:00

Mjög góð og mikið endurnýjuð 85,5 
fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
m/verönd ásamt 14,3 fm stæði í 
bílageymslu, samtals 99,8 fm. Parket 
og flísar á gólfum. Nýleg eldhúsinn- 
rétting. Endurnýjað baðherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Gott innra 
skipulag. 

Verð 35,9 millj. 

Opið hús mán 9/1 kl. 16:30-17:00, 
verið velkomin.

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

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Vantar 2ja herbergja íbúð fyrir erlendan aðila. 

Staðgreiðsla og langur afhendingartími í boði  
fyrir réttu eignina.  

 
Við metum þína eign án skuldbindinga.

Vantar raðhús og einbýli í Grafarvogi,  
Grafarholti, Árbæ, Breiðholti og Garðabæ.  

 
Fjöldi kaupenda á skrá.  

Við metum þína eign án skuldbindinga.

Vantar sérhæðir í vesturborginni, miðborginni, 
Hlíðahverfi, Túnum og Teigum. 

Fjöldi kaupenda á skrá.  

Við metum þína eign án skuldbindinga.

Óskum eftir



Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum 
sem nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og 
smekklegan hátt 

Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist 
í fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús 

Glæsilegar stórar samliggjandi, borðstofur, 
stofur og eldhús 

Vandaðar nýjar innréttingar og tæki frá HTH 
og Ormsson, steinborðplötur frá Rein og ljóst 
eikarparket 

Innbyggð uppþvottavél og ísskápur  
í öllum íbúðum 

Mjög skjólgóður garður með palli og heitum 
potti og glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum 

Eign í sérflokki

Öldugata 2

Eignin er skráð hjá FMR 84,9 fm 
Falleg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi gott aðgengi 
Íbúðin er á þriðju hæð í 22 íbúða staðsteyptu 
4ra hæða húsi Sérgeymsla á hæðinni að stærð 7,4 fm 
Útgengt út á svalir úr stofu að stærð 8,3 fm 
Þvottahús innan íbúðar 
Útsýnis-svalir sameiginlegar á efstu hæð

 Ánanaust 15

Verð : 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg endaíbúð á þriðju hæð 

þrjú góð svefnherbergi 

Bjartar rúmgóðar stofur 

Þvottahús innaf eldhúsi 

Bílskúr, með rafdrifinni hurð

Stelkshólar 2

Verð : 41,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög vel skipulögð 155,9 fm 

6 herbergja endaíbúð sem skiptist í efri hæð 

og ris með sérinngangi 

Suðursvalir 

Eignin er laus

Lindasmári 

Verð : 52,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Falleg 4ra herbergja Íbúð á 2 hæð 

Stærð 101,3 fm 

Frábær staðsetning 

Hús nýlega viðgert að utan

Sólvallagata 74

Verð : 48,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Glæsileg íbúð á efstu hæð 172 fm

4 svefnherbergi 

Þrennar svalir 2 stæði í bílageymslu 

Mánatún 9

Verð : 94,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 2307

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Verð : 260,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIN HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.18:00-19:00
fimmtudaginn 12.jan. kl.18:00-19:00

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Nýjar 85 fm íbúðir á 2. og 3. hæð 
Tvö svefnherbergi
Fullbúnar eignir 
Lyftuhús 
Sérgeymsla í kjallara

Lindargata 28

Verð : 49,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Mjög vel skipulögð 98,5fm 4ra herbergja íbúð 
í kjallara á þessum vinsæla stað 
Eignin er mjög mikið endurnýjuð 
Innréttingar og skápar endurnýjaðir 
Sérinngangur 
Eignin getur losnað fljótlega 

Nesvegur 

Verð : 42,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Rúmgóð og vel skipulögð  

122 fm 5 herbergja

Nýlegt eldhús og endurnýja bað

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Stórar stofur

Framnesvegur

Verð : 49,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Í síma 822 02307

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

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



Atvinnuhúsnæði

.

Laugarnesvegur 106

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.jan. kl.18:00-18:30

Fjögurra herbergja 

Stærð 91,2 fm 

Mikið endurnýjuð íbúð 

Frábær staðsetning 

.

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.jan. kl.17:30-17:80

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm 
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur í björtum 
fallegum rýmum 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð 
Svalir út úr öllum svefnherbergjum 
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi 
Upphitað plan út í götu / Útsýni 
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

.  

Lambasel 30

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.jan. kl.18:00-18:30

Fallegt einbýli á einni hæð 

Stærð 182,4 fm með bílskúr 

Hús byggt árið 2006 

Verönd með heitum potti 

Góð staðsetning 

.  

Fellsmúli 12

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.jan. kl.17:00-17:30

127 fm íbúð á 3ju hæð

Endurgerð íbúð, 

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 

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:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 

Stærð 166,6 fm 

Góð lofthæð 

Frábær staðsetning 

Síðumúli 

Verð : 29,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

.

 Hörpugata 11

Verð : 72,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:00-17:30

Tvílyft einbýli ásamt stúdío íbúð 

Tvöfaldur bílskúr m. hurðaopnurum 

Samtals 163 fm 

Mikið endurnýjuð eign á einum 

eftirsóttasta stað Rvík. 

.

 Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:30-18:00

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulagi

.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:30-18:00

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.

Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 

Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með 

miklu útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir 

sig með baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir 

"panorama" útsýni allan hringinn

Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Íbúð á 3ju hæð, 125 fm 
Tvö svefnherbergi 
Stæði í bílageymslu
Björt horníbúð með tvennum svölum.
Rúmgóðar samliggjandi stofa og eldhús
Þvottahús innan íbúðar og stæði í bílageymslu

Mánatún 11

Verð : 52,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s.773 6000

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Laus strax

Samþykkkt að byggja einbýli að 280 fm. 

á tveimur hæðum.  

Stærð lóðar: 369 fm.

Öll gjöld greidd.

 Iðunnarbrunnur 14

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

Nánari upplýsingar:

Hilmar 695 9500 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.

Fullbúin glæsileg, 3ja herbergja m. sérafnotarétti. 
Íbúðin er á fyrstu hæð að stærð 122,3 fm. 
Sérafnotaréttur á lóð 45,2 fm. Afhendist fullbúin með 
gólfefnum Ísskápur og uppþvottavél fylgir. Vandaðar 
eikar innréttingar frá Brúnás. Einstök staðsetning við 
sjávarsíðuna. Fyrir borgara +55. ára

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.  

Blönduhlíð 6

Verð : 16,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:00-17:45

Falleg 27 fm ósamþykkt studio íbúð í kjallara 
Góð staðsetning í Hlíðunum 
Hefur verið að fullu endurnýjuð að innan með 
nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu 
Tvær sérgeymslur fylgja
Hlutdeild í sameiginlegu baðherbergi og 
þvottaherbergi í kjallara

.  

Bogahlíð 4

Verð : 53,9  millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:00-17:45

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Nánari upplýsingar:

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

Frábærlega staðsett parhús á Seltjarnarnesi. 
Sjávarútsýni og alveg við grænt svæði á holtinu 
135,6 fm auk geymslulofts í bílskúr. 
Bílskúr með mikilli lofthæð og gönguhurð 
og glugga að garði. 
Tvö svefnherbergi, en þrjú skv. teikningu.
Opin björt stofa. Gott þvottahús. Falleg aðkoma

Kirkjubraut 

Verð : 74,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Mjög vel skipulögð 94,9 fm 4ra herbergja 

risíbúð ásamt 19,2 fm bílskúr, 

samtals : 114,1fm 

Endurnýjað eldhús, baðherbergi og gólfefni 

Sogavegur 

Verð : 44,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög góð 3ja herbergja sérhæð í góðu 

steinhúsi tæplega 100 fm með sér inngangi 

Eign sem býður upp á ýmsa möguleika

 Meiðastaðavegur Garði

Verð : 19,9 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634

Bókaðu skoðun: 

Axel 778 7272 aðstm. fast.

Björt og rúmgóð 117 fm hæð

Tvöfaldur bílskúr í sameign með neðri hæð

Nýjir gluggar, gler, skólp, dren og þak

Frábær staðsetning

Hagamelur 36

Verð : 58,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Frábær leigueining í hjarta Reykjavíkur
Um er að ræða 81 fm íbúð sem skipt hefur 
verið í tvær íbúðir, annars vegar 2ja herbergja 
íbúð og hins vegar stúdíóíbúð. Báðar eignir 
eru í góðu ástandi með fallegum innréttingum 
og gólfefnum Innbú fylgir með í kaupunum

Mjóstræti 3

Verð : 52,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur  865 4120

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 : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt 443,5 fm atvinnuhúsn. nýlegu húsi 

Sýningarsalur, skrifstofur og lager 

Mikilli lofthæð og stórir gluggar 

Vandaðar innréttingar 

Víkurhvarf

Verð :115,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Tvær skrifstofur á 4 og 5 hæð til útleigu

Alls 211 fm í þessu fallega húsi í miðbænum

Lyfta er í húsinu

Eldhúsaðstaða og snyrting fylgir hvoru rými

Laust til afhendingar

Austurstræti

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Iðnaðar- og skrifst. húsnæði, alls 300 fm 

Neðri hæð 230 fm, efri hæð 70 fm 

Gott bílaplan fyrir framan hús 

4 metra lofthæð

Vagnhöfði 9

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði 

á 2. hæð efst á Hverfisgötu

Eignin er 111 fm 

Staðsett á horni Hverfisgötu og Snorrabrautar 

Gott aðgengi og bílastæði 

Hverfisgata 105

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

118,5 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð 

Góður fjárfestingarkostur 

Húsnæðið selst með góðum leigusamningi

Reykjavíkurvegur 66

Verð : 34,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Kríunes
Arnarnesi

Verð : 124,9 millj.

Glæsilegt 365 fm einbýlishús á vinsælum 
stað á Arnarnesinu í Garðabæ

Húsið hefur verið mikið tekið í gegn  
á síðasta ári

Flott útsýni

Bókaðu skoðun:

Axel Axelsson, aðstm. fasteignasala
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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106,5 fm - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 

Suðursvalir 

3 svefnherbergi 

Snyrtileg sameign

Eyrarholt 5 

Verð : 34,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð 
við Sólvallagötu 82 113 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góð staðsetning þar sem stutt er 
í skóla og alla helstu þjónustu 

Sólvallagata 82

Verð : 49,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856



Atvinnuhúsnæði

.

Laugarnesvegur 106

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.jan. kl.18:00-18:30

Fjögurra herbergja 

Stærð 91,2 fm 

Mikið endurnýjuð íbúð 

Frábær staðsetning 

.

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.jan. kl.17:30-17:80

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm 
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur í björtum 
fallegum rýmum 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð 
Svalir út úr öllum svefnherbergjum 
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi 
Upphitað plan út í götu / Útsýni 
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

.  

Lambasel 30

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.jan. kl.18:00-18:30

Fallegt einbýli á einni hæð 

Stærð 182,4 fm með bílskúr 

Hús byggt árið 2006 

Verönd með heitum potti 

Góð staðsetning 

.  

Fellsmúli 12

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.jan. kl.17:00-17:30

127 fm íbúð á 3ju hæð

Endurgerð íbúð, 

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 

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:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 

Stærð 166,6 fm 

Góð lofthæð 

Frábær staðsetning 

Síðumúli 

Verð : 29,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

.

 Hörpugata 11

Verð : 72,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:00-17:30

Tvílyft einbýli ásamt stúdío íbúð 

Tvöfaldur bílskúr m. hurðaopnurum 

Samtals 163 fm 

Mikið endurnýjuð eign á einum 

eftirsóttasta stað Rvík. 

.

 Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:30-18:00

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulagi

.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:30-18:00

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.

Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 

Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með 

miklu útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir 

sig með baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir 

"panorama" útsýni allan hringinn

Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Íbúð á 3ju hæð, 125 fm 
Tvö svefnherbergi 
Stæði í bílageymslu
Björt horníbúð með tvennum svölum.
Rúmgóðar samliggjandi stofa og eldhús
Þvottahús innan íbúðar og stæði í bílageymslu

Mánatún 11

Verð : 52,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s.773 6000

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Laus strax

Samþykkkt að byggja einbýli að 280 fm. 

á tveimur hæðum.  

Stærð lóðar: 369 fm.

Öll gjöld greidd.

 Iðunnarbrunnur 14

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

Nánari upplýsingar:

Hilmar 695 9500 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.

Fullbúin glæsileg, 3ja herbergja m. sérafnotarétti. 
Íbúðin er á fyrstu hæð að stærð 122,3 fm. 
Sérafnotaréttur á lóð 45,2 fm. Afhendist fullbúin með 
gólfefnum Ísskápur og uppþvottavél fylgir. Vandaðar 
eikar innréttingar frá Brúnás. Einstök staðsetning við 
sjávarsíðuna. Fyrir borgara +55. ára

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.  

Blönduhlíð 6

Verð : 16,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:00-17:45

Falleg 27 fm ósamþykkt studio íbúð í kjallara 
Góð staðsetning í Hlíðunum 
Hefur verið að fullu endurnýjuð að innan með 
nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu 
Tvær sérgeymslur fylgja
Hlutdeild í sameiginlegu baðherbergi og 
þvottaherbergi í kjallara

.  

Bogahlíð 4

Verð : 53,9  millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.jan. kl.17:00-17:45

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Nánari upplýsingar:

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

Frábærlega staðsett parhús á Seltjarnarnesi. 
Sjávarútsýni og alveg við grænt svæði á holtinu 
135,6 fm auk geymslulofts í bílskúr. 
Bílskúr með mikilli lofthæð og gönguhurð 
og glugga að garði. 
Tvö svefnherbergi, en þrjú skv. teikningu.
Opin björt stofa. Gott þvottahús. Falleg aðkoma

Kirkjubraut 

Verð : 74,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Mjög vel skipulögð 94,9 fm 4ra herbergja 

risíbúð ásamt 19,2 fm bílskúr, 

samtals : 114,1fm 

Endurnýjað eldhús, baðherbergi og gólfefni 

Sogavegur 

Verð : 44,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög góð 3ja herbergja sérhæð í góðu 

steinhúsi tæplega 100 fm með sér inngangi 

Eign sem býður upp á ýmsa möguleika

 Meiðastaðavegur Garði

Verð : 19,9 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634

Bókaðu skoðun: 

Axel 778 7272 aðstm. fast.

Björt og rúmgóð 117 fm hæð

Tvöfaldur bílskúr í sameign með neðri hæð

Nýjir gluggar, gler, skólp, dren og þak

Frábær staðsetning

Hagamelur 36

Verð : 58,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Frábær leigueining í hjarta Reykjavíkur
Um er að ræða 81 fm íbúð sem skipt hefur 
verið í tvær íbúðir, annars vegar 2ja herbergja 
íbúð og hins vegar stúdíóíbúð. Báðar eignir 
eru í góðu ástandi með fallegum innréttingum 
og gólfefnum Innbú fylgir með í kaupunum

Mjóstræti 3

Verð : 52,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur  865 4120

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 : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt 443,5 fm atvinnuhúsn. nýlegu húsi 

Sýningarsalur, skrifstofur og lager 

Mikilli lofthæð og stórir gluggar 

Vandaðar innréttingar 

Víkurhvarf

Verð :115,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Tvær skrifstofur á 4 og 5 hæð til útleigu

Alls 211 fm í þessu fallega húsi í miðbænum

Lyfta er í húsinu

Eldhúsaðstaða og snyrting fylgir hvoru rými

Laust til afhendingar

Austurstræti

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Iðnaðar- og skrifst. húsnæði, alls 300 fm 

Neðri hæð 230 fm, efri hæð 70 fm 

Gott bílaplan fyrir framan hús 

4 metra lofthæð

Vagnhöfði 9

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði 

á 2. hæð efst á Hverfisgötu

Eignin er 111 fm 

Staðsett á horni Hverfisgötu og Snorrabrautar 

Gott aðgengi og bílastæði 

Hverfisgata 105

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

118,5 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð 

Góður fjárfestingarkostur 

Húsnæðið selst með góðum leigusamningi

Reykjavíkurvegur 66

Verð : 34,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Kríunes
Arnarnesi

Verð : 124,9 millj.

Glæsilegt 365 fm einbýlishús á vinsælum 
stað á Arnarnesinu í Garðabæ

Húsið hefur verið mikið tekið í gegn  
á síðasta ári

Flott útsýni

Bókaðu skoðun:

Axel Axelsson, aðstm. fasteignasala
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181
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106,5 fm - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 

Suðursvalir 

3 svefnherbergi 

Snyrtileg sameign

Eyrarholt 5 

Verð : 34,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð 
við Sólvallagötu 82 113 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góð staðsetning þar sem stutt er 
í skóla og alla helstu þjónustu 

Sólvallagata 82

Verð : 49,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856



Falleg 143,2 fm íbúð með sérinngang

Jarðhæð og kjallari Mikil lofthæð á efri hæð 

Þrjú svefnherbergi

Aðgangur að sameiginlegum bakgarði

Leyfi fyrir rekstur skammtímaleigu

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rekstrarleyfi f. gistingu

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

820 Eyrarbakki

Þykkvaflöt

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Tækifæri í ferðaþjónustu !

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting 
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert 
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara 
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með 
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd. 
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og 
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

 Sjávargata 28

Verð : 61,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsileg höll í Grímsnesi 
Frábærlega hönnuð m stórum herbergjum 
Gert ráð f Sauna, leikherbergi, stofa m arinn ofl 
494 fm að stærð og á 2,4 hektara eignarlandi 
Hitalögn í gólfum, hitaveita og rafmagn komið inn 
Frábært fjölskylduhús á landi umvafið gróðri 

Miðengi 

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

38 íbúðir á þessum sögulega stað

Tilvalið tækifæri fyrir ferðatengda starfsemi

2-5 herbergja íbúðir

Tilvalið fyrir hótel eða starfsmannafélög

 

Hólar í Hjaltadal

Verð :270,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Sævargarðar 5
Seltjarnarnes

 Tjarnarmýri 21
Seltjarnarnes

Verð :Verð : 83,5 millj.110,0 millj.

Vel skipulagt 192 fm einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr

Glæsileg lóð með hita í aðkomu, 
sólpöllum og gróðurhúsi

Stofan með arni og gert ráð fyrir  
4 svefnherberjum

Fallegt sérbýli á einni hæð með góða 
viðhaldssögu

Um 320 fm mikið endurnýjað endaraðhús

6 rúmgóð svefnherbergi  
(tvö á jarðhæð og fjögur á efri hæð)

Fallegur niðurgrafinn garður með 
timburverönd, skjólveggjum og  
heitum potti

Gott geymslupláss á jarðhæð og bílskúr 
með milliloft

Tvær fasteignir sem skráðar eru  
samtals 365,5 fm
Verslunar og skrifstofu rými sem er 253 fm 
Vörugeymsla sem er 112 fm 
Áður var rekin verslun og þjónusta í húsunum

Minni-Borgir í Grímsnesi

Verð :Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Veitingahúsið Ferstikluskáli í Hvalfirði 
Fasteignin stendur á 3 hektara landi
Möguleiki á að fá keypt tæki og búnað
sem eru í húsinu í dag
Miklir möguleikar fyrir duglega aðila

Ferstikla í Hvalfirði 

Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Höfum fengið til sölu  

hótel, verslun, íbúðir  

og einbýlishús í  

eigu sömu aðila.

Hótel Bláfell Breiðdalsvík

TILBOÐ
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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:

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

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Fasteign og rekstur, fullbúið gistiheimili 
og veitingahúsi í Búðardal

Veitingasalur rúmar 40-50 manns í sæti, 
bar, fullbúið og vel tækjum búið eldhús

9 herbergi með gistirými  
fyrir 19 manns

Áhugavert tækifæri

Tilboð óskast
Skipti á minni eign skoðuð

Dalbraut Búðardal
Gistiheimili

Bókaðu skoðun:

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

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



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

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. jan. kl 17.30-18.00

Lindargata 28 (íbúð 201)   101 Reykjavík 49.700.000

Frábært tækifæri til að eignast nýja íbúð í miðbæ Reykjavíkur. 
Aðeins ein íbúð eftir í húsinu. Glæsileg fullbúin íbúð með gólf-
efnum, ísskáp, uppþvottavél og hágæða innréttingum frá GKS. 
Suðursvalir og fallegt lyftuhús. Hagnýtt skipulag og nútímaleg 
hönnun. Stutt í alla þjónustu. Eignin er laus við kaupsamning.  
Sjón er sögu ríkari!   
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3    Stærð: 85,1 m2  

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 520-9595

Naustabryggja 31-33 íb406  110 Rvk 64.900.000

Um er að ræða glæsilega 5 herbergja íbúð á 4 og efstu hæð og risi. Íbúðinni fylgja 
tvö stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottaherbergi,  2 baðherbergi, 
eldhús, borðstofu/stofu, ásamt fjórum mjög rúmgóðum svefnherbergjum og 
geymslu í sameign. Íbúðinni fylgja 17,3fm þaksvalir í risi og tvennar aðrar svalir á 
aðalhæð. Allar nánari uppl. í síma 520-9595

Herbergi: 5    Stærð: 179,5 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. jan kl. 17:30 – 18:00

Víðimelur 48   107 Reykjavík 40.600.000

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. hæð í þríbýlishúsi á eftirsóttum stað í vestur-
bænum. Eignin skiptist í forstofuhol, eldhús, 2 svefnherbergi og stofu, annað 
herbergið var áður hluti af stofu og einfalt að breyta því aftur. S-svalir og gróinn 
garður. Þvottahús og geymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 84,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. jan kl.17:30-18:00

Digranesvegur 54  200 Kópavogi 41.300.000

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 123,9 fm íbúð þar af 27,3 fm bílskúr í litlu fjölbýli 
á góðum stað nálægt Menntaskólanum í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofuhol, 
stofu, eldhús og 3 svefnherbergi og baðherbergi, þvottahús er innan íbúðar, 
geymsla er innaf bílskúr. Stórar s-svalir með einstöku útsýni og gróinn sameigin-
legur garður. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 123,9 m2

GARÐATORG 2a og 2b
210 Garðabæ

Garðatorg 2b
Íbúð: 0207
Stærð: 160,3 m2
Herbergi: 4ra
Bílastæði: Já
Svalir: 11,7 m2
Bað: 2
Verð: 76.900.000 kr.

1 ÓSELD ÍBÚÐ Í GARÐATORGI 2A.
10 ÓSELDAR Í GARÐATORGI 2B.

OPIÐ HÚS mán. 9. jan kl.17:30-18:00

Fasteignasalan TORG og ÞG Verk kynna: Nýjar íbúðir í nýju og glæsilegu fjölbýlishúsi í miðbæ Garðabæjar. Um 
er að ræða tvo turna. Annar er 6 hæða, Garðatorgi 2a og hinn 8 hæða, Garðatorg 2b. Aðeins ein íbúð eftir í 6 
hæða turni, merkt íb601. En 10 íbúðir eftir af 21 íbúð í 8 hæða turni, Garðatorgi 2b.
 
Nánar um 2b: Efnisval allt hið vandaðasta, innréttingar frá Trésmiðju GKS. Aukin lofthæð, mikið útsýni út yfir 
Arnarnesvog og Álftanes. Allar íbúðir með tvö baðherbergi, ásamt sér þvottaherbergi.  Öllum íbúðum fylgir stæði 
í bílakjallara, góð geymsla í sameign, myndadyrasími o.fl. Afhending á íbúðum, við undirritun kaupsamings.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR, SKILALÝSING, GRUNNTEIKNINGAR OG BÓKUN Á SKOÐUN HJÁ

SÖLUDEILD FASTEIGNASÖLUNNAR TORG Í

2b 2a

SÝNINGAR-

ÍBÚÐ

NR. 207

SÍMA 520-9595

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Trönuhraun 3    220 Hafnafirði 53.900.000

Atvinnuhúsnæði með tveimur sirka 60 fm íbúðum á efri hæð á góðum stað í Hafnar-
firði. Alls er um að ræða 260,2 fm með 4,10m innkeyrsluhurð ásamt aðalinngangi. 
Vinnslusalur, kaffistofa, baðherbergi og móttökuherbergi og tvær íbúðir sem báðar eru 
í útleigu.  Bilið er bjart og snyrtilegt.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Stærð: 260 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. jan. kl. 17.30-18.00

Efstaland 24    108 Reykjavík 39.900.000

Björt og einstaklega vel skipulögð 4ra herbergja íbúð í mjög góðu húsi í Fossvoginum. 
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, góða stofu, baðherbergi og eitt stórt og tvö minni 
svefnherbergi. Auðvelt er að opna á milli barnaherbergjana og búa til eitt stærra 
herbergi ef þörf er fyrir. Húsið hefur fengið mikið og gott viðhald.  
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 80,6 m2      

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Holtsvegur 39    210 Garðabæ

Herjólfsgata 34    220 Hafnarfirði

47.900.000

55.900.000

Mjög vel skipulögð 3ja-4ra herb íbúð á 3.hæð í stórglæsilegu lyftuhúsi. Í eigninni eru 
tvö svefnherbergi en teikningar gera ráð fyrir að hægt sé að bæta við þriðja herberginu. 
Innréttingar eru hvítar og eik með ljósum Quarts stein á eldhúsborði. Íbúðin er á enda 
með gluggum í þrjár áttir.  
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Glæsileg 3ja-4ra herbergja íbúð á 2.hæð með óskertu sjávarútsýni til suð-vesturs. 
Íbúðin skilast með tveimur góðum svefnherbergjum en hægt er að bæta við þriðja 
samkv.teikningum. Innréttingar eru hvítar og dökkbæsuð eik með ljósum Quarts stein 
á borðum. Lyfta er í húsinu. Ósnortin náttúra er bæði fyrir framan og á bakvið húsið, 
hraun og sjór. Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 111,4 m2       Bílskýli      

Herbergi: 3-4     Stærð: 110,9 m2       Bílageymsla 

1 ÍBÚÐ

ÓSELD

AFHENDING

MARS 2017







SKILDINGANES 54
• 101 Rvk.  
• Vel staðsett 456,5 fm einbýlsihús.
• Frábært óhindrað útsýni.  
• Miklir möguleikar.  
• Stórar stofur.  
• Möguleiki á aukaíbúð.

STÓRHOLT 20
• 105 Rvk.  
• 3ja. herb. 
• Aukaherbergi í kjallara 
  sem hægt er að leigja út. 
• Verð 42,5 millj. 

Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:30 til 17:00    

LUNDUR 23
• 200  KÓP.  
• 5. herb. 
• 186,9 fm.  
• Glæsileg íbúð á tveimur
   hæðum,  
• Fallegar innréttingar.
• Bílgeymsla. 
• Verð 77 millj. 

LANGALÍNA 28
• 210 Gbæ. 
• Sjáland. 
• 116 fm. íbúð.  
• Stæði í bílageymslu.
• Vandaðar innréttingar. 
• Álkætt hús. 

LÓÐIR TIL SÖLU
LEIRVOGSTUNGA

270 Mos. 

Byggingalóðir fyrir einbýli og raðhús. 

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvílandi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

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

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi. 

LUNDUR 25
NÝBYGGING

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 bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingar- 
félag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum 
Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 
11 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120  til 194 fm.  Vandaðar íslenskar innrét-
tingar.  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 
timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byg-
gingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum 
Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 25 í Fossvogsdal í 11 íbúð fjölbýlishúsi. Húsið er 5 
hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 111  til 179 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg 
hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum  eða stórum 
timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er  
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumön-
num Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

NÝBYGGING

NÝBYGGING
LUNDUR 5LANGALÍNA 20-26
Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi. Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ
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Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Víglundur Helgason sölumaður

Hildur Loftsdóttir skrifstofa
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Merki

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

Erluás - Hafnarfjörður - ParHús

Nýlega komið í einakaslölu glæsilegt nýlegt tvílyft parhús með innb. bílskúr 
samtals 210 fm. 4 rúmgóð svefnherbergi ofl. Arinn í stofu. Fullbúin eign. 
Frábær staðsetning og útsýni.

Nánari uppl og skoðun á eigninni : Helgi Jón Harðarson sölustj.  
s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Hraunhamar fasteignasla kynnir Hafnfirðinginn 
Víglund Helgason nema í Löggildingu  
fasteignasala til starfa, en hann hefur starfað við 
fasteignasölu í nokkur ár með góðum árangri.   

Við bjóðum Víglund sérstaklega velkominn  
í öflugan hóp okkar.

Fasteignasalan Hraunhamar  
óskar viðskiptavinum sínum og  
landsmönnum öllum gleðilegs  

nýs árs og þakkar fyrir  
viðskiptin á liðnum árum.

GnitaHEiði - Einbýli - KóPavoGur

Hraunhamar kynnir: Glæsilegt tvílyft einbýli á þessum vinsæla og mikla 
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs, einbýli með innb. bílskúr samtals 
397,1 fm þar af er flísalagður bílskúrinn 106,5 fm Frábær staðsetning innst 
í botnlanga. Mikil lofthæð á köflum á efri hæð, innfelld lýsing. Möguleiki á 
auka íbúð á neðri hæðinni. Glæsilegur garður.  Verðtilboð.

Nánari uppl og skoðun á eigninni : Helgi Jón Harðarson sölustj.  
s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

KvistavEllir - Einbýli – Hf.

Hraunhamar kynnir mjög fallegt einbýli á einni hæð, húsið er með rúm-
góðum bílskúr og er samtals 230 fm.
Glæsilegt eldhús og baðherbergi, hiti í gólfum.  4 stór herbergi , heitur 
pottur ofl. Frábær staðsetning í hverfinu, innst í botnlanga. Hagstæð lán.

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Hlynur Halldórsson  s. 698-2603 
eða hlynur@hraunhamar.is



FLATAHRAUN 1 - HFJ

Opið hús þriðjudaginn 5. maí milli kl. 17:00 & 17:30 
Flatahraun 1 í Hafnarfirði, íbúð 0306. 80,2 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Flatahraun í Hafnarfirði ásamt 
sér stæði í bílgeymslu. Lítil útborgun gegn yfirtöku lána frá 
ÍLS ca 25,2 millj. kr,-. Verð 27,9 millj. Aron Freyr sölumaður 
Ás verður á staðnum s:772-7376 allir velkomnir. 

ÞÓRSBERG 6 - HFJ

Opið hús í dag mánud. 4.maí milli kl. 17:00 & 17:30 
Þórsberg 6 í Hafnarfirði. Falleg 80,0 fm 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sér verönd með sólpalli í tvíbýli. 
Verð 28,5 millj. Aron Freyr sölumaður Ás verður á staðnum 
s:772-7376 allir velkomnir. 

VÆTTABORGIR 97 - REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 18.30 - 19.00
Vættaborgir 97 í Rvk. Fullbúið og fallegt parhús, húsið er alls 
165.5 fm. Verönd með skjólveggjum, ræktuð lóð, hellulagt 
bílaplan með hitalögn. Dyrasími með myndavél, þjófavar-
nakerfi fylgir með húsinu.  Fallegt útsýni.Verð 50,9 millj. 
Allir velkomnir, Eiríkur Svanur Sigfússon s:862-3377 löggiltur 
fasteignasali verður á staðnum.  

FROSTAFOLD 21 - REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 17.45 - 18.45
Frostafold 21 í Rvk.  Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð á tve-
imur hæðum með bílskúr, samtals 146,6 fm. Verð 34,9 millj. 
Allir velkomnir, Eiríkur Svanur Sigfússon s:862-3377 löggiltur 
fasteignasali verður á staðnum.

FROSTAFOLD 123 - REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl.17.00 - 17.30
Frostafold 123 í Rvk. Falleg rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 
annari hæð með sér inngangi af svölum, eignin er alls 81,8 
fm að stærð. Verð 22,9 millj. Allir velkomnir, Eiríkur Svanur 
Sigfússon s:862-3377 löggiltur fasteignasali verður á  
staðnum.   

BOÐAHLEIN 10 - ELDRI BORGARAR

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 17.00 17.30
Boðahlein 10 við Hrafnistu í Hafnarfirði/Garðabæ. LAUST 
STRAX” Fallegt 84,9 fm. Endaraðhús fyrir eldriborgara á 
frábærum útsýnisstað.  Verð 31,3 millj. Allir velkomnir, Jónas 
Hólmgeirsson sölumaður s:892-1243 verður á staðnum. 

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur  
Sigfússon  

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FLATAHRAUN 1 - HFJ

Opið hús þriðjudaginn 5. maí milli kl. 17:00 & 17:30 
Flatahraun 1 í Hafnarfirði, íbúð 0306. 80,2 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Flatahraun í Hafnarfirði ásamt 
sér stæði í bílgeymslu. Lítil útborgun gegn yfirtöku lána frá 
ÍLS ca 25,2 millj. kr,-. Verð 27,9 millj. Aron Freyr sölumaður 
Ás verður á staðnum s:772-7376 allir velkomnir. 

ÞÓRSBERG 6 - HFJ

Opið hús í dag mánud. 4.maí milli kl. 17:00 & 17:30 
Þórsberg 6 í Hafnarfirði. Falleg 80,0 fm 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sér verönd með sólpalli í tvíbýli. 
Verð 28,5 millj. Aron Freyr sölumaður Ás verður á staðnum 
s:772-7376 allir velkomnir. 

VÆTTABORGIR 97 - REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 18.30 - 19.00
Vættaborgir 97 í Rvk. Fullbúið og fallegt parhús, húsið er alls 
165.5 fm. Verönd með skjólveggjum, ræktuð lóð, hellulagt 
bílaplan með hitalögn. Dyrasími með myndavél, þjófavar-
nakerfi fylgir með húsinu.  Fallegt útsýni.Verð 50,9 millj. 
Allir velkomnir, Eiríkur Svanur Sigfússon s:862-3377 löggiltur 
fasteignasali verður á staðnum.  

FROSTAFOLD 21 - REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 17.45 - 18.45
Frostafold 21 í Rvk.  Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð á tve-
imur hæðum með bílskúr, samtals 146,6 fm. Verð 34,9 millj. 
Allir velkomnir, Eiríkur Svanur Sigfússon s:862-3377 löggiltur 
fasteignasali verður á staðnum.

FROSTAFOLD 123 - REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl.17.00 - 17.30
Frostafold 123 í Rvk. Falleg rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 
annari hæð með sér inngangi af svölum, eignin er alls 81,8 
fm að stærð. Verð 22,9 millj. Allir velkomnir, Eiríkur Svanur 
Sigfússon s:862-3377 löggiltur fasteignasali verður á  
staðnum.   

BOÐAHLEIN 10 - ELDRI BORGARAR

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 17.00 17.30
Boðahlein 10 við Hrafnistu í Hafnarfirði/Garðabæ. LAUST 
STRAX” Fallegt 84,9 fm. Endaraðhús fyrir eldriborgara á 
frábærum útsýnisstað.  Verð 31,3 millj. Allir velkomnir, Jónas 
Hólmgeirsson sölumaður s:892-1243 verður á staðnum. 

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur  
Sigfússon  

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LAXÁRBAKKI - GOTT TÆKIFÆRI

Ferðaþjónustan Laxárbakki í Hvalfjarðarsveit, 301 Akranesi.
Laxárbakki er lítið ferðaþjónustu fyrirtæki sem býður upp á gistingu og veitingar allt árið.  Laxárbakki er staðsettur í Hvalfirði á 
bökkum “Laxár”.  Hann er vel staðsettur við þjóðveg 1, aðeins 12 km frá Akranesi og 17 km frá Borganesi. Laxárbakki er tilvalin 
bækistöð fyrir frekari ferðalög um Vesturlandið, auk þess sem nánasta nágrenni býður upp á ótalmarga spennandi möguleika  
fyrir ferða- og útivistarfólk. Stutt er á alla helstu ferðamannastaði á suðvesturlandi eins og Húsafell, Langjökul, Þingvelli, 
Hvalfjörð og Snæfellsnes. Einstakt fuglalíf er á staðnum og mikið er af góðum gönguleiðum eins og Akrafjall, Hafnarfjall,  
Skarðsheiði, Skessuhorn, Síldarmannagöngur, Glymur o.fl.  Mjög góð aðstaða er í veislusalnum fyrir fermingar, giftingar, æt-
tarmót, hópefli, gönguhópa, hestahópa og aðra hópa. Laxárbakki er einnig frábær staður fyrir aðdáendur norðurljósa því  
þar skapast oft mjög góð skilyrði til að njóta fegurðar þeirra.

Ferðaþjónustan á Laxárbakka býður upp á gistingu í 12 glæsilegum studióíbúðum fyrir allt að 31 manns og 6 svefnherbergi í 
gistihúsi fyrir allt að 14 manns. Stór veitingarstaður er á staðnum sem tekur allt að 100 manns í sæti. 

Nánari upplýsingar hjá Eiríki Svani Sigfússyni lögg.fasteignasala eirikur@as.is  s:862-3377 og 520-2600. 

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Prestastígur 6, íb. 203, 
fjölbýli í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 4ra her-
bergja íbúð sem er um 108,4 fm 
að stærð ásamt stæði í bílakjal-
lara. Íbúðin er á annarri hæð í 
fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Aðgangur að samkomuhúsi 
fylgir.  OPIÐ HÚS 11. JANÚAR kl 17,30 til 18,00
Ásett verð búseturéttarins er  kr. 8,5 millj. og eru mánaðargjöldin 
um 191.000.-. 

Hólmvað 8 íbúð 101, 
fjölbýli í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja her-
bergja íbúð sem er um 96 fm að 
stærð ásamt stæði í bílakjallara. 
Íbúðin er á fyrstu hæð í fjögurra 

hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Ásett verð búseturéttarins er  kr. 8,4 
millj. og eru mánaðargjöldin um 194.000.-. 

Hólmvað 6, 
raðhús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja her-
bergja raðhús ásamt bílageymslu.  
Um er að ræða raðhús á ein-
ni hæð. OPIÐ HÚS 12. JANÚAR kl 17,30 til 18,30 
Ásett verð búseturéttar er kr. 11 millj. og eru mánaðargjöldin um 
205.000.-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskost-
naður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, 
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar 
sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa 
tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 13 
janúar n.k.

Tilboðsfrestur er til 20 janúar  n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 552-
5644 milli kl 9-15. Einnig er hægt að nálgast frekari upplýsingar 
um íbúðir til sölu á heimasíðu Búmanna á búmenn.is
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534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun  –  534 1020 // sala@jofur.is

Vönduð skrifstofuhæð. Skiptist í 6 skrifstofur, opið 
vinnurými, fundarherb., eldhúskrók, tvö salerni og 
tæknirými. Parket á gólfi og lagnastokkar með 
veggjum. Vandaðar innréttingar.  
Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

Vörugeymsla með góðri aðkomu um breiðan ramp. 
Lofthæð 3,7 metrar.  Niðurfallsrennur í gólfi. Wc til 
staðar. Stórar innkeyrsludyr. Einnig aðgengi í rýmið úr 
sameignarstigagangi framan á húsinu.  
Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

TIL SÖLU Faxafen 9 - 108 Reykjavík
Stærð 746,4 fm. 
Verð 82 millj.

Kringlan 4-6 - 103 Reykjavík 
Stærð 274,4 fm. 
Verð 78 millj.

Ólafur 
S: 824 6703

Magnús
S: 861 0511

Sigurður J. 
S: 534 1026 

Helgi Már
S: 897 7086

Bergsveinn
S: 863 5868

TIL SÖLU
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S: 863 5868

TIL SÖLU
Verslunar- og þjónustuhúsnæði. Húsnæðið er að mestu
opið verslunarrými með stórum verslunargluggum ásamt 
kaffiaðstöðu, snyrtingu og afstúkuðu lagerrými með vörudyrum. 
Mjög góð staðsetning og sýnileiki. VSK leggst við leigufjárhæð. 
Laust samkvæmt samkomulagi.

Upplýsingar veitir Helgi Már 897-7086 hmk@jofur.is 

Húsnæðið skiptist í opið verslunar-/ vinnurými, um 70 fm.  
lagerrými með vörudyrum, kaffiaðstöðu og snyrtingu.  
Flísar á gólfum. Næg bílastæði.
VSK leggst við leigufjárhæð.

Laust strax!

Upplýsingar veitir Helgi Már 897-7086 hmk@jofur.is 

Faxafen 12, 108 Reykjavík
Stærð: 303 fm.
Leiguverð: Tilboð

Bíldshöfði 14, 110 Reykjavík
Stærð: 210 fm.
Leiguverð: Tilboð

TIL LEIGU TIL LEIGU

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

Ugluhólar.
Flott 3ja. herb. 95 fm. íbúð auk bílskúrs  22 fm. bílskúr.   
Íbúð er á 3. og efstu hæð. Flott útsýni.  Góðar innréttingar. 
Eignin er í góðu viðhaldi. Verð: 32,9 m. 

Barmahlíð.
Falleg 3ja. herb. 73 fm. íbúð í kjallara ,lítið niðurgrafin. 
Eikarparket. Flott eldhús með hornglugga. 2 svefnherbergi. 
Góð sameign.  Fallegur garður . Góð aðkoma. Góð bílastæði. 
Verð: 33,5 m. 

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

Stórikriki í Mosfellsbæ. 
Falleg 118 fm. íbúð á 3ju hæð í  vönduðu fjölbýli. Stæði í 
bílageymsluhúsi fylgir. Góðar innréttinga. 3 svefnherbergi.  
Allt fyrsta flokks.   Verð: 44,7 m. 

Lindarbyggð í Mosfellsbæ. 
Gott 108 fm. endaraðhús á afar vinsælum stað í 
Mosfellsbæ. Upptekin loft. Góður garður með sólpalli. 
Aukaherbergi undir súð sem er utan fermetra.  Laus strax.

Öldugata. 
 Snyrtileg, 49 fm. kjallaraíbúð með sér inngangi við 
Öldugötu. Fallegur bakgarður.  Er laus í vor. Verð: 26,9 m. 

Grýtubakki.
Vel staðsett 102 fm. íbúð á 3. og efstu hæð í góðu fjölbýli 
við Grýtubakka. 3 góð svefnh., björt stofa, svalir í suð-vestur.  
Flottur garður með leiktækjum.  Verð.  31,0  m

Strandagata.
Mjög vel staðsett. 90 fm. veggja herb. búð við Strandgötu í 
Hafnarfirði.  Vel innréttuð íbúð og nýlega  standsett.  Bílskúr.  
Verð: 38,5 m. 

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 Bókhald

VSK uppgjör. Skil á gögnum/miðum til 
RSK. Skattskýrslur. Bókhald. Stofnun 
fyrirtækja. FRAMTALSÞJÓNUSTAN, 
Ármúla 19. Sími 533 1533.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

smiðsKRaFtUR eHF. 

Nýsmíði og ViðHald.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

Tek að mér flísalagnir og múrvinnu. Er 
með mikla reynslu. Uppl. í síma 855-
4420 Tim

 spádómar

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

sá símaspá í 
 s. 844 6845 / 462 4564

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

 Rafvirkjun
RaFlagNiR, dyRasímaR. s. 

663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RaFlagNiR og 
dyRasímaKeRFi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

 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.

SUNNUDAGA KL. 20:00

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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HEILSA

 Nudd

Thailenskt Heilsunudd hjá Joomjan 
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma 
8923899.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ÍSLENSKA f. ÚTLENDINGA 
-ENSKA

ICELANDIC I, II, III. ENSKA f. Fullorðna 
-ENGLISH f. Adults. Byrja/Start: 9/1, 
6/2 , 6/3, 3/4, 1/5, 29/5, Morgna/
Síðd/Kvölds. Morn/Aftern/ Evening. 
4 vikur/weeks x 5 daga/days. 2 -5 
nem/students - www.iceschool.is. 
ff@icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Geymsluhúsnæði

www.GEyMSLAEITT.IS 
 fyRSTI MÁNUÐUR fRÍR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEyMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

RAfvERKTAKA- 
fyRIRTæKIÐ  

RAfSvEINN hf
óskar eftir að ráða rafvirkja og 

rafvirkjanema. Fjölbreytileg störf. 
Góð verkefnastaða.
Uppl. í s. 660 4545.

KoRNIÐ/fjARÐARbAKARÍ
Starfsfólk vantar í hlutastarf á 
Tjarnarvöllum og Dalshrauni á virkum 
dögum í vetur. 18 ára og eldri. Íslensku 
kunnátta skilyrði. Umsóknir sendist á 
umsokn@kornid.is

KoRNIÐ/fjARÐARbAKARÍ
Starfsfólk vantar í hlutastarf 
aðrahvora helgi í bakaríin okkar. 
Hentar vel skólafólki. 18 ára og eldri. 
Íslensku kunnátta skilyrði. Umsóknir 
sendist á umsokn@kornid.is
Óskum eftir smiðum, kranamönnum 
og vönum mönnum í flekauppslátt. 

Uppl. í s. 783 6006
NEw hoTEL IN 

DowNTowN REyKjAvIK 
LooKING foR oUTGoING 

AND SERvIcE MINDED 
INDIvIDUALS.

Available positions are: 

- Head of housekeeping/reception 

- Receptionist for night shifts 

Fluent English, a valid drivers 
licence, computer literacy and 

honesty a must. Further language 
skills a plus. 

Send CV’s and any enquires to 
booking@41hotel.is

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

Fréttablaðið eykur þjónustu sína við 
lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

mest lesna dagblað landsins.



18

11

Hann er hrikalega 
hungraður í að halda 

áfram og vill hvergi hætta. Hann 
er enn þá í heimsklassa þrátt fyrir 
að vera orðinn 37 ára. Þetta er 
náttúrulega bara ótrúlegur 
leikmaður.

645
Mörk Guðjóns Vals í 122 leikjum 
hans á stórmótum eða 5,3 mörk 
að meðaltali í leik. Enginn hefur 
skorað meira fyrir Ísland.

10
Hefur spilað flesta 
leiki við Frakka á 

stórmótum.

46
Hefur skorað flest 

mörk á stórmótum 
á móti Spáni.

35
Þjóðir sem Guðjón 
Valur hefur mætt á 

stórmótum.

✿  Flest stórmót leikmanna
20* Guðjón Valur Sigurðsson
16 Ólafur Stefánsson
15 Róbert Gunnarsson
15* Ásgeir Örn Hallgrímsson
14 Snorri Steinn Guðjónsson
13* Vignir Svavarsson
12 Guðmundur Hrafnkelsson
12* Arnór Atlason 

 * Með HM í Frakklandi 2017

 
Keflavík - Snæfell 66-73 
Stig Keflavíkur:  Ariana Moorer 26/17 
frák./9 stoðs./5 stolnir, Birna Valgerður 
Benónýsdóttir 13/10 frák., Thelma Dís 
Ágústsdóttir 12/7 frák., Emelía Ósk Gunn-
arsdóttir 6, Þóranna Kika Hodge-Carr 5/5 
fráköst, Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 3/8 
fráköst/3 varin skot, Erna Hákonardóttir 1. 
Stig Snæfells:  Aaryn Ellenberg  31/10 frák., 
Bryndís Guðmundsd, 11/9 frák., Berglind 
Gunnarsdóttir 9, Sara Diljá Sigurðardóttir 9, 
Gunnhildur Gunnarsdóttir 7/4 varin María 
Björnsdóttir 4, Andrea Björt Ólafsdóttir 2. 
 
Grindavík - Stjarnan 52-66 
Stigahæstar: Petrúnella Skúladóttir 20/10 
frák., Ingunn Embla Kristínardóttir 11, Íris 
Sverrisdóttir 10, María Ben Erlingsdóttir 
6/8 frák.- Danielle Rodriguez 17/13 frák., 
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 13, María Lind 
Sigurðardóttir 12, Jenný Harðardóttir 10. 
 
Skallagrímur - Valur 93-83 
Stigahæstar: Sigrún Sjöfn  Ámundadóttir 
23/11 frák./6 stoðs., Tavelyn Tillman 20/5 
stolnir, Kristrún Sigurjónsdóttir 15/9 frák., 
Fanney Lind Tomas 11, Jóhanna Björk 
Sveinsdóttir 10/6 frák./6 stoðs - Mia Loyd 
28/11 frák./7 stoðs., Guðbjörg Sverrisdóttir 
21/6 frák./6 stoðs., Dagbjört Dögg Karls-
dóttir 13, Hallveig Jónsdóttir 10. 
 
Haukar - Njarðvík 73-74 
Stigahæstar: Dýrfinna Arnardóttir 16/5 
stolnir, Rósa Björk Pétursdóttir 15, Sólrún 
Inga Gísladóttir 14/9 frák./5 stolnir, Anna 
Lóa Óskarsdóttir 13, Þóra Kristín Jónsdóttir 
12/9 frák./6 stoðs. - Carmen Tyson-Thomas 
40/16 fráköst/5 varin, Soffía Rún Skúla-
dóttir 12, Björk Gunnarsdótir 6/7 stoðs.  

Efri
Keflavík 22
Snæfell  20
Skallagrímur 20
Stjarnan 16 

Neðri 
Njarðvík  12
Valur  10
Grindavík  6
Haukar 6

Nýjast
Domino’s-deild kvenna

Gullið kom loksins í 
fimmtu tilraun 
Álftanes varð loksins íslands-
meistari í futsal kvenna í gær eftir 
4-3 sigur á selfossi í úrslitaleik í 
laugardalshöllinni í gær. Þetta er 
fyrsti íslandsmeistaratitill Álftanes 
en liðið hefur tapað í úrslita-
leiknum undanfarin fjögur ár.
Álftanes-liðið náði þarna að hefna 
fyrir tapið í úrslitaleiknum fyrir 
ári. Erna Birgisdóttir skoraði tví-
vegis fyrir Álftanes en hin mörkin 
skoruðu þær oddný sigurbergs-
dóttir og saga kjærbech finnboga-
dóttir. Eva lind Elíasdóttir jafnaði 
metin í 1-1 og Erna Guðjónsdóttir 
minnkaði muninn í 4-2 og svo 
aftur í 4-3 þegar mínúta var eftir. 

stöðvuðu siGurGönGu 
Ólsara í Höllinni í Gær 
selfoss varð í gær íslandsmeistari 
karla í futsal eftir 3-2 sigur á 
víkingi Ólafsvík í úrslitaleik í 
laugardalshöllinni. Gylfi Dagur 
leifsson og Ásgrímur Þór Bjarna-
son skoruðu fyrir selfoss í úrslita-
leiknum en sigurmarkið var hins 
vegar sjálfsmark Ólafsvíkinga. 
Ólafsvíkingar áttu þarna mögu-
leika á því að vinna titilinn þriðja 
árið í röð og í fjórða sinn á fimm 
árum og þeir komust tvisvar yfir í 
úrslitaleiknum og fengu einnig víti 
í lokin sem þeir klúðruðu. leikur-
inn snerist hins vegar á tveggja 
mínútna kafla stuttu 
eftir að Ólafs-
víkingar komust í 
2-1. Ásgrímur Þór 
Bjarnason jafnaði 
metin eftir mikið 
einstaklings-
framtak 
og Emir 
Dokara 
varð síðan 
fyrir því 
að skora 
sjálfsmark 
rúmri mín-
útu síðar. 
Það reyndist 
sigurmarkið.

s p o r t   ∙   F r É t t A B L A ð i ð 15M Á N U D A G U r   9 .  j A N ú A r  2 0 1 7



9 .  j a n ú a r  2 0 1 7   M Á n U D a G U r16 s p o r t   ∙   F r É t t a B L a ð i ð

www.heilsuborg.is Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

Heilsulausnir - léttara líf
Kynningarfundur
Þriðjudaginn 10. janúar kl. 17:30 
í Faxafeni 14 
Allir velkomnir

Þú ert í góðum höndum hjá okkur því allir 

þjálfarar og sérfræðingar Heilsuborgar eru 

með háskólamenntun í sínu fagi.

Heilsulausnir – léttara líf hefst 23. janúar
Unnið er með hreyfingu, næringu, skipulag daglegs lífs og hugarfar í nýrri útgáfu 
af þessu vinsæla námskeiði. 
Að námskeiðinu standa íþróttafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknir, ástríðukokkur, 
næringarfræðingar, sjúkraþjálfarar og sálfræðingar.  
Þjálfun í hóp með íþróttafræðingi þrisvar í viku kl. 6.20, 12.00 ,18.30 og 19.30.
Aðgangur að líkamsræktinni og opnum tímum sem auka fjölbreytni í þjálfun.  
Ítarleg fræðsla á tveggja vikna fresti og stuðningur í lokuðum hóp á facebook.
Sýnikennsla í matreiðslu, smakk og fjölbreyttar uppskriftir.  

Upplýsingar í síma 560 1010 eða á mottaka@heilsuborg. is

Léttara líf í Heilsuborg

TAKTU SKREFIÐ!

Árangur sem endist

Vilt þú vinna með þyngdarstjórnun og ná árangri sem endist? 
Vilt þú læra að borða þig til betri heilsu? 

Taktu fyrsta skrefið með því að koma á kynningarfundinn á morgun 
og heyra um hvað málið snýst.

Þau
helgina

áttu
Kristján  
Andrésson
þjálfari sænska 
handboltalands-
liðsins
Stýrði Svíum til 
sigurs í tvígang á 
móti Norðmönn-
um um helgina, 
fyrst með 8 mörkum í 
Jönköping og svo með 2 mörkum í 
Kristianstad. Kristján   
fékk það krefjandi verkefni að 
byggja upp nýtt landslið hjá Svíum 
eftir að margir reynsluboltar hættu 
eftir ÓL í Ríó. Kristján er enn einn 
íslenski handboltaþjálfarinn sem 
er að gera flotta hluti með önnur 
landslið því sænska landsliðið 
hefur unnið alla fjóra leiki sína 
síðan hann tók við. Lokaundir-
búningsleikur sænska landsliðsins 
fyrir HM er á móti Síle í kvöld.

Elvar Már  
Friðriksson
leikstjórnandi Barry 
í háskólakörfu-
boltanum
Elvar skoraði 
sigurkörfuna í 
tvíframlengdum 
leik á móti 
Eckerd í bandaríska 
háskólakörfuboltanum um helgina 
en Eckerd var búið að vinna tíu 
leiki í röð fyrir leikinn. Elvar náði 
sóknarfrákasti og skoraði sigur-
körfuna aðeins tveimur sekúndum 
fyrir leikslok. Njarðvíkingurinn 
endaði leikinn með 13 stig, 12 
stoðsendingar og 6 fráköst en hann 
er búinn að gefa 8,5 stoðsendingar 
að meðaltali í vetur.

Helga María Vilhjálmsdóttir
landsliðskona í alpagreinum
Helga María er að byrja vel eftir 
að hafa misst úr heilt ár frá vegna 
meiðsla. Hún stóð sig þannig mjög 
vel á virkilega sterkum alþjóðleg-
um FIS mótum í stórsvigi í Hafjell í 
Noregi um helgina. Á laugardaginn 
endaði Helga María í sjötta sæti 
og í gær náði Helga María síðan 
12. sætinu. Helga María byrjaði 
að skíða aftur í nóvem-
ber síðastliðnum 
eftir að hafa slitið 
krossband í hné 
ári áður. Helga 
María náði 
bestum árangri 
Íslendinga 
á  Vetraról-
ympíu-
leikunum 
í Sochi 
2014 og 
það er því 
ánægjulegt 
að sjá hana 
komast 
aftur á 
strik.

KörFUBoLti Spennan jókst um 
helgina í baráttunni um deildar-
meistaratitilinn í Domino´s deild 
kvenna eftir að Íslandsmeistarar 
Snæfells sóttu tvö stig til Keflavíkur 
í toppslag deildarinnar.

Hið unga lið Keflavíkur kom sér í 
frábæra stöðu til að vinna leikinn og 
ná sex stiga forystu á Snæfell en féll 
á prófinu á lokamínútunum þegar 
liðið gat ekki keypt sér körfu. Eftir 
leikinn munar aðeins tveimur stig-
um á Keflavík (22) og næstu tveimur 
liðum (Snæfell og Skallagrímur með 
20) auk þess að Snæfell er nú með 

2-0 forystu á Keflavík í innbyrðis-
leikjum.

Reynsla og seigla Snæfellsliðsins 
skilaði liðinu sínum öðrum sigri á 
móti Keflavík í vetur. Snæfell byrj-
aði leikinn vel og hélt sér síðan á lífi 
eftir sterka endurkomu Keflavíkur-
liðsins. Allt var síðan undir í lokin.

Snæfell hafði heppnina með sér 
þegar Ariana Moorer klikkaði á 
tveimur af þremur vítum sínum rétt 
fyrir leikslok þegar eitt víti í viðbót 
hefði tryggt liðinu sigur. 

Hólmararnir voru síðan sterkari í 
framlengingunni þrátt fyrir að vera 

með systurnar Gunnhildi og Berg-
lindi Gunnarsdætur með fimm 
villur á bekknum. Aaryn Ellenberg-
Wiley kom til baka eftir slakan fyrri 
hálfleik og skoraði 26 af 31 stigi sínu 
í seinni hálfleik og framlengingu.

Það þarf ekki að koma á óvart 
en Keflavík hefur tapað þremur af 
fjórum 4 leikjum sem hafa ráðist í 
lokasóknunum. Ungu stelpurnar 
eiga enn eftir að læra að klára jafna 
leiki og þar til þær gera það eru 
reynslumeiri lið Snæfells og Skalla-
gríms skrefinu á undan þrátt fyrir að 
vera á eftir þeim í stigatöflunni.  - óój

Litlu slátrarana skorti reynsluna í lokin

Ariana Moorer átti flottan leik en klikkaði aftur á móti á úrslitastundu. Hún gat 
tryggt Keflavík sigurinn í lokin en klúðraði tveimur vítum.  FréttAblAðið/DAníel Þór



Í dag

Íbúðir í hjarta Reykjavíkur með leyfi til skammtímaleigu

Sala fasteigna frá

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

Kjartan Hallgeirsson, 
löggiltur fasteignasali,
S: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Brynjar Þ. Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr., aðstoðarm. fast.s.
S: 896 1168
brynjar@eignamidlun.is 

Fjórar íbúðir í sér stigahúsi með 
sérinngangi við Skólavörðustíg 1A. 
Heildarstærð 423,7 fm.

Búið er að teikna og samþykkja þriggja 
herbergja íbúðir á 2.- 4. hæð og tveggja 
herbergja íbúð á 5. hæð. 
 Húsið lítur vel út að utan, en að innan 
eru íbúðirnar upprunalegar og eru í dag 
skipulagðar sem 2ja herbergja íbúðir.
 Hér er um einstaka staðsetningu 

að ræða, neðst á Skólavörðustíg og 
er gott útsýni úr íbúðunum uppeftir 
Skólavörðustíg að Hallgrímskirkju 
og niður á Laugaveg.
 Um algjöra séreign er að ræða, þannig 
að rekstraraðili hefur full yfirráð yfir stiga-
húsi og kjallara, en í kjallara mætti útbúa 
sameiginlega aðstöðu fyrir íbúðirnar,
t.d. heitan pott eða gufu auk geymslu 
og töskugeymslu. 
 Íbúðirnar eru til afhendingar strax. 
 Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Þegar áströlsk hjón hafa borgað 
fúlgur fjár fyrir þá upplifun að 
halda að þau séu í raun og veru 

við það að deyja í íslenskum byl á 
reginfjöllum, alein og yfirgefin, segir 
ferðaþjónustufyrirtækið sem bauð 
upp á þær trakteringar að þau geti 
sjálfum sér um kennt. Þau hafi gert 
„allt rangt“. Talsmaður fyrirtækisins 
segir ekkert því að kenna, allt sjálfum 
fórnarlömbunum, og lætur liggja að 
því að þau segi ekki satt um upp-
lifun sína. Hann talar eins og þau séu 
starfsmenn fyrirtækisins sem svikist 
hafi um. Maður bíður bara eftir því 

fyrirtækið fari í skaðabótamál við 
hjónin.

„Óhlýðni“
Einn eigenda Montaineers of Icel-
and sagði í viðtali við Fréttablaðið á 
laugardaginn að „óhlýðni“ áströlsku 
hjónanna hafi valdið hrakningum 
þeirra, en sjálfir höfðu íslensku fjalla-
mennirnir þverskallast við að hlýða 
aðvörun Veðurstofu um storm og 
ákveðið að að halda á Langjökul með 
hóp sinn, enda „vanir fjallamenn“. En 
það er ekki nóg að vera „vanur fjalla-
maður“; maður þarf að muna að 
manni hefur verið treyst fyrir hópi af 
„óvönum fjallamönnum“.

Þeir brugðust þeirri frumskyldu 
sem sérhver smalahundur þekkir, 
sérhver leikskólakennari í bæjarferð: 
að halda utan um hjörðina.

Það gerir maður með því að hafa 
leiðsögumenn fyrir framan en 
einkum þó fyrir aftan hópinn. Þegar 
maður er með hóp af alls konar 

mistæknifróðu fólki í hættulegum 
aðstæðum, sem maður hefur sjálfur 
teymt það í, þrátt fyrir stormvið-
vörun, þá verður maður að gera ráð 
fyrir því að eitthvað fari fyrir ofan 
garð og neðan af fyrirmælum. Maður 
verður að gera ráð fyrir því að einhver 
geti rekið sig í takka og kunni ekki að 
kveikja aftur á vél sem hann hefur 
aldrei stigið á og hefur ekki verið sýnt 
hvernig kveikt er á. Maður verður að 
gera ráð fyrir því að fólk geti hugsan-
lega verið klaufar. Við fæðumst ekki 
með þekkingu á vélum.

Talsmaður fyrirtækisins segir að 
áströlsku hjónin hafi „gert allt rangt“. 
Þó svo væri: leiðsögumenn í slíkum 
aðstæðum eiga einmitt að gera ráð 
fyrir því að vera með fólk sem gerir 
„allt rangt“.

Upplifunartúrismi
Fyrirtæki á borð við þetta selur mjög 
sterka og áhrifamikla upplifun, sem 
er nálægð við villta og óútreiknan-

lega náttúru með tilheyrandi kitlandi 
tilfinningu fyrir hugsanlegum háska. 
En það á bara að vera tilfinning. Túr-
istinn á aldrei að komast í raunveru-
legan háska. Hann borgar ekki bara 
fyrir tilfinninguna um háska – hann 
borgar líka fyrir hitt: öryggi sitt.

Ekki er nóg að segja að maður 
„harmi“ atvikið og „skilji“ reiði fólks 
en fara svo strax í kjölfarið að kenna 
fórnarlömbunum um ófarir sínar. 
Ekki er nóg að segjast ætla að „skoða 
alla verkferla“ þegar maður segir svo 

í kjölfarið að fyrirtækið hafi ekkert 
gert rangt en allt rétt. Þegar maður 
ber ábyrgð á lífi og limum fólks í stór-
hríð uppi á reginfjöllum blasir við að 
maður getur ekki ætt á undan öllum 
hinum, eins og maður sé í kappakstri 
við það – maður verður að ganga út 
frá því að það viti ekkert í sinn haus.

Ævintýraferðin varð martröð fyrir 
áströlsk hjón. Það er nógu slæmt. En 
líka hitt, að málið sýnir hugsunar-
hátt sem vonandi er ekki landlægur í 
íslenskri ferðaþjónustu. Túristar eru 
ekki bráð. Þeir eru ekki veiðistofn. 
Þetta er fólk. Túristar eru bara við í 
útlöndum. Túristar á reginfjöllum 
hér eru eins og við í regnskógi þar 
sem við þurfum að setja traust okkar 
á leiðsögumennina.

Sjálfsagt er að þar til bær yfirvöld 
rannsaki þetta mál og starfsemi fyrir-
tækisins liggi niðri á meðan. Eigend-
ur þess og starfsmenn geta þá notað 
tímann og lært að hugsa eins og 
smalahundar og leikskólakennarar.

Allt rangt

Í vikunni skrifaði sá ágæti prófess-
or og fræðimaður, Torfi Tulinus 
grein í Fréttablaðið um pólitík. 

Þegar ég hóf lesturinn á grein hans 
fór ég brátt að agnúast út í sjálfa mig 
og spyrja hvaða ekkisens vitleysu ég 
hefði nú látið frá mér. Hvort ég gæti 
ekki komið skilaboðum um aukið 
samtal, sátt og samvinnu óbrengl-

uðum frá mér? Ég ákvað þó áður en 
ég fór að gera út af við sjálfa mig með 
sleggjudómum og formælingum að 
hlusta aftur á það sem ég hafði raun-
verulega sagt. Fannst sumum sem 
til þekkja hann snúa út úr orðum 
mínum sem féllu í útvarpsviðtali 
í lok ársins 2016. Ég vil hins vegar 
frekar líta á skrif Torfa sem ákveðinn 
metnað um réttlátara íslenskt sam-
félag en það má vel greina í skrifum 
hans í gegnum tíðina.

Bæði í umræðunni um mennta-
mál sem sjávarútvegsmál lagði ég 
áherslu á aukið samráð og samtal 
og að leiðin til frekari sátta í sjávar-
útvegi felist í því að þjóðin fái aukna 
arðsemi úr sameiginlegri fiskveiði-
auðlind hennar. Dró ég fram, eftir að 

hafa rætt um þvermóðsku útgerðar-
manna gagnvart breytingum í sjávar-
útvegi, að sumir stjórnmálamenn ýti 
undir tortryggni gagnvart tilteknum 
hópum eða einstaklingum. Öfund-
argen í þessu samhengi er ekki rétta 
orðið en eftir stendur að það er að 
mínu mati ekki uppbyggilegt að ala 
á tortryggni í garð ýmissa hópa né 
líklegt að eftirsóknarverð sátt náist 
í grundvallarmálum sem snerta alla 
þjóðina. Ég held að virðing okkar 
gagnvart hvort öðru sé hjálplegri og 
skili okkur lengra en úlfúð, æsingur 
og útúrsnúningar.

Í þeirri mikilvægu atvinnugrein 
sem sjávarútvegurinn er þarf að nást 
meiri sátt en verið hefur á umliðnum 
árum. Það er ekki stefna Viðreisnar 

að leggja af kvótakerfið eða minnka 
sjálfbærni í veiðum. Síður en svo. 
Mikilvægt er að halda áfram að auka 
heildarverðmæti sjávarútvegs. Hins 
vegar er það eindregið skoðun okkar 
að þjóðin eigi að fá aukna arðsemi úr 
þessari sameiginlegu auðlind þjóðar-
innar. Það er lykillinn að sáttinni og 
aukinni réttlætiskennd sem kallað er 
eftir. Í Viðreisn höfum við talað fyrir 
því að treysta markaðnum í gegnum 
uppboð til að ákvarða það verð 
sem rétt er að þjóðin fái fyrir auð-
lindina. Þannig geti einnig opnast 
fyrir nýliðun í greininni. Í þessum 
efnum er þó ekkert sjálfgilt og hafa 
aðrir flokkar viljað fara aðrar leiðir. 
Það ber að virða. Eftir stendur að við 
komumst ekki hjá því að reyna að 

leita sátta í sjávarútvegi. Slíkt verður 
best gert með samtali og samvinnu, í 
þessum málaflokki sem öðrum. And-
inn á nýbyrjuðu þingi og vinnubrögð 
gefa ákveðin fyrirheit til bjartsýni í 
þessum efnum.

Ég er þó ekki það blaut á bak við 
eyrun að ekki þurfi á endanum að 
taka ákvörðun sem verður ekki 
endilega allra. Það er hlutverk stjórn-
málamanna að axla slíka ábyrgð en 
samtal, samvinna og rannsóknir eiga 
að stuðla að rökrænni niðurstöðu 
og einhverju betra til að standa á 
og rökstyðja. Á endanum verður 
ákvörðunin ávallt að byggjast á hags-
munum heildarinnar og þjóðarinnar 
allrar. Það er lykilstefið sem ekki má 
hvika frá.

Að agnúast út í sjálfa sig

Þeir brugðust þeirri frum-
skyldu sem sérhver smala-
hundur þekkir, sérhver leik-
skólakennari í bæjarferð: að 
halda utan um hjörðina.

Þorgerðu Katrín 
Gunnarsdóttir
þingkona Við-
reisnar

Guðmundur  
Andri Thorsson
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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 móðir okkar og tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Kristín Þorsteinsdóttir
kennari,

lést á heimili sínu Sóltúni 2 
mánudaginn 2. janúar. Útför fer fram  

         í Guðríðarkirkju þriðjudaginn 10. janúar 
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á  

SEM samtökin.

Sólveig Þórarinsdóttir Þórður Þórðarson
Rannveig Þórarinsdóttir Stefán Stefánsson
Katrín Mixa
Sigrún Þorsteinsdóttir Örn Þorsteinsson

ömmubörn og langömmubarn.

Katrín, hertogaynja af Cambridge, fæddist 9. 
janúar 1982 og er því 35 ára í dag.

Katrín er eiginkona Vilhjálms prins af Cam-
bridge og tengdadóttir ríkisarfa Bretlands, 
Karls prins. Hertogaynjan ólst upp í Chapel 
Row, sem er þorp nærri Newbury. Hún las 
listasögu við St. Andrews-háskólann í Skot-
landi. Þar hitti hún Vilhjálm prins árið 2001 og 
segir sagan að þau hafi byrjað að slá sér upp 
saman tveimur árum seinna. Brestir komu í 
sambandið árið 2007 og hættu þau saman 
um stund en tóku aftur upp þráðinn.

Vilhjálmur og Katrín tilkynntu trúlofun sína 
16. nóvember 2010 og giftu sig síðan 29. apríl 
2011 í Westminster Abbey. Fyrsta opinbera 
verk þeirra eftir hjónavígsluna var að taka á 
móti Barack og Michelle Obama í Bucking-
ham-höll. Þau hjónin eiga tvö börn, Georg 
prins og Karlottu prinsessu. Georg verður 
fjögurra ára í sumar en Karlotta verður tveggja 
ára í maí.

Katrín þykir hafa haft mikil áhrif á tísku 
bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og árin 
2012 og 2013 var hún valin ein af áhrifamestu 
manneskjum heims af tímaritinu Time.

Þ etta  g e r ð i st  9 . ja n úa r  1 9 8 2

Katrín hertogaynja fæddist

Kate Middleton

einn sigursælasti körfubolta-
maður Íslandssögunnar, teitur 
Örlygsson, fæddist 9. janúar 
1967 og er því fimmtugur í dag. 

Hann var staddur í Leifsstöð á leiðinni til 
Mexíkó þegar Fréttablaðið náði í hann. 
Hann ætlar að vera í viku í Cancun ásamt 
konu sinni.

Ekki mið afmælisbarn
teitur segist vera lítið afmælisbarn og er 
ekki gefinn fyrir það að halda upp á dag-
inn. „Ég held ég hafi haldið síðast upp 
á tvítugsafmælið. en það var reyndar 
mjög gott partí,“ segir hann og bætir 
við að það hafi bara verið partí eins og 
menn halda þegar þeir verða tvítugir. 
Hann segist ekki hafa neina dagskrá fyrir 
ferðina til Mexíkó. „Þetta verður bara 
afslöppun, góður matur og sól.“ 

auk þess að vera viðloðandi körfu-
boltaþjálfun starfar teitur við fiskút-
flutning og hefur unnið við það í meira 
en áratug. Hann segir stöðuna þar vera 
mjög erfiða vegna verkfalls sjómanna. 
„Það er hrikaleg staða þar og leiðinlegt 
að sjá hvernig þetta er að fara í hart. 
Þetta virðist bara harðna með hverjum 
deginum,“ segir teitur og bætir við að 
það sé því ágætt að kúpla sig bara út og 
fara í frí.

Fyrstur til að vinna tíu titla
teitur átti farsælan ferli sem körfu-
boltamaður. Hann lék allan tímann 
með njarðvík, ef undanskilið er tíma-
bilið 1996-1997. Þá lék hann með Lar-
issa í grikklandi. Hann lék samtals 405 
deildarleiki og skoraði í þeim 6.579 stig, 
eða 16,2 stig að meðaltali í leik.

Á vef Körfuknattleikssambands 
Íslands kemur fram að teitur varð fyrst-
ur leikmanna til að vinna tíu Íslands-
meistaratitla í úrvalsdeild. agnar Frið-
riksson, leikmaður Ír, vann sama afrek 
í gömlu 1. deildinni, sem var forveri 
úrvalsdeildarinnar, á árunum 1962-
1977.

eftir að ferli hans sem leikmanns 
lauk hefur hann verið þjálfari, bæði hjá 
njarðvík og stjörnunni.
 jonhakon@frettabladid.is

Hélt síðast upp á afmælið 
fyrir sléttum þrjátíu árum
Teitur Örlygsson er fimmtugur. Hann er staddur í Cancun í Mexíkó ásamt konu sinni. 
Segist ekki vera mikill afmælismaður en hélt gott partí þegar hann varð tvítugur. 

Teitur Örlygsson hefur þjálfað Stjörnuna og Njarðvík eftir að leikmannaferlinum lauk.  FréTTablaðið/DaNíEl

1913 Richard Nixon fæddist.
1938 Lög voru sett um aldurshámark opinberra starfsmanna og 
embættismanna.
1938 Baltasar Samper myndlistarmaður fæddist.
1944 Jimmy Page, gítarleikari Led Zeppelin, fæddist.
1957 Anthony Eden sagði af sér sem forsætisráðherra Bretlands 
og Harold Macmillan tók við.
1964 Tunnuverksmiðjan á Siglufirði eyðilagðist í bruna og 40 
manns misstu atvinnuna.
1982 Gamla bíó: Hús Íslensku óperunnar var vígt.
1986 Hafliði Hallgrímsson hlaut tónskáldaverðlaun Norðurlanda-
ráðs fyrir verkið Poemi.
1990 Aðskilnaðardómurinn svokallaði féll í Hæstarétti Íslands.
1990 Mikið stormflóð olli stórskemmdum á Stokkseyri, Eyrarbakka 
og í Grindavík.
2005 Mahmoud Abbas var kosinn forseti sjálfstjórnarsvæða 
Palestínumanna.
2007 Apple kynnti snjallsímann iPhone í Bandaríkjunum.

 Merkisatburðir
Jimmy Page, gítarleikari led Zeppelin, fæddist á þessum degi.

richard Nixon fæddist á þessum degi árið 1913.

Ég held ég hafi haldið 
síðast upp á tvítugsaf-

mælið. En það var reyndar mjög 
gott partí.
Teitur Örlygsson afmælisbarn
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON 
Löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc.

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
GSM 660 4777

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

AGNES ÝR
STEFÁNSDÓTTIR
Lögfræðingur ML
Skjalagerð

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 847-0314

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

DALBRAUT 6, LAUGARVATN

   GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

Einstakt tækifæri í ferðaþjónustu - til sölu 281,8 m². fasteign með fullbúnu veitingahúsi á besta stað á 
Laugarvatni. Um er að ræða nýlega endurnýjað  veitingahús með fallegu útisvæði. Staðurinn, sem er 
fullbúinn tækjum og húsgögnum, hefur veitingaleyfi í flokki III fyrir allt að 200 manns. 

BÓKIÐ SKOÐUN

LOGAFOLD 68, 112 GRAFARVOGI

   ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

Vel skipulagt og rúmgott 435,2 m² einbýli á besta stað í Grafarvogi. Í húsinu eru tvær samþykktar íbúðir 
á tveimur fastanúmerum, efri hæðin 290,6 m² með innbyggðum bílskúr og neðri hæðin 144,6 m² með 
sér inngangi. Stórt og rúmgott fjölskylduhús þar sem nýta má aukaíbúðina fyrir fjölskylduna eða til útleigu.

109M

SKÓGARVEGUR 12-14, RVK – ÍBÚÐ 401

ÓLAFUR  663 2508 / HRAFNTINNA 820 4242 

Þriggja herbergja íbúðir á milli 110 og 120 m² og fjögurra herbergja í 
kringum 160 m², allar íbúðir með geymslu og stæði í bílakjallara. Afar 
vel hannaðar íbúðir, fallegar innréttingar frá HTH. 

HAMRABORG 11, 200 KÓP – SKRIFSTOFURÝMI LEIGU

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

Vandað skrifstofurými á efstu hæð í Hamraborg, samtals 
345 m². Rúmgóðar skrifstofur, kennslusalur, móttökuborð og 
starfsmannaaðstaða. Tölvulagnir til staðar. 

MARKARVEGUR 1, FOSSVOGI – 108 RVK 114M

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

422,4 m² einbýlishús á þremur hæðum á góðum stað í Fossvogi. Stór 
afgirt hornlóð. Stór skjólgóð verönd til suðurs. Frístandandi bílskúr á 
lóð. Aukaíbúð á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

BÓKIÐ SKOÐUN

HVERFISGATA 108, 101 REYKJAVÍK 39,9M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

Rúmgóð, 99,4 m², miðbæjaríbúð með þremur svefnherbergjum. 
Íbúðin er á þriðju hæð og skiptist í forstofu/hol, hjónaherbergi, 
svefnherbergi, borðstofu, stofu, eldhús og baðherbergi.  

VALLAKÓR 2, 203 KÓPAVOGUR 44.9M

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. jan. kl. 17:30-18:00. 123,4 m². 4ra herb. 
íbúð á 6. hæð, efstu hæð. Vönduðu 52 íbúða fjölbýlishúsi á frábærum 
stað í Kórahverfinu. Sérinngangur af svölum, stæði í bílageymslu.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON  / 660 4777

OPIÐ HÚS

NJÁLSGATA 52, 101 REYKJAVÍK 64,9M

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. jan. kl. 16:30-17:00. Fallegt 124,8 m² 
parhús/raðhús. Húsið hefur verið mikið endurnýjað og og hefur verið 
vel við haldið. Eignin  er á þremur hæðum.

OPIÐ HÚS

HÓLMBERGSBRAUT 1, 230 REYKJANESBÆ 89M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

Nýlegt vel staðsett 584 m² iðnaðarbil. Húsnæðið er samsett úr tveimur 
eignarhlutum (bilum) sem eru hlið við hlið og er búið að opna á milli 
eignarhlutanna. 

NÝJAR ÍBÚÐIR OG SÉRHÆÐIR

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI Í ÞINGHOLTUNUM

Stakfell fasteignasala er með úrval nýrra íbúða í sölu. Ýmsar staðsetningar og ýmsar stærðir, 
tveggja herbergja, þriggja og fjögurra uppí sérhæðir með bílskúr í grónum hverfum á besta stað. 

Afhendingartímar mismunandi, strax og fram eftir næsta ári.

Fáið allar frekari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells í síma 535-1000 eða stakfell@stakfell.is

Tvö samliggjandi hús með samþykktum byggingarrétti ofaná húsin, innréttuð sem leiguíbúðir. 
Eignin verður afhent með samþykktum teikningum af ofanábyggingu og íbúðirnar tilbúnar til útleigu.

Upplýsingar veitir Ólafur H. Guðgeirsson í síma 663-2508 eða olafur@stakfell.is
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Sími: 561 1433

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

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Dalbraut 1 
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is

veðurspá Mánudagur

 Norðaustan 15-23 og snjókoma á norðanverðu landinu í dag en hægari, þurrt 
að kalla og léttir sums staðar til sunnan jökla. Dregur smám saman úr vindi og 
úrkomu þegar líður á daginn, fyrst vestan til. Frost 0 til 6 stig, en á köflum frost-
laust við suður- og austurströndina.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
2. hreinsiefni 
6. hljóm 
8. gogg 
9. blundur 
11. í röð 
12. miklu 
14. þrætur 
16. tímabil 
17. af 
18. sólunda 
20. pfn. 
21. tikka

LÓÐRÉTT
1. mats 
3. utan 
4. ávaxtatré 
5. þakbrún 
7. andstaða 
10. sönghópur 
13. rangl 
15. rótartauga 
16. hylli 
19. frá

LAUSN

LÁRétt: 2. sápu, 6. óm, 8. nef, 9. mók, 11. rs, 12. 
stóru, 14. þrátt, 16. ár, 17. frá, 18. sóa, 20. ég, 21. 
tifa.
LÓðRétt: 1. dóms, 3. án, 4. perutré, 5. ufs, 7. mót-
þrói, 10. kór, 13. ráf, 15. tága, 16. ást, 19. af.

Bjarni… 
sæktu 
blaðið! Snjall hvutti! 

Snjall hvutti!

Vá! Þið 
hafið náð 

árangri 
með 

Bjarna.

Þvílík framför! 
En Pondus er 

hins vegar alg jör 
andstæða og 
langur vegur 

eftir þar.

Bjarni… 
skilaðu 
blaðinu 
aftur til 

nágrann-
anna!

Má ég skreppa 
á klósettið?

Auðvitað.

Ég veit að þú og mamma 
þín búið bara hér tvær, en 
hversu margir fá að þvo á 

sér hárið hjá ykkur?

Hvað er 
í matinn?

Við ætlum að borða afurð þrigg ja 
klukkutíma þrælavinnu minnar 

yfir heitri eldavélinni í viðleitni minni 
til að næra þessa fjölskyldu!

Æi, það 
aftur!

Já, og ég er nokkuð 
viss um að okkur 
verður að finnast 

það gott.

Mokry átti leik gegn Urbaneja í 
Novi Sad árið 1990.
Hvítur á leik
1. Dc4! 1-0. Svartur gaf því 
riddarinn fellur. Skákþing Reykja-
víkur hófst í gær.  Ekkert var um 
óvænt úrslit. 
www.skak.is  Umfjöllun um 
fyrstu umferð Skákþingsins.    
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ÁLFABAKKA
MONSTER TRUCKS KL. 6 - 8
COLLATERAL BEAUTY KL. 6 - 8
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ROGUE ONE 3D KL. 5:30 - 8:20 - 10:20
ROGUE ONE 2D VIP KL. 5:30 - 8:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ALLIED KL. 8:20
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8:20

MONSTER TRUCKS KL. 5:40 - 8 - 10:20
COLLATERAL BEAUTY KL. 5:50 - 8 - 10:10
ROGUE ONE 2D KL. 5:10 - 8 - 10:45
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 10:40
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

EGILSHÖLL

MONSTER TRUCKS KL. 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 8 - 10:20
ROGUE ONE 3D KL. 6 - 9 - 10:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

MONSTER TRUCKS KL. 6
COLLATERAL BEAUTY KL. 8
ROGUE ONE 3D KL. 8:20
ROGUE ONE 2D KL. 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI

MONSTER TRUCKS KL. 8
THE GREAT WALL KL. 10:20
COLLATERAL BEAUTY KL. 8
ASSASSIN’S CREED KL. 10:20

KEFLAVÍK


TOTAL FILM


ENTERTAINMENT WEEKLY


ROLLING STONE


ROGEREBERT.COM


NEW YORK DAILY NEWS

KVIKMYNDAVIÐBURÐUR ÁRSINSKK

Will
Smith

Helen
Mirren

Kate
Winslet

Edward
Norton

Keira
Knightley

THE GUARDIAN


FRÁBÆR
NÝÁRSMYND

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

MOVIE NATION



THE HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY



96%
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JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR
OG

FRÁ LEIKSTJÓRA ICE AGE

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

David Bowie Is 18:00
Slack Bay  17:30
Eiðurinn ENG SUB  17:45
Lion 20:00
Absolutely Fabulous 20:00
Grimmd 20:00
Captain Fantastic  22:30 
Embrace of the Serpent  22:15
Gimme Danger  22:00    

Tilboðsdagar í
Verslun Guðsteins

Valdar vörur með óheyrilega miklum afslætti

Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

Miðasala og nánari upplýsingar

2D ÍSL TAL - SÝND KL. 5.40
2D ENS TAL - SÝND KL. 8, 10.15 2D ENS TAL - SÝND KL. 5.40, 8

GLEÐILEGT NÝTT ÁR
SÝND KL. 10.25 SÝND KL. 8, 10.35 SÝND KL. 5.40

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

9. janúar 2017
Uppákomur
Hvað?  Haltu kjafti og skrifaðu leikrit!
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Haltu kjafti og skrifaðu er hug-
mynd sem kemur frá San Francisco 
og er hugsuð til þess að hjálpa 
höfundum að koma sér af stað við 
skrif. Að skrifa er oft einmanalegt 
verk og því gott að geta hitt aðra 
höfunda, skrifa með þeim og svo 
ræða eigin verk og annarra. Allir 
sem hafa áhuga á því að skrifa eru 
velkomnir á viðburðinn og skiptir 
engu hvort höfundar séu með verk 
í vinnslu eða á algjöru frumstigi, 
líka þótt það sé ekki leikrit. Hug-

myndin er svo að hafa viðburðinn 
einu sinni í mánuði ef það heldur 
áfram að ganga vel.

Hvað?  Kynning á jógakennaranámi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Jógasalur Ljósheima
Fyrsta jógakennaranám Ljós-
heima verður kynnt í jógasal Ljós-
heima. Námið hefst í mars 2017. 
Kennarinn François Raoult senior 
mun leiða námið. François mun 
reyna að vera með á kynningunni í 
gegnum Skype, en hann er staddur 
á Indlandi með jógahóp eins og er. 
Aðgangur er ókeypis!

Hvað?  Heimildarmyndin Bowie
Hvenær?  18.00
Hvar?  Bíó Paradís
Í tilefni af afmæli og dánarafmæli 
tónlistargoðsagnarinnar Davids 
Bowie mun Bíó Paradís taka til 
sýninga heimildarmyndina David 
Bowie. Í myndinni er farið vel yfir 
feril listamannsins. Ýmsum góðum 
gestum bregður fyrir í myndinni 
um Bowie, svo sem japanska fata-
hönnuðinum Kansai Yamamoto 
og Jarvis Cocker.

Tónlist
Hvað?  Tónleikar Vijay Iyer og Wadada 
Leo Smith

Heimildarmynd um David Bowie verður sýnd í Bíói Paradís.

Hvenær?  20.00
Hvar?  Harpa
Vijay Iyer og Wadada Leo Smith 
eru djasstónlistarmenn á heims-
mælikvarða. Þeir léku saman í 
rómuðum kvartett hins síðar-
nefnda og spila nú saman sem 
dúett til að kynna plötu sína fyrir 
ECM Records, „A cosmic rhythm 
with each stroke“, sem kom út 
vorið 2016.  
Vijay Iyer er tónlistarprófessor 
við Harvard-háskóla og stjórn-
andi alþjóðlegu Banff-tónlistar-
smiðjunnar fyrir djass og skapandi 
tónlist.  
Wadada Leo Smith er frumkvöðull 
í bandarískri djass- og nútímatón-
list og einn af helstu trompetleik-
urum samtímans. Hann var á lista 

tímaritsins DownBeat yfir „80 
flottustu atriðin í djasstónlist nú 
um stundir“ og samtök djassblaða-
manna völdu hann tónskáld ársins 
2015.

Fyrirlestar
Hvað?  Ferðalag um undraheima 
súrkálsins
Hvenær?  17.30
Hvar?  Bókasafn Seltjarnarness
Erindaröðin Eldhúsdagar er að hefj-
ast á Bókasafninu. Súrkálsmeistar-
inn Dagný Hermannsdóttir ríður á 
vaðið og býður gestum í Ferðalag 
um undraheima súrkálsins þar sem 
gestir eru leiddir í allan sannleika 

um hollustu og vinsældir mjólk-
ursúrs grænmetis auk þess að fá að 
smakka á súrmetinu. Sýrt grænmeti 
er sagt meinhollt og neysla þess 
getur hresst upp á þarmaflóruna. 
Ókeypis er inn á viðburðinn.

Hvað?  Árangursmæling þekkingar-
starfsmanna
Hvenær?  15.00
Hvar?  Háskóli Íslands, stofa 157
Gunnhildur Emilsdóttir flytur fyrir-
lestur um verkefni sitt til meistara-
prófs í iðnaðarverkfræði. Heiti 
verkefnisins er Árangursmæling 
þekkingarstarfsmanna. 
Valin voru tíu módel og þau skoð-
uð til þess að sjá hvernig árangur 
er almennt mældur.

Jógakennaranám Ljós-
heima hefst í mars.
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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 2

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Tommi og Jenni 
07.40 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are? 
11.20 Sullivan & Son 
11.45 My Dream Home 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
13.45 American Idol 
15.15 Falcon Crest 
16.05 Ground Floor 
16.30 Tommi og Jenni 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Landnemarnir:  Guðríður 
Þorbjarnardóttir. Ævintýraferðir 
þessarar heimskonu hófust á 
Snæfellsnesi fyrir þúsund árum en 
hún fylgdi manni sínum, Þorfinni 
Karlsefni, til Vínlands og er talin 
hafa fætt fyrsta evrópska barnið 
á meginlandi Ameríku, Snorra Þor-
finnsson. Á Vínlandi lentu norrænir 
menn í átökum við innfædda sem 
þeir kölluðu Skrælingja og sneru 
að lokum til baka til Grænlands og 
Íslands en Guðríður og Þorfinnur 
settust að í Skagafirði. 
19.55 Hugh’s War on Waste 
 Vönduð og afar áhugaverð þátta-
röð í þremur hlutum frá BBC í um-
sjón breska fjölmiðlamannsins og 
umhverfissinnans Hugh Fearnley-
Whittingstall sem leiðir okkur í 
allan sannleika um matarsóun í 
Bretlandi. 
20.55 Insecure  Gamanþáttur úr 
smiðju HBO og fjalla um hispurs-
lausa en afar óörugga unga konu 
sem leikin er af Issa Rae sem er 
jafnframt höfundur þáttanna. 
21.25 Shameless  Sjöunda syrpan 
af þessum bráðskemmtilegu 
þáttum um skrautlega fjölskyldu. 
Fjölskyldufaðirinn er forfallinn 
alkóhólisti, mamman löngu flúin 
að heiman og uppátækjasamir 
krakkarnir sjá um sig sjálfir.
22.20 Eyewitness 
23.05 Timeless 
23.50 Notorious 
00.35 Lucifer 
01.20 Sea of Love 
03.10 Major Crimes 
03.55 The Third Eye 
04.45 Bones

17.55 Cristela 
18.20 Raising Hope 
18.45 The New Girl 
19.10 Modern Family 
19.35 Stelpurnar 
20.00 Eldhúsið hans Eyþórs 
20.30 One Born Every Minute UK 
21.20 Grimm 
22.05 Game of Thrones 
23.00 Klovn 
23.30 The Americans 
00.15 The Mentalist 
01.00 Stelpurnar 
01.25 Eldhúsið hans Eyþórs 
01.55 One Born Every Minute UK 
02.45 Grimm 
03.30 Tónlist

11.30 Away & Back 
13.05 The Theory of Everything 
15.05 The Prince and Me 3: A Royal 
Honeymoon 
16.40 Away & Back
18.20 The Theory of Everything 
 Sannsöguleg mynd frá árinu 2014 
sem fjallar um stjarnvísinda- og 
eðlisfræðinginn Stephen Hawking 
en hann greindist með ólæknandi 
hrörnunarsjúkdóm ungur að aldri. 
Myndin segir frá afrekum hans 
á vísindasviðinu, sem og hjóna-
bandi hans og Jane Wilde, en þau 
kynnast í Cambridge-háskólanum 
skömmu áður en Stephen fer að 
finna fyrir einkennum sjúkdóms-
ins. Jane er stoð hans og stytta í 
gegnum veikindin og ganga þau 
saman í gegnum súrt og sætt. 
Frábær mynd sem enginn má láta 
fram hjá sér fara.
20.25 The Prince and Me 3: A Royal 
Honeymoon  Rómantísk gaman-
mynd um Edward konung og 
Paige drottningu sem fara í brúð-
kaupsferð til Belavíu þar sem þau 
komast að lævíslegum áformum 
danska forsætisráðherrans um að 
eyðileggja fallegt landsvæði, sem 
er í eigu konungsríkisins, í gróða-
skyni. Brúðkaupsferðin breytist 
því í eitthvað allt annað en Edward 
og Paige sáu fyrir sér og töluvert 
meira spennandi í þokkabót þar 
sem þau beita sér fyrir því að koma 
í veg fyrir spillinguna.
22.00 Cloud Atlas 
00.50 Fatal Instinct 
02.25 Dope 
04.10 Cloud Atlas

16.15 Ránsfengur 
17.10 Táknmálsfréttir 
17.20 Krakkafréttir 
17.30 Verðlaunahátið FIFA 2016 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Morgan Freeman: Saga guðs-
trúar 
21.00 Miðnætursól 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Morðin á Biggie og Tupac 
00.10 Kastljós 
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Bachelor 
10.30 Síminn + Spotify 
13.35 Dr. Phil 
14.15 Rachel Allen: All Things 
Sweet 
14.40 Chasing Life 
15.25 Younger 
15.50 Royal Pains 
16.35 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 The Good Place 
20.15 No Tomorrow 
21.00 Rookie Blue 
21.45 Blue Bloods 
22.30 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 The Catch

08.00 Tournament of Champions 
12.00 Inside the PGA Tour  
12.25 Einvígið á Nesinu 2016 
13.15 HSBC Champions 
15.15 PGA Special: Coming Home 
(Nicklaus Show) 
16.00 Tournament of Champions 
20.00 PGA Highlights  
20.55 Samsung Unglingaeinvígið 
2016 
21.35 PGA Special: Gary Player. 
Picture This 
22.30 PGA Highlights  
23.25 PGA Tour 2016: Delivering a 
Decade of Champions

10.00 Villarreal - Barcelona 
11.40 Keflavík - Njarðvík 
13.20 Tindastóll - KR 
15.00 Körfuboltakvöld  
16.40 FA Cup  
18.20 FA Cup  
20.00 FA Cup  
21.40 Real Madrid - Granada 
23.20 Formúla E 

08.10 FA Cup  
09.50 FA Cup  
11.30 Pittsburgh Steelers - Miami 
Dolphins 
13.50 Green Bay Packers - New 
York Giants 
16.10 Villarreal - Barcelona 
17.50 FA Cup 
19.30 Spænsku mörkin  
20.00 Ensku bikarmörkin  
20.30 FA Cup  
22.10 FA Cup  
23.50 Memphis Grizzlies - Golden 
State Warriors

Stöð 2 Sport 

07.00 Ævintýri Tinna 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Stóri og Litli 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Víkingurinn Viggó 
08.13 Zigby 
08.25 Strumparnir 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
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 Ævintýri Tinna 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.36 Stóri og Litli 
11.48 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Víkingurinn Viggó 
12.13 Zigby 
12.25 Strumparnir 
12.47 Mæja býfluga 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
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 Ævintýri Tinna 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.36 Stóri og Litli 
15.48 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Víkingurinn Viggó 
16.13 Zigby 
16.25 Strumparnir 
16.47 Mæja býfluga 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
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 
19.00 How To Train Your  
 Dragon Sequel

365.is

 

 

 

CLOUD ATLAS
Mögnuð kvikmynd þar sem 
fjallað er um sex sögur á 
mismunandi tíma en allar 
tengjast þær svo saman á 
margbrotinn hátt.

HUGH´S WAR ON WASTE
Sjónvarpsmaðurinn og umhverfisvinurinn Hugh Fearnley-
Whittingstall skoðar matarsóun ofan í kjölinn og magn þess sem 
við hendum. í þessum þætti rannsakar Hugh málið með tveimur 
gámaköfurum og einnig fjallar hann um fatasóun og hversu 
einnota flíkur eru orðnar í dag.

LANDNEMARNIR
Ævintýraferðir Guðríðar Þorbjarnardóttur hófust á Snæfellsnesi 
fyrir þúsund árum en hún fylgdi manni sínum, Þorfinni karlsefni, 
til Vínlands og er talin hafa fætt fyrsta evrópska barnið á 
meginlandi Ameríku. Á Vínlandi lentu norrænir menn í átökum 
við innfædda sem þeir kölluðu Skrælingja og sneru að lokum til 
baka til Grænlands og Íslands en Guðríður og Þorfinnur settust 
að í Skagafirði.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
MÁNUDAGSKVÖLD

2. Hluti af þrem

INSECURE
Gamanþáttur úr smiðju HBO 
sem fjallar um hina hispurs-
lausu en afar óöruggu Issu 
Dee, leikna af Issu Rae sem er 
jafnframt höfundur þáttanna.

EYEWITNESS
Tveir unglingsdrengir ákveða 
að hittast á laun á fáförnum 
stað en eiga fótum sínum fjör 
að launa þegar þeir verða vitni 
að glæp. Nýir magnaðir 
spennuþættir, byggðir á 
norsku spennuþáttaröðinni 
Øyevitne.
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519 5500

ÓSKUM LANDSMÖNNUM 
GLEÐILEGS NÝS ÁRS 
OG ÞÖKKUM SAMSTARFIÐ 
Á LIÐNU ÁRI

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

3-4 herbergi 136,2 fm

Glæsilegar innréttingar -  Fallegt útsýni til sjávar

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 21

Tilboð

101 Reykjavík 
 Íbúð 802 Fjölbýlishús

897 1401

3 herbergi xxx fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Auðbrekka 16 200 Kópavogur
Íbúð Endaíbúð 1 herbergi 40.7 fmÍbúð Stúdíóíbúð

897 5930
38.900.000

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Leifsgata 24 113 Reykjavík

897 5930
26.900.000

2-3 herbergi 92,7 fm

Fullbúinn með gólfefnum -  Laus strax

Brandur fasteignasali

Skerjabraut 3

56.900.000

170 Seltjarnarnes 
Íbúð 201 Fjölbýlishús

897 1401

Opið hús mán. 9. jan. kl. 18.00-18.30

3 herbergi 130 fm

Vandaðar innréttingar -  Laus strax 

Brandur fasteignasali

Mántún 9

59.900.000

Reykjavík
Íbúð 504 Fjölbýlishús

897 1401

Opið hús mán. 9. jan. kl. 17.00 -17.30

???

Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

Sundlaugavegur 28 105 Reykjavík
Tvær íbúðir 127 fm og 87 fm

 844 6447

897 9030

Tvær íbúðir

Tilboð

1 herbergi 24 fm

Fjölbýlishúsi í Fossvoginum

Þóra fasteignasali

Seljaland 5

15.000.000

108 Reykjavík
Íbúð Stúdíó-íbúð á jarðhæð

 777 2882

Opið hús þri. 10. jan. kl. 17.30-18.00

Nánari upplýsingar veita fasteignasalarnir:
Davíð Ólafsson, s. 897 1533
Brandur Gunnarsson, s. 897 1401

Skuggahverfi - Vatnsstígur 20-22 og Lindargata 39, 101 Reykjavík

Óseldar íbúðir, í stærðum um 90-255 fm.

Pantið skoðun

Gunnlaugur Þráinsson, s. 844 6447
Úlfar Þór Davíðsson, s. 897 9030

65-114 fm

Brandur Gunnarsson, Lögg. fasteignasali    897 9030
Gunnlaugur Þráinsson, Lögg. fasteignasali    844 6447
Úlfar Þór Davíðsson, Lögg. fasteignasali    897 1401

Hlíðarvegur 20
2-3 herbergi

580 Siglufjörður
Fullbúnar íbúðir án gólfefna

NÝJAR ÍBÚÐIR Á SIGLUFIRÐI



Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 

M
ER

KI
Ð

  M
IT

T

Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Þarftu að ráða?
Iðnaðarmann
Bílstjóra
Bifvélavirkja
Þjónustufólk
Öryggisvörð
Lagerstarfsmann
Matreiðslumann

Hvernig myndir þú lýsa stílnum þínum? 
„Mér finnst gaman að blanda stílum 
saman. Stíllinn minn er allt frá því að 
vera klassískur og mínímalískur yfir 
í að vera sportlegur og töffaralegur.“
Er eitthvað sem þú myndi aldrei 
klæðast? „Nei, í rauninni ekki. 
Stílinn minn breytist svo fljótt 
og fer algjörlega eftir árstíð, stað-
setningu og líðan. Sem dæmi, þá 
sagðist ég fyrir tveimur árum aldrei 
ætla að klæðast útvíðum buxum, en 
í dag elska ég þær.“
Áttu þér tískufyrirmyndir? „Veneda 
Anastasia, Maja Wyh og að sjálfsögðu 
Olsen-systurnar, þær eru alltaf í mjög töff 
klæðnaði.“
Uppáhaldsflík? „Ég verð að segja UNIF-skórnir mínir, 
þeir passa við allt.“
Hvaða fatabúðir eru í uppáhaldi? „Hér heima eru það 
Zara og Spúútnik en erlendis er það Cos, Weekday og 
Urban Outfitters.“
Hvað er svo á óskalistanum? „Jensen Black-skór frá Acne 
Studios og fallegur pels.“ gudnyhronn@365.is

Stíllinn breytist ört 
eftir árstíð og líðan
Fyrirsætan Kolfinna Þorgrímsdóttir er mikil tískuáhugakona og 
Lífið fékk að yfirheyra hana um áhugaverðan stíl hennar, uppá-
haldsflíkur og helstu tískufyrirmyndir svo eitthvað sé nefnt. 

„Kjóllinn er frá Lindex, bolurinn kemur úr skápnum hennar mömmu, buxurnar frá Topshop og skórnir frá Public desire,“ segir 
Kolfinna um dressið sem hún klæðist. FréTTabLaðið/anTon brinK

Íþróttastjarnan Serena Williams 
er búin að finna ástina en hún 
trúlofaði sig rétt fyrir áramótin. Sá 
heppni er Alexis Ohanion en hann 
er einn stofnandi spjallborðssíð-
unnar Reddit. Willimas birti mynd 
af þeim Ohanion á Instagram á 
fimmtudaginn þar sem trúlof-
unarhringurinn var í forgrunni. 
Um risavaxinn demantshring 
var að ræða. En einhverra hluta 
vegna skipti Williams myndinni 

út daginn eftir fyrir sömu mynd 
nema á þeirri nýju var búið að 
setja mynd af taco yfir demantinn 
með hjálp myndvinnsluforrits. 
Einhverjir fylgjendur Williams 
vilja meina að hún hafi gert það 
þar sem mörgum þótti til vansa 
að hún væri að flagga auð sínum á 
samfélagsmiðlum.

Huldi demantinn með taco

Serena Williams virðist vera 
yfir sig ástfangin.

olsen-systurnar 
eru alltaf smart.

Skór frá acne 
Studios eru á 

óskalistanum.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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janúardagar 
Um leið og við óskum landsmönnum öllum gleðilegs árs og þökkum viðskiptin á 

liðnu ári, byrjum við nýja árið með góðum afláttum og tilboðum frá hljómtækjadeild.

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Lifx Snjallpera.
Þú stjórnar litunum með símanum þínum.                                           
Tilboðsverð kr. 12.900,-

Öll Skullcandy heyrnartól
25% afsláttur

BDP-180-S
Verð áður: 34.900,-

Verð nú: 26.900,-

BluRay spilari

LABZZ  Byrjendapakki fyrir stjörnuáhugafólk.

Verð áður: 9.990,-   Verð nú: 7.590,-

DV-2242
Verð áður: 10.900,-
Verð nú: 7.900,-

BluRay spilariHljómtækjastæða
 X-EM26-B

Bluetooth stæða
 Til í svörtu.

Áður kr. 25.900,-

Verð nú: 18.900,-

Hljómtækjastæða
X-HM21BT-K/S

Bluetooth stæða
 Til í svörtu og silfur.

Áður kr. 45.900,-

Verð nú: 35.900,-

Öll Pioneer heyrnartól

25% afsláttur

Verð áður: 14.900,-
Verð nú: 11.900,-

VFS-008

filmu og slide skanni

Verð áður: 7.990,-     Verð nú: 5.990,-

MD-201RDW

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Allar gerðir í gluggakistuna, bílinn, bokpakann, ferðalagið, 

gönguferðina, fjallgönguna og veiðina.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

25% afsláttur

LED perur fyrir heimilið frá Verbatim
40% afsláttur



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
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FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ÞÚ FINNUR RÉTTA 
RÚMIÐ HJÁ OKKUR
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50%
A F S L ÁT T U R

„Ætli hápunktar ársins 2016 séu 
ekki þyrluprófið, skólinn og ferða-
lögin í kringum það. Að hafa náð 
að klára þyrluflugmanninn og bæta 
við prófi á tvær aðrar stærri farþega-
þyrlur var góð tilfinning. Það var 
ekki margt annað en skóli og ferða-
lög um háloftin sem komst að á 
árinu sem var að líða. Ætli skemmti-
legasta verkefnið í þessu öllu saman 
hafi ekki verið mánuðurinn sem ég 
varði á Spáni í flugþjálfun. Þar fékk 
ég ógleymanlega flugþjálfun og 
lenti í alls konar ævintýrum þegar 
ég flaug á milli Malaga, Marbella og 
Madrid. Þar eru fjöllin stórbrotin og 
náttúran engu lík,“ segir Ásdís.

Á árinu kom Ásdís sér líka fyrir á 
Íslandi en undanfarin ár hefur hún 
búið í Búlgaríu. „Ég kom til Íslands 
í september til að koma mér upp 
heimili. Það er búið að ríkja hættu-
ástand í löndunum í kringum Búlg-
aríu og fjölskylda og vinir hafa ekki 
allir verið sáttir við að hafa okkur 
mæðgur þarna einar úti. Þannig að 
í augnablikinu erum við mæðgur 
staðsettar í 105 Reykjavík en einnig 
í Búlgaríu þar sem við eigum heimili 
líka,“ segir Ásdís sem ferðast mikið á 
milli Íslands og Búlgaríu en áramót-
unum varði hún í fjallahéruðum 
Búlgaríu, nánar tiltekið á Bansko 
Ski Resort.

En hvað er svo fram undan? „Þar 
sem efnahagsástandið er töluvert 
betra núna á Íslandi en fyrir nokkr-
um árum er bara spennandi að sjá 
hvort ég geti skapað einhver ný og 
skemmtileg tækifæri á Íslandi. Ég er 
byrjuð að vinna í og þróa fyrirtæki 
sem ég kem til með að opna í febrú-
ar ef allt gengur að óskum, þá hugs-
anlega bæði á Íslandi og í Búlgaríu,“ 
segir Ásdís Rán sem hefur tileinkað 
sér sjálfstæð vinnubrögð í gegnum 

tíðina. „Ég hef reynt að skapa mér 
tækifæri hvar sem ég er stödd í 
heiminum og á frekar erfitt með 
að vera föst of lengi á sama stað, 
svo mér þykir gott að geta ferðast 
á milli og unnið í báðum löndum.“ 
Þess má geta að þegar nær dregur 
fær almenningur að vita meira um 
nýtt fyrirtæki Ásdísar Ránar.

Spurð út í áramótaheit þá segir 
hún þau enn vera í vinnslu. „Þau er 
ekki alveg komin á hreint en ég ætla 
allavega að koma mér í betra form. 
Ég klúðraði því nefnilega algjör-

lega á meðan á náminu stóð í fyrra 
og það er kominn tími til að vinna 
það upp aftur. Annað markmið sem 
ég hef sett mér er að hrinda þessum 
hugmyndum mínum í framkvæmd 
og jafnvel reyna að mennta mig 
meira. Lengra er ég ekki komin en 
ég er nokkuð viss um að þetta verði 
spennandi og gott ár,“ segir Ásdís og 
bendir svo áhugasömum á að hún 
er nýkomin á Snapchat og hægt er 
að fylgjast með henni á þeim miðli 
undir notandanafninu IcequeenS-
nap. gudnyhronn@365.is

Ásdís Rán stofnar 
nýtt fyrirtæki á árinu
Það gerðist margt á árinu sem var að líða hjá fyrirsætunni og þyrlu-
flugmanninum Ásdísi Rán Gunnarsdóttur en hún kláraði meðal 
annars þyrluflugmannsnám og kom sér upp heimili á Íslandi. Við 
taka spennandi tímar en hún er að setja nýtt fyrirtæki á laggirnar.

Ásdís Rán er að þróa nýtt fyrirtæki sem mun líta dagsins ljós 
bráðlega. MyND/SAGA SIGURÐARDÓTTIR

Ásdís Rán nældi sér í þyrluflugmannspróf á árinu sem var að líða.

AnnAð mARk-
mið sem ég 
hef sett méR 
eR Að hRindA 
þessum hug-
myndum 
mínum í 
fRAmkvæmd 
og jAfnvel 
ReynA Að 
menntA mig 
meiRA.
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COSTA DE ALMERÍA

KRÍT

COSTA DEL SOL

SALOU

MALLORCA

BIBIONE

Frá kr. 61.165 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 61.165 m.v. 2 fullorðna og 4 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 79.495 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
16. júní í 7 nætur.

Frá kr. 112.115 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 112.115 m.v. 2 fullorðna og 3 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 144.995 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
25. maí í 11 nætur.

Frá kr. 60.730 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 60.730 m.v. 2 fullorðna og 4 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 81.895 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
18. júní í 7 nætur.

Frá kr. 86.665 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 86.665 m.v. 2 fullorðna og 3 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 162.685 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
15. ágúst í 9 nætur.

Frá kr. 125.875 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 125.875 m.v. 2 fullorðna og 3 börn í fjölsk.
herb. Netverð á mann frá kr. 159.995 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
29. júní í 11 nætur.

Frá kr. 90.995 m/morgunmat innifalinn
Netverð á mann frá kr. 90.995 m.v. 2 fullorðna og 4 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 107.095 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
4. júlí í 7 nætur.

Maracay Apartment

Sirios Village

Aguamarina Apartments

Apartaments Pineda Park

Eix Lagotel Apartments

Villaggio Marco Polo

Unnt bóka allt að 8 í gistingu

Unnt bóka allt að 5 í gistingu

Unnt bóka allt að 6 í gistingu

Unnt bóka allt að 6 í gistingu

Unnt bóka allt að 5 í gistingu

Unnt bóka allt að 6 í gistingu
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1992-2017
25 ÁRASumarið

2017 er komið

FJÖLSKYLDUR 4+
Bjóðum gistivalkosti fyrir 
stórar fjölskyldur

Taska, handfarangur 
og íslensk fararstjórn 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL 
ALLUR PAKKINN 

Sólarferðir frá kr.

60.730
m/afslætti*

Allt að
125.000 kr.

afsláttur fyrir fimm
 manna fjölskyldu

Allt að
25.000 kr.

afsláttur á mann
í janúar

*Öll verð eru með afslætti, allar sólarbrottfarir til 31/10 nema um páska.



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

AFSLÁTTUR!

20 TIL
70%
Í FULLUM GANGI
ÚTSALAN 

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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COMO HÆGINDASTÓLL
Æðislega nettur og þægilegur. 

Þrír litir: brúnn, grár og ljós-kremaður.

Á MÁNUÐI AÐEINS

2.956 kr.*
FULLT VERÐ 43.500 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 29.580 kr. 

KING KOIL MORENA/SUMMER
Queen Size rúm (153x203 cm)

12.424 kr.* Á MÁNUÐI
FULLT VERÐ 278.710 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 139.356 kr. 

ROYAL CORINNA 153
Hágæða millistíf fimm-svæða skipt heilsudýna 

með poka-gorma kerfi ásamt botni og fótum.

 (Stærð 153x200 cm)

7.929 kr.* Á MÁNUÐI
FULLT VERÐ 124.620 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 87.234 kr. 
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  Útlitsgallaðar, skila- 
og skiptidýnur á

  50 til 70% afslætti!

30%
AFSLÁTTUR!

KK MORENA/SUMMER - Cal King Size (183x213 sm)

17.155 kr.* Á MÁNUÐI
Fullt verð 388.406 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 194.204 kr.
  KK MORENA/SUMMER - King Size (193x203 sm)

17.155 kr.* Á MÁNUÐI
Fullt verð 388.406 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 194.204 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

32%
AFSLÁTTUR!

Hágæða amerískt heilsurúm, millistíft fimm-svæða skipt poka-gorma 
kerfi ásamt botni og fótum. Val um stífan eða mjúkan topp.

12MÁN.
VAXTALAUSAR

GREIÐSLUR!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

2now.is      

Við höfum aldrei haft það 
jafn gott,“ segir verð-
andi forsætisráðherra 
ítrekað í fjölmiðlum. 
Staða ríkissjóðs sömu-

leiðis sögð glimrandi góð. Á sama 
tíma og þetta er svona er málsmeð-
ferð hjá opinberum stofnunum 
víðast hvar í algjöru lamasessi.

„Ástandið er í raun ekki svo 
slæmt,“ segir landlæknir um það 
að sjúklingar liggi á kaffistofum 
og á göngum spítala, spítala sem 
lekur og inniheldur myglusvepp. 
Spítala sem getur eingöngu sinnt 
bráðatilfellum. Ekki svo slæmt þó 
að börn og unglingar þurfi að bíða 
árum saman eftir nauðsynlegum 
greiningum. Ekki svo slæmt þó að 
það taki mörg ár að fá pláss fyrir 
eldri borgara á hjúkrunarheimilum. 
Ekki svo slæmt þó það taki sýslu-
manninn á höfuðborgarsvæðinu 
eitt til þrjú ár að afgreiða umsókn 
um forsamþykki til ættleiðingar, 
jafnvel þó vitað sé að barnið sjálft 
sé í neyð. Ekki svo slæmt þó sama 
embætti taki marga mánuði og jafn-
vel ár að leysa úr einföldu máli er 
varðar umgengnistálmanir þegar 
foreldri og barni er meinað að njóta 
samvista. Ekki svo slæmt þó að kyn-
ferðisbrotamál séu tvö til þrjú ár í 
kerfinu, sem leiðir oft og tíðum til 
refsilækkunar fyrir hinn dæmda 
en einskis nema frestunar og meiri 
vanlíðunar fyrir brotaþola.

Ófremdarástand í opinberum 
stofnunum er þannig orðið að 
venju. Það ástand sem við vorum 
nauðbeygð til að sætta okkur við 
í hruninu verður að laga í góðæri. 
Til þess eru stjórnvöld, að forgangs-
raða rétt svo borgarar fái viðeigandi 
þjónustu fyrir skattfé sitt. Um þetta 
snýst almannahagur og til þess 
voruð þið ráðin kæru ráðamenn.

Þegar hrikalegt 
ástand er alls 
ekki svo slæmt

Helgu Völu
Helgadóttur

Bakþankar
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