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FangelsisMál Af 56 plássum í fang
elsinu á Hólmsheiði eru aðeins 30 
pláss nýtt. Stendur því nær helm
ingur fangelsisins auður. Biðlisti 
fanga eftir afplánun hefur lengst 
frá því nýja fangelsið var byggt og 
tekið í notkun.

Páll Winkel fangelsismálastjóri 
segir það langtímaverkefni að 
vinda ofan af boðunarlistanum 
sem hefur myndast síðasta áratug. 

Páll kveðst þess fullviss að fang
elsið á Hólmsheiði muni hafa 
jákvæð áhrif í þeim efnum til lengri 
tíma.

„Pláss er fyrir 56 fanga í fangels
inu miðað við 100 prósent nýtingu. 
Nýting umfram 90 prósent er hins 
vegar ekki raunhæf,“ segir fang
elsismálastjórinn. 
– sa / sjá síðu 6

Biðlisti lengist 
en fáir í fangelsi

 Annað undankvöld Músíktilrauna fór fram í gær í Hörpu en þau verða alls fjögur talsins. Fjórar sveitir hafa spilað sig inn á úrslitakvöldið sem fram fer 1. apríl en það eru hljómsveitirnar 
Hewkii, Módest Grúv, Between Mountains og Vasi. Hér sést á sviðinu sveitin Between Mountains en meðlimir hennar koma frá Suðureyri og Þingeyri.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

saMgöngur Gerð Vaðlaheiðar
ganga olli því að bæjarlækurinn við 
Nes í Fnjóskadal þornaði upp og 
rafstöð sem nýtt var til upphitunar 
og lýsingar varð óvirk. Eigendurnir 
krefjast bóta.

„Til að koma til móts við ábú
endur buðum við þeim að tengja þá 
við rafmagn og hitaveitu og að við 
myndum greiða kostnaðinn við það. 
Við teljum málinu lokið,“ segir Val
geir Bergmann, framkvæmdastjóri 
Vaðlaheiðarganga. – sa / sjá síðu 2

Bótakrafa vegna 
gangagerðar

Viðskipti Aðkoma þýska bankans 
Hauck & Auf häuser að kaupum á 
45,8% hlut ríkisins í Búnaðarbankan
um 2003 var „aðeins til málamynda“ 
og voru kaupin fjármögnuð í gegnum 
aflandsfélag á vegum Kaupþings sem 
skömmu síðar sameinaðist Búnaðar
bankanum. Þetta kemur fram í gögn
um sem rannsóknarnefnd Alþingis 
hefur aflað sér að því er fram kemur 
í bréfi nefndarinnar frá 13. mars sem 
Fréttablaðið hefur undir höndum. 

Í bréfinu segir að Hauck & Auf
häuser hafi verið „tryggt skaðleysi af 
þátttöku sinni í þessum viðskiptum“. 
Þannig sýni gögn og upplýsingar 
rannsóknarnefndarinnar að „dagana 
áður en skrifað var undir kaupsamn
ing Eglu hf. og annarra lögaðila (það 
er hins svonefnda Shóps) um kaup á 
hlut íslenska ríkisins í Búnaðarbank
anum hf. 16. janúar 2003, stóð hópur 
manna að gerð tveggja samninga 
varðandi hluti Hauck & Auf häuser 

í Eglu hf. á milli annars vegar Hauck 
& Auf häuser og hins vegar aflands
félagsins Welling & Partners Limited, 
skráðu á BreskuJómfrúareyjum, sem 
Kaupþing hf. útvegaði til að standa að 
samningnum.“

Þeir sem stóðu að gerð samning
anna voru m.a. nokkrir starfsmenn 
Kaupþings á Íslandi og Kaupþings 
í Lúxemborg. Í bréfinu segir að ekki 
verði séð „að íslenska ríkið eða aðrar 
stofnanir þess hafi á nokkru stigi 

verið upplýst um gerð þessara samn
inga, efni þeirra og áhrif.“

Samkvæmt gögnum tók bankinn 
„enga fjárhagslega áhættu“ með 
þessum viðskiptum. „Fjárhagslegir 
hagsmunir bankans af þeim hafi tak
markast við þóknun sem samið var 
um samkvæmt samningunum en öll 
hagnaðarvon af umræddum hlutum 
í Eglu þess í stað verið áskilin Welling 
& Partners Limited.“

Í svarbréfi Ólafs Ólafssonar, fjár

festis og forsvarsmanns Shópsins, til 
nefndarinnar er því neitað að „blekk
ingum [hafi] verið beitt gagnvart 
ríkinu“. Shópurinn hafi boðið hæsta 
verð og að ríkið hafi fengið kaup
verðið greitt að fullu. Sigurður Ein
arsson, fyrrverandi stjórnarformaður 
Kaupþings, segir að hann „reki ekki 
minni“ til Welling & Partners Limited 
sem nefndin telur að Kaupþing hafi 
útvegað til að standa að samningum 
vegna viðskiptanna. – hae / sjá síðu 4

Aðkoma þýska bankans til málamynda
Rannsóknarnefnd segir aðkomu Hauck & Auf häuser að kaupum í Búnaðarbanka hafa verið til málamynda og voru viðskiptin fjár-
mögnuð í gegnum aflandsfélag á vegum Kaupþings. Bankinn tók „enga fjárhagslega áhættu“. Engar blekkingar, segir Ólafur Ólafsson.  

Valgeir Berg-
mann, fram-
kvæmdastjóri 
Vaðlaheiðar-
ganga hf. 



AÐALFUNDUR 
Aðalfundur Félags leiðsögumanna verður haldinn 29. mars  
í sal Rúgbrauðsgerðarinnar að Borgartún 6, 101 Reykjavík. kl. 20:00

Dagskrá:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 
2. Skýrsla félagsstjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
3. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.
4. Tillögur um lagabreytingar ef fyrir liggja.
5. Drög að fjárhagsáætlun skal lögð fram og tillaga um stéttarfélagsgjald og 

fagfélagsgjald.
6. Kosning formanns eða lýsing formannskjörs.
7. Kosning til stjórnar og trúnaðarráðs, sem og í aðrar nefndir (ritnefnd,  

skólanefnd, fræðslunefnd og kjaranefnd) og trúnaðarstöður.
8. Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna reikninga til tveggja ára.
9. Önnur mál.

Stjórnin

FÉLAG LEIÐSÖGUMANNA

Meistari meistarannaVeður

Í dag lítur út fyrir hæga vinda og bjart-
viðri, jafnvel sólskin hér og þar. Milt að 
deginum. sjá síðu 22

AKRANEs  Úrskurðarnefnd um 
umhverfis- og auðlindamál hefur 
vísað frá kröfu íbúa sex húsa á 
Akranesi þess efnis að starfsleyfi 
fiskþurrkunar HB Granda í bænum 
verði fellt úr gildi.

HB Grandi sótti um endurnýjun 
á starfsleyfi í mars í fyrra og veitti 
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands slíkt 
leyfi til bráðabirgða. Núgildandi 
leyfi rennur út 1. maí.

Íbúarnir kvörtuðu meðal annars 
yfir mikilli lyktarmengun sem legði 
frá verksmiðjunni. Þá var einnig 
sett út á það að verksmiðjan notaði 
óson til að draga úr lykt.

Að mati nefndarinnar var meðal-
hófs gætt við ákvörðun Heilbrigðis-
eftirlitsins, notkun ósons væri innan 
leyfilegra marka og þá væri starfs-
leyfinu markaður fyrirfram ákveð-
inn tími. Því var því hafnað að fella 
leyfið úr gildi. – jóe

Íbúar sex húsa 
losna ekki við 
ólykt á Akranesi

sAmgöNgumál Gerð Vaðlaheiðar-
ganga olli því að bæjarlækurinn  
við Nes í Fnjóskadal þornaði upp 
með þeim afleiðingum að rafstöð 
sem ábúendur jarðarinnar nýttu til 
upphitunar og lýsingar varð óvirk. 
Vaðlaheiðargöng buðust til að borga 
tengingu við rafmagn og hitaveitu.

Bærinn Nes stendur rétt norðan 
við gangamunna Vaðlaheiðarganga 
Fnjóskadalsmegin. Bæjarlækurinn 
kemur úr Vaðlaheiðinni og hefur 
séð bænum fyrir nægu vatni til 
framleiðslu á rafmagni til bæði 
kyndingar og lýsingar. Bærinn var 
því ekki tengdur við hitaveitu eða 
rafmagn og því ærið verkefni að 
koma því í rétt horf eftir að rennslið 
minnkaði.

„Þann 23. október 2015 minnk-
aði rennslið í ánni sem kemur úr 
Vaðlaheiðinni svo mikið að ekki 
var hægt að framleiða rafmagn til 
húshitunar,“ segir Sigurlína Hrönn 
Halldórsdóttir, bóndi í Nesi.

„Eftir að vatn fór að flæða inn í 
göngin Fnjóskadalsmegin hætti 
nærri rennslið hjá okkur. Þetta 
var nokkuð högg fyrir okkur og 
við stóðum í viðræðum við Vaðla-
heiðargöng í rúmt ár til að fá lausn 
á málinu.“

Valgeir Bergmann segir það 
rétt að á einhverjum tímapunkti 
í greftrinum hafi vatn í læknum 
snarminnkað. Hins vegar töldu 
Vaðlaheiðargöng sig ekki bera 
skaðabótaskyldu vegna breytinga á 
vatnsflæði úr Vaðlaheiðinni.

„Til að koma til móts við ábú-
endur buðum við þeim að tengja þá 
við rafmagn og hitaveitu og að við 
myndum greiða kostnaðinn við það. 
Sú varð niðurstaðan og við teljum 

málinu lokið,“ segir Valgeir. „Í því 
felst ekki einhvers konar samþykki 
fyrir því að vinna okkar hafi valdið 
þessu.“

Sigurlína segist ekki par sátt.
„Þetta er niðurstaðan en ég er 

ekkert endilega sátt við hana. Það 
er dýrt að vera með lögfræðinga í 
vinnu og því ákváðum við að sætt-
ast á þessa stöðu. Í stað þess að vera 
sjálfum okkur nóg þurfum við að 
kaupa rafmagn og heitt vatn á um 
50 þúsund krónur á mánuði,“ segir 
Sigurlína.

„Það er ágætis upphæð og kostn-
aður sem við þurftum ekki að reiða 
af hendi áður.“ sveinn@frettabladid.is

Telja göngin eyðileggja 
raforkuframleiðslu sína
Ábúendur í Nesi þurfa nú að greiða um sex hundruð þúsund krónur á ári í 
rafmagn og hita vegna vatnsskorts af völdum gerðar Vaðlaheiðarganga. Bæjar-
lækurinn þornaði upp. Vatn úr Vaðlaheiðinni leitar inn í göngin í staðinn.

Vaðlaheiðargöng eru talin drena hluta Vaðlaheiðar. Fréttablaðið/auðunn

Til að koma til móts 
við ábúendur 

buðum við þeim að tengja þá 
við rafmagn og hitaveitu og 
við myndum greiða kostnað-
inn við það. Sú varð niður-
staðan og við 
teljum málinu 
lokið.

Valgeir Bergmann, 
framkvæmdastjóri 
Vaðlaheiðarganga

Kapphlaup um milljónir
 TAílANd Um 250 verðandi brúð-
hjón komu saman í almennings-
garði í Bangkok, höfuðborg Taí-
lands, um helgina til að taka þátt í 
árlegu brúðarhlaupi.

Til mikils var að vinna því sigur-
vegararnir hlutu pakka að verð-

mæti þrjár milljónir íslenskra 
króna. Í pakkanum var meðal ann-
ars klæðnaður fyrir hjónin á stóra 
deginum, hljómsveitir fyrir brúð-
kaupið, brúðkaupsferð til Phuket-
eyjar auk lystireisu til Maldív eyja.
– jóe

brúðirnar hlupu fjóra kílómetra í von um stóra vinninginn. Fréttablaðið/EPa

 Í gær kepptu fremstu pílukastarar landsins á mótinu Meistarar meistaranna. Sex konur og ellefu karlar mættu til leiks. Í kvennaflokki var það 
Sigríður Guðrún Jónsdóttir, Pílufélagi Reykjanesbæjar, sem bar sigur úr býtum og sést hér kasta. Sigríður hafði betur gegn Maríu Steinunni 
Jóhannesdóttur, Pílukastfélagi Reykjavíkur, í úrslitum. Úrslit í karlaflokki lágu ekki fyrir þegar Fréttablaðið fór í prent.   Fréttablaðið/Ernir
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#HÆFASTUR

K U G A

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og 
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, 
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn 
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm 
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér 
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga

Ford_Kuga_hæfastur_Ongoing_5x38_DBL_20170209_END.indd   1 09/02/2017   09:28



viðskipti Aðkoma þýska bankans 
Hauck & Auf häuser að kaupum á 
45,8 prósenta eignarhlut ríkisins í 
Búnaðarbanka Íslands í ársbyrjun 
2003 var í „reynd aðeins að nafni 
til“ að mati sérstakrar rannsóknar-
nefndar Alþingis og voru kaupin 
fjármögnuð í gegnum aflandsfélag 
á vegum Kaupþings. Samkvæmt 
gögnum sem nefndin hefur aflað sér 
verði ekki annað séð en „að fjárfest-
ing Hauck & Auf häuser í gegnum 
Eglu hf. í, og síðar með sama hætti 
eignarhald á, hlutum í Búnaðar-
bankanum hafi […] aðeins verið til 
málamynda og tímabundið“, auk 
þess sem þýska bankanum hafi 
verið „tryggt skaðleysi af þátttöku 
sinni í þessum viðskiptum“.

Þetta kemur fram í bréfi rann-
sóknarnefndarinnar frá því 13. mars 
síðastliðinn sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum. Í bréfinu segir að 
gögn og upplýsingar nefndarinnar 
„sýna að dagana áður en skrifað var 
undir kaupsamning Eglu hf. og ann-
arra lögaðila (það er hins svonefnda 
S-hóps) um kaup á hlut íslenska 
ríkisins í Búnaðarbankanum hf. 
16. janúar 2003, stóð hópur manna 
að gerð tveggja samninga varðandi 
hluti Hauck & Auf häuser í Eglu hf. 
á milli annars vegar Hauck & Auf-
häuser og hins vegar aflandsfé-
lagsins Welling & Partners Limited, 
skráðu á Bresku-Jómfrúareyjum, 
sem Kaupþing hf. útvegaði til að 
standa að samningnum.“

Þar var um að ræða svonefndan 
söluréttarsamning en hinn samn-
ingurinn varðaði veð- og trygginga-
ráðstafanir. Þeir sem stóðu að gerð 
þessara samninga, að því er kemur 
fram í bréfi nefndarinnar, voru 
meðal annars „nokkrir starfsmenn“ 
Kaupþings á Íslandi og dótturfélags 
þess í Lúxemborg og auk þess starfs-
menn Hauck & Auf häuser, einkum 
þá Martin Zeil, þáverandi forstöðu-
maður lögfræðideildar bankans.

Í bréfinu segir að ekki verði séð 
„að íslenska ríkið eða aðrar stofn-
anir þess hafi á nokkru stigi verið 
upplýst um gerð þessara samn-
inga, efni þeirra og áhrif, sem og 
atvik varðandi síðari framkvæmd 
þeirra.“ Kaupþing sameinaðist 

Búnaðarbanka þremur mánuðum 
eftir söluna á hlut ríkisins. Rúmum 
tveimur árum eftir að þýski bank-
inn eignaðist hlut í Búnaðarbank-
anum í gegnum félagið Eglu var 
hann búinn að selja allan hlutinn 
til annarra hluthafa innan S-hóps-
ins en á meðal þeirra sem leiddu 
þann hóp var Ólafur Ólafsson fjár-
festir.

Alþingi samþykkti í júní í fyrra 
þingsályktunartillögu um að 
aðkoma Hauck & Auf häuser að 
kaupum S-hópsins á 45,8 prósenta 
hlut ríkisins fyrir um 11,9 milljarða 
yrði rannsökuð af sérstakri rann-
sóknarnefnd sem hefði víðtækar 
heimildir til að kalla eftir upplýsing-
um. Sá sem fer með rannsóknina er 
Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðs-
dómari en gert er ráð fyrir að skýrsla 
nefndarinnar verði birt opinberlega 
á miðvikudaginn.

Fram kemur í bréfi rannsóknar-
nefndarinnar, sem var sent á ýmsa 
einstaklinga sem höfðu aðkomu að 
kaupunum og þar sem óskað var 
eftir frekari skýringum þeirra rétt 
áður en vinnu við skýrsluna lyki, að 
samkvæmt gögnum nefndarinnar 
hafi þýski bankinn „enga fjárhags-
lega áhættu tekið“ með þessum við-
skiptum. „Fjárhagslegir hagsmunir 
bankans af þeim hafi takmarkast 
við þóknun sem samið var um 
samkvæmt samningunum en öll 
hagnaðarvon af umræddum hlutum 
í Eglu hf. þess í stað verið áskilin 
gagnaðila bankans að samning-
unum, það er fyrrgreindu aflands-
félagi, Welling & Partners Limited.“

Þá bendir rannsóknarnefndin á 
að hún hafi einnig undir höndum 
gögn sem varpi ljósi á framkvæmd 
samninganna um sölurétt og veð- 
og tryggingaráðstafanir og ráð-

stafanir sem þeim tengdust, meðal 
annars af hálfu starfsmanna Kaup-
þings á Íslandi og Kaupþings í 
Lúxemborg. „Má þar einkum nefna 
viðskipti milli Hauck & Auf häuser 
og Welling & Partners Limited með 
umrædda hluti í Eglu hf. sem fóru 
fram á grundvelli ákvæða samn-
inganna á næstu misserum eftir 
gerð þeirra og fjárhagslegt uppgjör 
sem átti sér stað á hagnaði aflands-
félagsins vegna þeirra viðskipta,“ 
segir í bréfinu.

Í svarbréfi Ólafs Ólafssonar til 
nefndarinnar, sem Fréttablaðið 
hefur einnig undir höndum, er 
fullyrt að „engum blekkingum 
[hafi] verið beitt gagnvart ríkinu“ 
þegar hluturinn í Búnaðarbanka 
var keyptur. S-hópurinn hafi boðið 
hæsta verð fyrir hlutinn og ríkið 
hafi fengið kaupverðið greitt að 
fullu.

Aðkoma Hauck & Aufhäuser aðeins til 
málamynda við kaup á Búnaðarbanka
Þátttaka þýska bankans Hauck & Aufhäuser að kaupum á 45,8% hlut ríkisins í Búnaðarbanka var „aðeins til málamynda“. 
Kaupin voru fjármögnuð í gegnum aflandsfélag á vegum Kaupþings. Þetta sýna gögn rannsóknarnefndar sem birtir skýrslu 
sína síðar í þessari viku. Sigurður Einarsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings, segir sig ekki „rekja minni“ til aflandsfélagsins.

Tilkynnt var um sölu á 45,8 prósenta hlut ríkisins í Búnaðarbanka til Eglu ehf. í janúar 2003. fréTTaBlaðið/gva 

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Segist ekki hafa notið 
ávinnings af viðskiptunum

Sigurður Einarsson, fyrrverandi 
stjórnarformaður Kaupþings, segir 
í svarbréfi sínu til rannsóknar-
nefndarinnar 20. mars að hann 
„reki ekki minni“ til aflandsfé-
lagsins Welling & Partners Limited 
sem nefndin telur að Kaupþing 
hafi útvegað til að standa að 
samningum sem gerðir hafi verið 
vegna viðskiptanna.

Hann bendir á að viðskiptin hafi 
átt sér stað fyrir meira en 14 árum 
og að rannsóknarnefndin hafi ekki 
lagt fram nein gögn þegar hann 
mætti til skýrslugjafar sem gátu 
skýrt hverju hún væri að leita að. 
„Ég hef því ekki átt kost á því að 
staðreyna hvort lýsing málsatvika í 
bréfi þínu sé rétt.“

Þá segir Sigurður að um starf-
semi bankans hafi gilt banka-
leynd og að Kaupþing hafi verið 
umsvifamikill aðili í bæði lána- og 
afleiðuviðskiptum.

„Ég get fullyrt við þig að ég naut 
ekki ávinnings af þeim viðskiptum 
sem lýst er í bréfi þínu. Þá get ég 
upplýst þig um að ég veit ekki 
annað en að hinn þýski banki 
Hauck & Auf häuser hafi verið 
hluthafi í Búnaðarbankanum og 
síðar í sameinuðum banka Kaup-
þings Búnaðarbanka hf. í gegnum 
eignarhald í félaginu Eglu hf. Full-
trúi bankans var eftir sameiningu 
bankanna kjörinn í bankaráð 
Kaupþings Búnaðarbanka og 
sinnti skyldum sínum vel í stjórn 
bankans.“

Þá gagnrýnir Sigurður í bréfinu 
þá fyrirætlan að skila skýrslu á 
grundvelli þessara gagna „án þess 
að hafa einu sinni kynnt þau eða 
borið undir mig“ og segir að það 

veki hjá honum 
„ótta um að 

rannsóknin sé 
hrein sýndar-
mennska og 
væntanlegar 
niðurstöður í 
skýrslu þinni 

verið fyrirfram 
ákveðnar.“

Sigurður 
Einarsson
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SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT
Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í hugann. Lágur 
þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með tölvustýrðri stöðugleikastýringu 
er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

SUBARU OUTBACK PREMIUM BOXER
dísil, sjálfskiptur með EyeSight öryggismyndavélum 
Eyðsla 6,0 l/100 km*  – Verð 6.190.000 kr.

SUBARU XV PREMIUM BOXER
bensín, sjálfskiptur. Eyðsla 6,5 l/100 km*  

Verð 4.850.000 kr.

NÝR SUBARU

ER ÖRUGGUR VALKOSTUR
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Slógust vegna Obamacare

Fangelsismál Af 56 plássum í fang-
elsinu á Hólmsheiði eru aðeins 30 
pláss nýtt. Stendur því nær helm-
ingur fangelsisins auður. Biðlisti 
fanga eftir afplánun hefur lengst frá 
því nýtt húsnæði á Hólmsheiði var 
tekið í notkun. Bygging fangelsisins 
kostaði tæpir þrjá milljarða króna.

Páll Winkel fangelsismálastjóri 
segir það langtímaverkefni að vinda 
ofan af boðunarlistanum sem hefur 
myndast síðasta áratug. Hann sé þess 
fullviss að fangelsið á Hólmsheiði 
muni hafa jákvæð áhrif í þeim efnum.

 „Pláss er fyrir 56 fanga í fangelsinu 
miðað við 100 prósent nýtingu. Nýt-
ing umfram 90 prósent er hins vegar 
ekki raunhæf,“ segir Páll.

Hins vegar sé nýtingin um 53 pró-
sent núna. „Um er að ræða fangelsi 
sem gegnir þrískiptu hlutverki; mót-
tökufangelsi, langtímavistunarfang-

elsi fyrir konur og gæsluvarðhalds-
einangrunarfangelsi,“ segir Páll.

Fangelsið hefur verið tekið í notk-
un sem langtímavistunarfangelsi 
fyrir konur auk þess að gegna hlut-
verki móttökufangelsis. Gæsluvarð-
haldshlutverk fangelsisins hefur enn 
ekki verið virkjað og vistast einangr-
unarfangar á Litla-Hrauni.

Biðlisti fanga eftir afplánun hefur 
verið gríðarlega langur síðustu ár og 
hafa fangar þurft að bíða lengi eftir 
að afplána dóma sína. Um 450 ein-
staklingar hafa verið á biðlista síð-
ustu ár eftir afplánun en þessi biðlisti 
var tómur árið 2007.

Ekki verður hægt að fullnýta fang-
elsið á Hólmsheiði fyrr en í fyrsta lagi 
í lok árs þegar viðgerðum á Litla-
Hrauni lýkur.

„Gæsluvarðhaldseinangrun hefur 
ekki verið tekin í notkun en auk þess 

er mikilvægt að taka nýtt fangelsi í 
notkun á þeim hraða sem allir ráða 
við,“ segir Páll. Því sé ekki ráðlegt að 
fylla fangelsið strax á fyrstu dögum 
rekstrar.

„Þá þurfum við að eiga laus pláss 
fyrir sumarið þar sem loka þarf einu 
fangahúsi á Litla-Hrauni í allt sumar 
vegna viðhalds. Í því búa 22 fangar 
og þarf að finna þeim aðrar vistar-
verur yfir sumarmánuðina.“
sveinn@frettabladid.is

Fangelsið hálftómt en biðlistinn lengist
Þrjátíu fangar sitja nú í Fangelsinu á Hólmsheiði en pláss er þar fyrir 56. Á sama tíma lengist biðlisti fanga eftir afplánun. Loka þarf 
einni álmu á Litla-Hrauni í sumar vegna viðhalds og flytja fanga annað. Ekki  er ráðlegt að fylla fangelsið strax, segir fangelsismálastjóri.

Fangelsið á Hólmsheiði er fyrsta byggingin sem Íslendingar reisa gagngert 
sem fangelsi á lýðveldistímanum. Fréttablaðið/GVa

30 fangar eru í 
fangelsinu 
núna.

56 pláss eru á 
Hólmsheiði.

 Stuðningsmenn Donalds Trump Bandaríkjaforseta komu saman víða um landið til að sýna forsetanum stuðning. Fyrsta stóra frumvarp hans, um niður-
rif Obamacare, hlaut ekki brautargengi meðal flokkssystkina hans og var dregið til baka úr þinginu. Nokkrir andstæðingar forsetans mættu á stuðnings-
fundina til að láta skoðun sína í ljós. Sums staðar, líkt og sést á þessari mynd frá Kaliforníu, létu andstæðar fylkingar hnefana tala. Fréttablaðið/EPa

stjórnmál Sitt sýnist hverjum innan 
stjórnar Bjartrar framtíðar um sam-
starf flokksins við Viðreisn og Sjálf-
stæðisflokkinn. Fylgi flokksins mælist 
ríflega þrjú prósent og aðeins rúmur 
helmingur stuðningsmanna styður 
ríkisstjórnarsamstarfið.

Eva Einarsdóttir, formaður fram-
kvæmdastjórnar flokksins, segir 
erfið mál á borði ráðherra flokksins. 
Ummæli annarra ráðherra hafi áhrif.

„Ég þekki það úr eigin vinnu í borg-
arstjórn að launamunur kynjanna er 
til staðar. Því hafa ummæli dóms-
málaráðherra um meintan launamun 
kynjanna haft áhrif á hvernig kjós-
endahópur okkar horfir til okkar.“

Ekki var einhugur í stjórn BF er 
ríkisstjórn var mynduð og hefur 
óánægjan síst minnkað. Eva segir það 
rétt að málin hafi verið rædd en menn 
standi enn við bakið á sínu fólki.

„Samtalið við grasrótina er mjög 
gott og við erum sannfærð um að við 
eigum meira inni. Nú þurfum við að 
halda rétt á spilunum fram undan og 
þá eykst fylgið,“ segir Eva. – sa

Segir ráðherra 
geta haft áhrif á 
fylgið hjá BF

Eva Einars-
dóttir, formaður 
framkvæmda-
stjórnar bjartrar 
framtíðar. 
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BMW X1 sDrive18d BMW X1 xDrive18d
Sjálfskiptur, framhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl
Eldsneytisnotkun frá 4,3 l/100 km* Eldsneytisnotkun frá 4,8 l/100 km*
Verð frá 4.990.000 kr. Verð frá 5.590.000 kr.

VERÐ FRÁ 4.990.000 KR.

Staðalbúnaður er meðal annars sjálfskipting, 17" álfelgur, LED dagljós, lykillaus ræsing, loftkæling, aðgerðahnappar 
í stýri, handfrjáls Bluetooth símabúnaður og tónlistarstreymi, Eco - Comfort og Sport akstursstillingar, 
veghæð 18,2 cm, upphituð sæti og speglar, nálgunarvari aftan, 6,5" litaskjár í mælaborði og iDrive stjórntölva.

Sheer
Driving Pleasure
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Á NÝJUM BMW X1

SPENNANDI 
BMW X1.



VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍMI 510 1700  |  WWW.VR.IS

Aðalfundur VR verður haldinn þriðjudaginn 28. mars  
kl. 19.30 á Hilton Reykjavík Nordica.

Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf, lagabreytingar  
og ákvörðun um innborgun í VR varasjóð.

Dagskrá og frekari upplýsingar er að finna á vr.is.

Við hvetjum félagsmenn til að mæta.

Aðalfundur

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍMI 510 1700  |  WWW.VR.IS

Vetrarþjónusta
mokstur, salt & sandur

554 1989

gardlist.is

Tunguhálsi 7, 110 Reykjavík 

gardlist@gardlist.is

Það þarf líka að huga að garðinum á veturna og erum við hjá 
Garðlist ávallt  til þjónustu reiðubúin. Við leggjum áherslu á að svara 
öllum fyrirspurnum og pöntunum samdægurs og höfum samband 
eftir að fagmenn okkar hafa lokið verki til að tryggja að allt sé eins 
og það á að vera. Söltun, söndun og snjómokstur á bílastæðum, 
gangstéttum ofl.

Kvika banki hf. hefur ge�ð út sex mánaða víxla að �árhæð 
2.000 milljónir króna. Um er að ræða útgáfu í víxla- 
�okknum KVB 17 0622 og er heildarheimild �okksins 
2.000 m.kr. Fjármálaeftirlitið staðfesti lýsingu vegna 
umsóknar um töku víxlanna til viðskipta í gær, þann 
15. desember 2016, og sótt hefur verið um töku víxlanna
til viðskipta í Kauphöll Íslands. 

Útprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast í 12 mánuði frá 
staðfestingu hennar í höfuðstöðvum Kviku, Borgartúni 25, 
105 Reykjavík. Rafræn eintök má nálgast á vefsíðu Kviku  
www.kvika.is/um_kviku/#tab2.

Reykjavík, 27. mars 2017
Kvika gefur út sex mánaða víxla

kvika.is

FINNLAND Undanfarnar vikur hafa 
finnskir þingmenn rætt hvort rétt sé 
að opna á einkarekstur í heilbrigðis-
kerfi landsins eður ei.

Meðalaldur finnsku þjóðarinnar 
fer hækkandi og samhliða hækkar 
kostnaður sem hlýst af heilbrigðis-
kerfinu. Sem stendur er hann um 
átta milljarðar evra, andvirði tæplega 
960 milljarða íslenskra króna á gengi 
dagsins í dag.

Breytingarnar miða að því að 
einkaaðilar bjóði upp á heilsugæslu-
þjónustu og umönnun á dvalar-
heimilum fyrir árið 2019. Vonast 
stjórnvöld til þess að skera útgjöld 
til heilbrigðiskerfisins niður um þrjá 
milljarða evra fyrir árið 2030.

Endurbætur á heilbrigðiskerfinu 
hafa lengi staðið til og verið lofað af 
fyrri ríkisstjórnum. Ríkisstjórn Mið-
flokksins, Sannra Finna og Þjóðar-
bandalagsins stefnir hins vegar að 
því að grípa til aðgerða.

Forsætisráðherra landsins, Juha 
Sipila úr Miðflokknum, segir að 
breytingarnar séu nauðsynlegar 
til að koma á útgjaldaþaki og til að 
nútímavæða og bæta þjónustu fyrir 
íbúa landsins. Einkafyrirtæki hafa 
hafist handa við undirbúning verði 
tillögur ríkisstjórnarinnar að lögum.

„Hvatar einkaaðila eru aðrir en 
ríkisins. Ef þjónusta þín er óskilvirk 
þá muntu fara á hausinn,“ segir Janne-
Olli Jarvenpaa, forstjóri Mehilaien 
næststærstu einkareknu heilsugæslu-
stöðva Finnlands, við Bloomberg.

 „Samanborið við opinbera geirann 
bjóðum við upp á fljótlegri meðferðir, 
vísum færri sjúklingum til sérfræð-
inga eða á sjúkrahús og viðskiptavinir 
okkar eru ánægðari.“

Breytingatillögur Finna taka 
að miklu leyti mið af breytingum 
nágranna þeirra í vestri.

Svíar opnuðu á sambærilegan 
einkarekstur árið 2010. Áfanga-

skýrsla sænska heilbrigðisráðu-
neytisins um innleiðingu stefnunnar 
kom út í nóvember í fyrra en meðal 
niðurstaðna hennar er að einkafyrir-
tæki hafi skilað góðum hagnaði.

Allir stjórnmálaflokkar Finnlands 
eru sammála um að endurskipu-
leggja þurfi heilbrigðiskerfið. 

Að mati stjórnarandstöðunnar 
er hins vegar fjölda galla að finna á 
frumvarpinu. Sósíaldemókratinn 
Tuula Haatainen segir til að mynda 
að það muni leiða til þess að ríkið 
missi stjórn á kerfinu, þjónusta muni 
versna, verð hækka og ólíklegt sé að 
nokkur sparnaður náist.

Þá hafa sérfræðingar bent á að fyr-
irtæki muni reyna að hámarka gróða 
með því að ýmist bjóða of mikla eða 
of litla þjónustu. Bent hefur verið á 
að slík vandamál megi forðast með 
því að regluvæða verðskrár og meina 
fyrirtækjum að velja sér skjólstæð-
inga.  johannoli@frettabladid.is

Stefnt að einkarekstri í 
heilbrigðiskerfi Finna
Vonast er til þess að einkarekstur í heilbrigðisgeiranum muni minnka útgjöld 
finnska ríkisins til málaflokksins um tæplega fjörutíu prósent fyrir árið 2030. 
Taka á mið af reynslu Svía. Deilt er um hvort breytingarnar séu til góðs eða ills.

Auðjöfurinn Juha Sipila er forsætisráðherra Finnlands. Stjórn hans ætlar að ráðast í breytingarnar. NORDICPHOTOS/GETTY 
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Ávísun á gleði

Ávísun á gleði

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

www.volkswagen.is

Gríptu tækifærið og nýttu þér 200 þúsund króna afslátt af VW Golf og VW Golf Variant. 
Ef þú hefur ekki þegar fengið ávísunina í pósti áttu eina hjá okkur í HEKLU. Komdu fagnandi 
og leystu út þína ávísun – þú átt það inni. Hlökkum til að sjá þig!



Dæmi um eftirlitsmyndavélapakka með 4 myndavélum

TAKTU ÖRYGGIÐ 
MEÐ Í MYNDINA

Nánar á oryggi.is
EFTIRLITSMYNDAVÉLAR Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 

Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 

Myndavélar sem hægt er að nota inni eða úti. Frábær 
myndgæði (4 Mpix). Innrautt ljós með allt að 20 metra drægni. 
Öflug og notendendavæn upptökutölva. Hægt að skoða lifandi 
myndir og upptökur í gegnum app í snjallsíma.

Verð 128.340 
m. vsk.

Öryggismiðstöðin hefur um árabil sérhæft sig í eftirlitsmyndavélum og myndavélakerfum og 
býður upp á fjölbreytt úrval lausna sem henta heimilum, stórum og smáum fyrirtækjum sem og 
stofnunum þar sem umfangsmikilla lausna er krafist. Öflug kerfi á frábæru verði.

Hafðu samband og fáðu ókeypis ráðgjöf hjá sérfræðingum okkar.

Hægt er að sníða kerfin algerlega eftir þörfum notenda og því bjóðum við allt frá einföldum kerfum upp í stór 

kerfi með hreyfanlegum vélum og mikilli sjálfvirkni. 

þróunarmál Þriðji hver íbúi jarð-
arinnar býr enn við erfið lífsskil-
yrði þrátt fyrir að miklar framfarir 
hafi orðið síðustu 26 árin.

Þetta kemur fram í nýrri Þróun-
arskýrslu Sameinuðu þjóðanna, 
sem gefin er út árlega.

„Mannkynið hefur náð miklum 
árangri við að vinna bug á örbirgð, 
bæta aðgang fólks að menntun, 
heilbrigðisþjónustu og hreinlæti 
og við að gefa konum og stúlkum 
fleiri möguleika,“ sagði Helen 
Clark, fyrrverandi forsætisráð-
herra Nýja-Sjálands og núverandi 
yfirmaður Þróunarskrifstofu Sam-
einuðu þjóðanna, þegar skýrslan 
var kynnt í Svíþjóð.

„En þessi árangur,“ bætti hún 
við, „er aðeins forleikurinn að 
næstu verkefnum, sem gætu orðið 
enn erfiðari, og snúast um að 
tryggja það að alþjóðlegar fram-
farir nái til allra.“

Í skýrslunni er sértök athygli 
vakin á því að ákveðnir hópar 
fólks eiga erfiðara en aðrir með 
að bæta hag sinn og njóta þeirra 
framfara sem þó hafa orðið.

Almennt séð eru konur til 
dæmis fátækari en karlar. Þær 
hafa lægri tekjur og færri tæki-
færi á flestum sviðum lífsins. Í 
hundrað löndum er þeim bannað 
að stunda ákveðin störf og í átján 
löndum þurfa konur samþykki 
eiginmanns síns til að stunda 

vinnu utan heimilisins. Þá eiga 
íbúar í dreifbýli oft erfiðara með 
að njóta framfaranna en borgar-
búar. Börn utan þéttbýlis eru til 
dæmis líklegri til að ná minni 
árangri í skóla.

Flóttafólk á oft erfitt með að fá 
vinnu, komast í skóla og taka þátt 
í stjórnmálum. Sama gildir um 
fólk sem flytur á milli landa.

Þá verða þjóðernisminnihluta-
hópar oft fyrir fordómum og mis-
munun í samfélaginu og sama 
á við um samkynhneigt fólk og 

Þriðji hver jarðarbúi er fátækur
Mikill árangur hefur náðst síðasta aldarfjórðunginn en stórir hópar jarðarbúa njóta þó framfaranna ekki til 
fulls. Þriðjungur fólks býr við erfiðleika, að því er kemur fram í nýrri Þróunarskýrslu Sameinuðu þjóðanna.

umhverfismál „Mikill tími og orka 
hefur farið í ýmsa fundi með ráða-
mönnum þjóðarinnar til að fá ríkið 
að borðinu í fráveitumálum en án 
sýnilegs árangurs,“ skrifar Þorsteinn 
Gunnarsson, sveitarstjóri Skútustaða-
hrepps, í nýjasta fréttabréfi sveitar-
félagsins.

„Hver einasti aðili sem ég og aðrir 
fulltrúar sveitarstjórnar höfum rætt 
við undanfarnar vikur hefur sýnt frá-
rennslismálunum skilning en það 
sorglega í þessu er að enginn af þeim 
þremur ráðherrum sem hafa völdin í 
hendi sér, það er umhverfis- og auð-
lindaráðherra, fjármálaráðherra og 
ráðherra sveitarstjórnarmála, hefur 
tekið af skarið,“ heldur Þorsteinn 
áfram.

Eins og komið hefur fram í fréttum 
síðasta árið eru frárennslismál sveit-
arfélagsins ekki í samræmi við lög 
og reglur, og er talið að mengun frá 
byggð eigi sinn þátt í ýmsum vanda-
málum sem steðja að lífríki Mývatns.

Sveitarfélagið ræður hins vegar 
ekki við að bæta frárennslismál sín 
sjálft, enda munu þær umbætur kosta 
um 400 milljónir króna, að talið er. 
Ráðamenn í Skútustaðahreppi hafa 
því lengi leitað eftir aðstoð ríkisins 
og þrýstingur á aðgerðir aukist eftir 
umfjöllun um málið að undanförnu.

„Flestir þingmenn kjördæmisins 
hafa tekið mjög vel í málaleitan okkar 
og lagt sitt lóð á vogarskálarnar en 

það er ráðherranna að klára málið,“ 
skrifar Þorsteinn sem kveður nú enn 
hert að sveitarfélaginu og rekstrarað-
ilum með bréfum sem bárust heil-
brigðiseftirlitinu.

„Sveitarstjórn hefur brugðist við 
með því að fara fram á það við heil-
brigðiseftirlitið að það sinni leið-
beiningarskyldu sinni sem opinbert 
stjórnvald og fundi með sveitarfélag-
inu og rekstraraðilum. Ýmsir aðilar 
hafa sett sig í samband við mig og 
sveitarstjórnarfulltrúa til þess að lýsa 
yfir áhyggjum sínum af þróun mála. 
Við höfðum áður lýst því yfir að sveit-
arfélagið muni ekki skorast undan 
ábyrgð sinni þegar kemur að fráveitu-
málum í þéttbýli og undirbúningur 
fyrir þá vinnu er þegar hafinn,“ segir 
sveitarstjórinn. – shá

Enginn þriggja ráðherra  
tók af skarið við Mývatn

Í Mývatnssveit eru frárennslismál ekki í samræmi við lög. Fréttablaðið/VilhelM

Flestir þingmenn 
kjördæmisins hafa 

tekið mjög vel í málaleitan 
okkar og lagt sitt lóð á 
vogarskálarnar en það er 
ráðherranna að klára málið.
Þorsteinn Gunnars-
son, sveitarstjóri 
Skútustaðahrepps

Krakkar á Gasasvæðinu eru meðal þeirra jarðarbúa sem hafa ekki notið framfara síðustu áratuga. Fréttablaðið/ePa

efstu löndin á lífskjaralista SÞ
1. Noregur
2. Ástralía
3. Sviss
4. Þýskaland
5. Danmörk
5. Singapúr

Neðstu löndin á lífskjaralista SÞ
1. Búrúndí
2. Búrkína Fasó
3. Tsjad
4. Níger
5. Mið-Afríkulýðveldið

Bestu og verstu lífsskilyrðin

aðra hópa sem ekki eru gagnkyn-
hneigðir. Helen Clark sagði mikil-
vægt að útrýma þeirri djúpstæðu 
mismunun sem býr í hefðum og 

reglum samfélagsins og breyta því 
hve miserfitt fólk á með að taka 
þátt í stjórnmálum.  
gudsteinn@frettabladid.is

samfélag Hluti bílastæða á lóð 
Domus Medica verður gjaldskyldur 
sem og almenn bílastæði við Hóla-
vallagötu og Hávallagötu milli 
Garðastrætis og Blómvallagötu.

Samþykki Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir lögreglustjóri tillögur 
Bílastæðasjóðs verða stæðin gjald-
skyld fljótlega.

Stöðumælasekt er nú 2.500 
krónur en stöðubrotsgjald er 10.000 
krónur. – bb

Gjaldskylda við 
Domus Medica
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D-VÍTAMÍNBÆTT
LÉTTMJÓLK OG NÝMJÓLK

Eitt glas af D-vítamínbættri léttmjólk eða nýmjólk inniheldur einn þriðja af ráðlögðum 
dagskammti af D-vítamíni sem er kærkomið fyrir okkur sem búum á norðlægum slóðum og 

getum ekki stólað á sólina, hvort sem er um vetur eða á sumrin.
 

D-vítamín er mikilvægt fyrir vöxt og þroska beina og hjálpar okkur að takast á við daginn
með bros á vör.

D-vítamínbætt léttmjólk og nýmjólk er eins og hollur sólargeisli :-D
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

www.regalo.is

Regalo ehf IcelandRegalofagmenn

Veldu með hjartanu 
100% vegan hárvörur frá Maria Nila. 

PURE VOLUME línan okkar inniheldur 
B5 vítamín og er sérstaklega framleidd 
fyrir þá sem leita eftir aukinni lyftingu 

og styrk. Maria Nila Care línan inni-
heldur Colour Guard Complex, blöndu 
af virkum innihaldsefnum sem vinna 
saman að því að veita hámarks vörn 
fyrir lit hársins og gljá þess. Blandan 

tryggir einnig að vörurnar vernda hárið 
fyrir hita.

Maria Nila fæst  
á öllum betri hárgreiðslustofum

Fríða Rut Heimisdóttir
Hárgreiðslumeistari

Heil stétt er í viðjum. Fagmenntaðir leiðsögu-
menn hafa ekki frelsi til að velja það ökutæki 
sem best þykir henta til þess að leiðsegja 

ferðamönnum um landið. Þeir verða að leiðsegja 
akandi á breyttum jeppum eða rútum og skiptir þá 
engu máli hvort ferðamennirnir eru einn eða tveir. 
Ekki skiptir heldur máli hvort leiðsögnin er um Þing-
holtin í Reykjavík, Gullna hringinn, yfir Sprengisand 
eða á Langjökli. Leiðsögumenn verða að keyra rútur 
eða farartæki sem ætluð eru fyrir hálendi og jökla 
alveg án tillits til aðstæðna og fjölda ferðamanna. 
Þeir mega ekki leiðsegja í farartækjum fyrir átta far-
þega eða færri nema um breytta jeppa sé að ræða.

Lagaumhverfinu ábótavant
Lagaumhverfinu er stórlega ábótavant. Mikilvægt er 
að úr verði bætt. Fyrir þingi liggur nú frumvarp til 
laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi. Í 
frumvarpinu er ekkert tekið á atvinnufrelsi ökuleið-
sögumanna. Það er hinsvegar brýnt að svo verði gert. 
Áríðandi er að taka inn klausu sem veitir leiðsögu-
mönnum sama frelsi og öðrum stéttum þessa lands 
til að velja sér atvinnutæki.

Hagsmunamál
Í frumvarpi fyrir tveimur árum var klausa um að 
taka upp svokallað ferðaþjónustuleyfi. Með því hefði 
verið opnað fyrir frelsi leiðsögumanna til að leiðsegja 
á óbreyttum bílum fyrir átta farþega eða færri. Þetta 
frumvarp náði aldrei í gegnum þingið en nú er nýtt 
frumvarp til umfjöllunar í þinginu og því er lag. Ég 
skora á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að 
nota tækifærið og leysa leiðsögumenn úr viðjum með 
því að breyta frumvarpinu sem fyrir liggur í takt við 
frumvarpið fyrir tveimur árum þannig að ökuleið-
sögumenn fái frelsi til að velja það ökutæki sem þeim 
hentar best.

Það er hagsmunamál allrar ferðaþjónustunnar.

Leiðsögumenn verði 
leystir úr viðjum

Leiðsögu-
menn verða 
að keyra 
rútur eða 
farartæki sem 
ætluð eru 
fyrir hálendi 
og jökla alveg 
án tillits til 
aðstæðna og 
fjölda ferða-
manna.

Guðrún Helga 
Sigurðardóttir
blaðamaður  
og ökuleiðsögu-
maður

En það þarf 
hugrekki til 
að vera 
herlaus þjóð 
sem mælir 
fyrir friði í 
heiminum. 

Fyrr í þessum mánuði áttu Donald Trump 
Bandaríkjaforseti og Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, fund sem virðist ætla að draga 
nokkurn dilk á eftir sér. Ekki aðeins opin-
beraðist þar í vandræðalegum augnablikum 
hvor þessara tveggja þjóðarleiðtoga virðist 

kunna almenna mannasiði, heldur lét Bandaríkjafor-
seti sig víst hafa það að afhenda kanslaranum reikning 
upp á 300 milljarða dollara sem hann telur Þjóðverja 
skulda NATO fyrir að verja Þýskaland, væntanlega allt 
frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Breska blaðið 
The Sunday Times hefur þetta eftir heimildarmönnum 
innan þýsku ríkisstjórnarinnar og þó svo Merkel hafi 
greinilega haldið ró sinni og ekki látið gjörninginn slá 
sig út af laginu er öðrum ráðamönnum í Þýskalandi 
eðlilega brugðið.

Það er því greinilega ekkert sérstaklega gaman að fá 
Donald Trump í heimsókn – að minnsta kosti ekki fyrir 
aðildarríki NATO. Í fjölmiðlum hefur reyndar ítrekað 
komið fram að Bandaríkjaforseti eigi í vandræðum með 
að skilja hvernig fjármálum NATO er háttað og að hann 
virðist telja ýmsar þjóðir skulda Bandaríkjunum stórfé 
fyrir hersetu og vernd. Og þó svo staða Þýskalands og 
Íslands sé hvorki sambærileg í dag fremur en hún var 
við lok heimsstyrjaldarinnar síðari þá hlýtur þessi 
gjörningur Bandaríkjaforseta að vera íslenskum ráða-
mönnum umhugsunarefni þar sem við erum aðildar-
þjóð NATO.

Nú hefur Ísland reyndar verið herlaust land í meira 
en tíu ár, eftir að Bandaríkin tilkynntu Geir H. Haarde, 
þáverandi forsætisráðherra, símleiðis um þá ákvörðun 
að leggja herstöðina niður, og því hlýtur að vera meira 
en tímabært að við tökum aðild okkar að umræddu 
hernaðarbandalagi til endurskoðunar.

Aðild Íslands að NATO snýst þó ekki endilega um 
peninga því hlutfallslega greiðum við ekki stórar 
fjárhæðir miðar við fjölmargar aðrar þjóðir. Aðild 
Íslands að NATO snýst mun fremur um heimsmynd og 
ákveðna grundavallarhugsun sem byggir á því hvar við 
tókum okkur stöðu þegar heimurinn klofnaði í tvennt 
í kjölfar heimsstyrjaldarinnar síðari. En heimurinn 
breytist og á þeim áratugum sem hafa liðið frá stofnun 
NATO er heimurinn gjörbreyttur. Þar með hafa líka 
gjörbreyst möguleikar smáríkis á borð við Ísland til 
að hafa áhrif til góðs og til þess getum við horft. Ágætt 
dæmi er framganga Íslands á kvennaþingi Sameinuðu 
þjóðanna fyrir skömmu sem sýndi heiminum að litlar 
þjóðir geta líka verið stórar fyrirmyndir.

En það þarf hugrekki til að vera herlaus þjóð sem 
mælir fyrir friði í heiminum. Að vera þjóð sem talar 
gegn hernaðarbrölti hvar sem það ber niður með 
meðfylgjandi hörmungum fyrir fjölda fólks á hverjum 
degi. Að tala gegn því að heimurinn haldi áfram að 
eyða milljörðum á milljarða ofan í hergagnafram-
leiðslu fremur en í baráttuna gegn hungri, sjúkdómum 
og vosbúð. Það þarf hugrekki til þess að segja nei takk 
við herra Donald Trump ef hann dúkkar hér upp með 
reikning. Ísland á að vera og getur verið land friðar og 
velsældar fremur en hernaðarbrölts og hörmunga. 

Takk, en nei takk, herra Trump, og góðar stundir.

Takk, Trump

Mengun í blóma
Kísilver United Silicon mengar 
andrúmsloft í nágrenni Reykja-
nesbæjar af arseniki. Svo mikið að 
bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill 
að kísilverinu verði lokað án tafar 
vegna mengunar. Á teikniborð-
inu er önnur verksmiðja sem mun 
líklega menga jafn mikið á hvert 
framleitt tonn. Björt Ólafsdóttir 
sagði einmitt í viðtali við Frétta-
blaðið stuttu eftir að hún tók við 
embætti umhverfisráðherra að 
dagar mengandi stóriðju væru 
liðnir á Íslandi. Hins vegar mætti 
færa rök fyrir að dagar mengandi 
stóriðju stæðu einmitt í blóma 
þessa dagana og gullaldarskeið 
væri hafið með kísilverksmiðjum 
vítt og breitt um landið.

Að hrökkva eða stökkva?
Tveir ráðherrar Sjálfstæðisflokks-
ins, Jón Gunnarsson og Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, 
hafa boðað að nýir skattar verði 
lagðir á á þessu kjörtímabili. 
Jón vill skattleggja notendur 
ákveðinna vega og Þórdís boðar 
skatt í ferðaþjónustu. Hins vegar 
hefur það ávallt verið stefna 
flokks þeirra að lækka beri skatta 
og minnka báknið. Þetta virðist 
aðeins hafa góð áhrif á fylgi 
flokksins sem eykst og eykst á 
kostnað samstarfsflokka sem 
eru heillum horfnir samkvæmt 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
í síðustu viku. Ef áfram heldur 
sem horfir þurfa þeir að taka 
erfiðar ákvarðanir til að halda lífi, 
kannski á kostnað ríkisstjórnar-
samstarfs. sveinn@frettabladid.is
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Við skiljum eftir drauma í Póstboxi fyrir þá sem ætla sér stóra hluti

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

16
-2

68
8 

– 
H

VÍ
TA

 H
Ú

SI
Ð

/S
ÍA

Í dag

Guðmundur  
Andri Thorsson

Nichole Leigh Mosty 
þingmaður Bjartrar 
framtíðar tjáði sig 
um fátækt á Íslandi 
um daginn í tilefni 
af þáttaröð sem 

Mikael Torfason hefur gert um efnið 
á RÚV, rás eitt. Það sem ég hef heyrt af 
þessum þáttum hefur verið afar áhuga-
vert og efnistökin lífleg. Í tengslum 
við þessa þætti kom Mikael í Silfur 
Egils og talaði um þá þjóðarskömm 
sem fátækt væri hér á landi. Hann var 
skeleggur og fullur af heilagri reiði yfir 
því sem hann hafði orðið áskynja um í 
þáttagerð sinni.

„Hver sem meining hennar er ...“
Nichole hefur starfað sem leikskóla-
stjóri á slóðum þar sem einhverjir við-
mælendur Mikaels búa – hún þekkir 
vel til aðstæðna þarna og hefur beitt 
sér á ýmsum vettvangi velferðarmála. 
Henni þótti dregin upp einhliða mynd 
í þætti Mikaels og viðraði efasemdir 
um þá á Facebook-síðu sinni.

Ekki hef ég forsendur til að meta 
réttmæti þeirra athugasemda, en held 
svona almennt talað að fólk í vel-
ferðarþjónustu verði alltaf að fara var-
lega í að tjá sig um málefni tiltekinna 
einstaklinga sem það hefur haft kynni 
af. Ég held líka að mikilvægt sé fyrir 
fólk að fá að segja sjálft sína sögu eins 
og það skynjar hana, og framlag þátta 
Mikaels felist ekki síst í því að gefa 
þjóðfélagsmeini rödd og sögu, þar sem 
áður hefur ríkt þögn og þöggun.

En það er líka mikilvægt að Nichole 
fái að tjá sig sjálf og með þeim hætti 
sem henni hentar án þess að eiga von 

á því að reynt sé með öllum ráðum 
að þagga niður í henni með ofstopa 
og útúrsnúningum, eins og því miður 
gerðist í kjölfarið á athugasemdum 
hennar. Það var eins og hún mætti 
ekki andmæla Mikael Torfasyni. Það 
var eins og hún mætti ekki viðra sínar 
skoðanir á fátækt á Íslandi. Það var 
eins og ekki mætti ræða þetta mál 
öðruvísi en með stóryrðum. Hún var 
smækkuð niður í talsmann ríkisstjórn-
arinnar, látið sem framlag hennar til 
umræðunnar væri ómarktækt. Hún 
var sögð afneita fátækt hér á landi, 
aðhyllast misskiptingu og ranglæti. Og 
hún var sögð skrifa of vitlausa íslensku 
til að mega teljast marktæk.

Dæmi um þessi ofsafengnu við-
brögð er færsla hjá Jónasi Kristjáns-
syni fyrrum ritstjóra sem nýtur álits 
hjá ýmsum fyrir umbúðalausan 
málflutning, enda einn þeirra manna 
sem alltaf er í skrifum sínum svo viss í 
sinni sök – en þó einkum annarra sök. 
Hann segir Nichole og Pawel Bartos-
zek – sem líka hafði viðrað efasemdir 
um málflutning Mikaels – vera dæmi 
um „ofsa í illvilja íhaldsins“ og kallar 
þau „skrafskjóður stjórnarflokkanna“. 
Um færslu Nichole sérstaklega skrifar 
Jónas:

„Nichole Leigh Mosty skrifar tor-
skilinn texta um, að vandinn felist í 
skorti á samstarfi í nefndum ríkis og 
bæja. Hver, sem meining hennar er, þá 
er hún röng.“

Þetta er eiginlega alveg makalaus 
texti. Roskinn íslenskur valdakarl, 
lætur ókvæðisorðin fjúka úr makind-
unum beint úr miðjunni í íslenskri 
umræðu, gerir sér far um að skilja 

ekki texta sem ung kona af erlendu 
bergi brotin skrifar um málefni sem 
hún hefur starfað við um árabil – en 
hann aldrei – úr umhverfi þar sem hún 
hefur búið – og hann aldrei.

„Hver, sem meining hennar er, þá 
er hún röng.“ Varla gefst betra dæmi 
um þöggunartilburði en þetta. Vertu 
úti. Ekki tjá þig. Hvað sem þú hefur að 
segja er of vitlaust fyrir mig. Hvað sem 
þú hefur að segja er rangt. Það er rangt 
að þú takir til máls. „Mulier taceat in 
Ecclesia“ (Konur þegi í kirkjum, Páll 
postuli).

Í mölétnum smóking
Þetta var viðkvæðið hjá furðu 
mörgum sem tóku til máls um færslu 
Nichole: að hún skrifaði ekki rétta 
íslensku (og var þar mikið grjótflug úr 
glerhúsum). Hún beygir nefnilega vit-
laust, notar ekki réttar forsetningar og 
þar fram eftir götunum.

Vönduð og góð málnotkun snýst 
ekki um stífar reglur eða þrásetur á 
háum hesti. Við eigum ekki að innræta 
fólki sem hér sest að umfram allt að 
þegja, að gömlum íslenskum alþýðu-
sið. Vönduð málnotkun snýst ekki um 
reglureiging heldur vandaða hugsun.

Við sem alin erum upp við íslensku 
og jafnvel daglega umhugsun um gott 
mál og slæmt, fagurt mál og ljótt – við 
unnum þessari tungu og viljum að 
hún lifi af í næðingum heimsins. Til 
þess að svo megi verða þarf hún að 
vera harðger og sterk. Hún þarf að 
vera opið kerfi en ekki lokað. Hún 
þarf að vera í daglegri notkun en ekki 
geymd í stássstofu þar sem reglulega 
sé strokið af henni rykið. Við eigum að 

nota íslenskuna af kærleika og örlæti 
en ekki sem valdatæki fyrir þröngsýna 
menn sem vilja þagga niður í röddum 
sem þeim eru ekki að skapi.

Enginn er betri, gáfaðri, víðsýnni 
eða fallegri þó að hann kunni skil á 
mun þágufalls og eignarfalls.

Enginn verður virðulegur þó að 
hann noti aflagðan bókstaf á borð 
við z eða fornfálega kommusetningu 
kringum tilvísunarsetningar og á 
undan nafnháttarmerkjum – ef hann 
skrifar svo tóman skæting. Þá er hann 
bara maður að gubba í gömlum og 
mölétnum smóking.

Vertu úti

Enginn verður virðulegur þó 
að hann noti aflagðan bók-
staf á borð við z eða fornfálega 
kommu setningu kringum 
tilvísanasetningar og á undan 
nafnháttarmerkjum – ef hann 
skrifar svo tóman skæting.
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TENERIFE 
1.-7. JÚNÍ 

Parque Cristobal 
ALLT INNIFALIÐ 

frá 89.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn.

KANARÍ
12.-19. JÚLÍ

IFA Buenaventura 
ALLT INNIFALIÐ

frá 99.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 118.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

TENERIFE 
24.–30. ÁGÚST 

La Siesta 
ALLT INNIFALIÐ 

frá 122.000 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 141.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

KANARÍ 
16.-23. ÁGÚST

Parque Cristobal 
ALLT INNIFALIÐ

frá 115.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 159.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

ALMERIA 
21.–28. JÚLÍ

Best Sabinal 
ALLT INNIFALIÐ

frá 99.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 124.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

MALLORCA
10.–21. ÁGÚST

Vista Club 

frá 97.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 146.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

ALBIR 
2.–10. JÚNÍ

Albir Playa 
FULLT FÆÐI

frá 89.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna 
og tvö börn. Verð frá 117.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

ALMERIA 
16.-23. JÚNÍ

Zorida Garden 
ALLT INNIFALIÐ

frá 99.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 119.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

MALLORCA
29. JÚNÍ – 10 JÚLÍ 

Viva Can Picafort  
ALLT INNIFALIÐ

frá 237.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 376.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

BENIDORM 
7.- 15. JÚLÍ  

Flamingo Oasis 
ALLT INNIFALIÐ

frá 116.900 kr. 
Verð á mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn. Verð frá 137.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

CALPE
28. APRÍL – 5. MAÍ

Hotel SH Ifach Calpe ****
MEÐ MORGUNVERÐ

frá 75.900 kr. 
Verð á mann m.v. tvo fullorðna 
og tvö börn. Verð frá 95.500 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna.

FRÁBÆR 

VERÐ Á 
ALLT  

INNIFALIÐ

FJÖL SKYLDU

GISTING ARNAR 

FARA FYRST

TAKTU ÞÁTT Í  
NETKLÚBBSLEIK Á  
SUMARFERÐIR.IS. 

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ FERÐAINNEIGN  

TIL KANARÍ AÐ VERÐMÆTI 
400 ÞÚSUND

Sumar ferðir eru 
að seljast upp
Síðustu forvöð að panta 

vinsælustu fjölskyldugistingarnar!

...eru betri en aðrar
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mma „Mér líður alveg rosalega vel. 
Þetta var rosalegur bardagi og ég 
gæti ekki verið sáttari við niður-
stöðuna,“ segir Sunna Rannveig 
Davíðsdóttir, eða Sunna Tsunami 
eins og hún kallar sig.

Hún má heldur betur vera sátt 
eftir magnaðan sigur á Mallory 
Martin hjá Invicta-bardagasam-
bandinu. Annar atvinnumannabar-
dagi Sunnu og hún er búin að vinna 
þá báða.

Boðið út að borða
„Það var mikil gleði eftir bardagann. 
Ég hitti bandarískan mann eftir fyrri 
bardagann minn hérna sem á fyrir-
tæki sem heitir Victory Beef. Hann 
er orðinn einn af aðalstyrktaraðil-
unum mínum í dag og hann bauð 
okkur öllum út að borða á rosa-
gott steikhús. Þetta var yndisleg 
kvöldstund þar sem við náðum að 
kynnast betur,“ segir Sunna en hún 
var stödd á Cheesecake Factory er 
Fréttablaðið náði í hana. Nýtur 
þess að borða eftir mikinn undir-
búning og síðan niðurskurð fyrir 
bardagann.

Fékk ljótan skurð
Bardaginn var mjög harður. Sunna 
vann klárlega fyrstu lotuna en 
Martin kom til baka í annarri lotu 
og náði þá að vanka Sunnu í tvígang. 
Óttuðust þá margir um hvort Sunna 
gæti komið til baka, þar á meðal 
móðir hennar, en það gerði hún 
heldur betur. Einhvers staðar fann 
hún orku til þess að koma grimm í 
þriðju lotuna og vinna hana og þar 
með bardagann.

„Það opnaðist skurður fyrir ofan 
augað á mér í bardaganum sem 
hefur verið að trufla mig. Hann er 
búinn að opnast þrisvar sinnum 
núna en var límdur saman og það 
heldur vonandi. Fyrir utan það er ég 
í góðu standi. Líkaminn og hausinn 
góður. Þetta var minn harðasti bar-
daginn hingað til og tók vel á,“ segir 
Sunna er hún rifjar upp kvöldið þar 
sem Martin neitaði að gefa sig þrátt 
fyrir mörg þung högg frá Sunnu.

Sá að hún var óttalaus
„Er ég horfði fyrst í augun á þess-
ari stelpu þá sá ég strax að hún var 
óttalaus og hugrökk. Ég var alltaf að 
reikna með því að þetta yrði hörð 
stelpa og Mallory var alveg grjót-
hörð. Það er stórt hjarta í þessari 
stelpu sem neitaði að gefast upp. 
Það var sama hvað ég bauð upp á. 
Hún stóð alltaf í lappirnar.“

Eins og áður segir var önnur 
lotan mjög góð hjá Martin þar sem 
hún náði að velgja Sunnu vel undur 
uggum með þungum höggum.

„Ef ég fæ högg á mig eins og 
þarna þá kem ég alltaf til baka. Ég 
bugast ekki þó svo það blási á móti. 
Ég sótti styrkinn inn á við hjá mér 
fyrir þriðju lotuna. Ég kann að gera 
það er ég lendi í erfiðleikum. Þá 
má alltaf finna leið. Mamma hætti 
að horfa í annarri lotu. Hún gat ekki 
meir. Ég sagði svo við hana að þriðja 
lotan hefði verið geggjuð. Hún yrði 
að horfa á hana. Ég skil hana samt 
vel því þetta var stríð. Mömmu-
hjartað og allt það,“ segir Sunna en 
hún var nokkuð viss um að dómar-
arnir myndu dæma henni sigur þó 
svo það sé ekki alltaf á vísan að róa 
hjá dómurunum. „Ef maður skilur 
þetta eftir í höndunum á dómur-
unum þá er aldrei hægt að vera 100 

prósent viss. Ég vildi það helst ekki 
en er ánægð með niðurstöðuna. Mér 
fannst ég eiga skilið að vinna.“

Hefur bætt sig mikið
Sunna lærði ýmislegt af sínum fyrsta 
bardaga og að hafa upplifað áður 
umhverfið hjá Invicta. Það leyndi 
sér ekki að hún hefur verið dugleg 
að æfa því hún virkaði enn öflugri 
en í sínum fyrsta bardaga.

„Ég hef bætt mig alveg helling. 
Það er margt sem ég gerði betur en 
síðast en líka margt sem mig langar 
til að laga. Það ætla ég að gera er ég 
kemst aftur á æfingar. Nú ætla ég 
aðeins að njóta. Eiga einn góðan 
dag í Kansas City. Svo fer ég til Pól-
lands með dóttur minni og fleirum. 
Svo fer ég að æfa aftur og laga það 
sem ég þarf að laga,“ segir þessi 
kraftmikla bardagakona en hún vill 
komast sem fyrst aftur inn í búrið.

„Það er bardagakvöld í maí og ég 
vil vera með þar. Svo aftur í júlí. Ef 
ég kemst ekki inn í maí þá verð ég 
með í júlí. Ég vil berjast sem oftast 
og halda takti í því sem ég er að gera. 
Maður lærir svo mikið af hverjum 
bardaga.“ henry@frettabladid.is

Mamma hætti að horfa í annarri lotu
Sunna Rannveig Davíðsdóttir barðist sinn annan atvinnumannabardaga um helgina. Hún hafði sigur eftir þrjár rosalegar lotur gegn 
hinni bandarísku Mallory Martin. Móðir Sunnu hafði ekki taugar í að horfa á bardagann. Sunna vill komast sem fyrst aftur í búrið.

Sunna gefur Martin hér þungt högg. Mynd/Mjölnir/Sóllilja BaltaSarSdóttir

Gleði Sunnu var fölskvalaus er tilkynnt var að allir dómararnir hefðu dæmt henni sigur í bardaganum gegn Mallory Martin. Mynd/Mjölnir/Sóllilja BaltaSarSdóttir

Ég sótti styrkinn inn 
á við hjá mér fyrir 

þriðju lotuna. Ég kann að 
gera það er ég lendi í erfið-
leikum. Það má alltaf finna 
leið.

Sunna Rannveig Davíðsdóttir

haNDBoLti Landsliðsmaðurinn 
Bjarki Már Elísson átti enn og aftur 
flottan leik fyrir lið sitt, Füchse 
Berlin, er það tryggði sæti sitt í átta 
liða úrslitum EHF-bikarsins.

Bjarki Már skoraði sex mörk fyrir 
Berlínarrefina sem lögðu slóvenska 
liðið Riko Ribnica, 38-30. Berlin 
er þar með búið að vinna A-riðil 
keppninnar þó svo ein umferð sé 
eftir af riðlakeppninni.

Berlin komst í 8-2 forskot í leikn-
um og leit aldrei til baka. Munurinn 
var fjögur mörk í hálfleik en það 
var forskot sem Berlin lét aldrei af 
hendi.

Mestur var munurinn á liðunum 
tíu mörk og sigur Bjarka Más og 
félaga afar sanngjarn. – hbg

Bjarki flottur í 
öruggum sigri

Bjarki fagnar á HM í janúar. 
FréttaBlaðið/aFp
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Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Opið 8-22

LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

®

365.IS1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

   SUNNUDAGA KL.   21:15

 and related channels and service marks are the property of Home 

Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir sem 
hannar undir merkinu IHaNNa 
HOmE kynnti ýmsar nýjungar á 
Hönnunarmars í ár. Þar á meðal 
handhægar heimiliskörfur og rúm-
föt fyrir börn. ➛2



Útgefandi: 365 miðlar Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457  
Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429  
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

HOME BAGS körfurnar má nota undir leikföng, prjónadót og plöntur svo dæmi séu nefnd.

Barnarúmfötin eru fáanleg 
í þremur mismunandi út-

færslum.

Barnarúmfötin 
koma í hand-
hægum leikfimi-
pokum. 

Hugmyndin 
að BUBBLES 
munstrinu er 
sótt í sápukúlur 
sem myndast 
við uppvask.

SENTIMENT 
værðarvoð-
irnar eru 
innblásnar 
af því til-
finningalega 
gildi sem 
sumir hlutir 
hafa.

Ingibjörg hannar og framleiðir 
ýmiss konar heimilisvörur með 
grafísku ívafi. Útgangspunkturinn 

er að bjóða upp á vörur þar sem ein-
faldleiki, gæði og notagildi fara saman.

HOME BAGS er ein af nýjungunum 
frá Ingibjörgu. „Þetta er vörulína 
sem samanstendur af þremur mis-
stórum fjölnota körfum í mismunandi 
útfærslum. Körfurnar eru unnar úr 
100% endurunnu plasti en handföng-
in eru úr leðri. Vörulínan er samstarfs-
verkefni mitt og og finnska fyrirtækis-
ins Vilikkala en ég og eigandi Vilikkala 
höfum verið vinir frá unglingsárum. 
Okkur hafði lengi dreymt um að 
vinna að sameiginlegu verkefni og nú 
er sá draumur orðinn að veruleika,“ 
segir Ingibjörg. Hún segir körfurnar 
gagnlegar undir leikföng, prjónadót, 
plöntur, tau, eldivið og handklæði, svo 
dæmis séu nefnd.

BUBBLES munstrið er svo önnur 
nýjung hjá IHANNA HOME . Ingi-
björg segir hugmyndina sótta í 
sápukúlur sem myndast við uppvask. 
Hún hefur bæði látið prenta munstrið 
á viskustykki og servíettur. Þá hefur 
hún látið gera barnarúmföt sem verða 
fáanleg í þremur útfærslum. Þau koma 
í handhægum leikfimipokum með 
sama munstri.

Ingibjörg hefur líka bætt við 
værðar voðalínu IHANNA HOME. 
Viðbótin hefur fengið nafnið SENTI-
MENT. Hún er úr 88 prósent ull og 
12 prósent bómull sem gerir hana 
hlýja og mjúka í senn. Munstrið er 
að sögn Ingibjargar innblásið af því 
tilfinningalega gildi sem sumir hlutir 
hafa. Sérstaklega ef þeir hafa fylgt ein-
hverjum um langt skeið.

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  • Dalbraut 1

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 7 .  m a r S  2 0 1 7  M Á N U DAG U R



Fasteignir.is
m á n u d a g u r  2 7 .  m a r s  2 0 1 71 3 .  T B L .

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegt 223,5 m2 parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Góð staðsetning 
miðsvæðis í Mosfellsbæ. Stutt í alla helstu 
þjónustu. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Gólfhiti. Góð lofthæð og stórir gluggar sem 
gerir eignina bjarta og skemmtilega. Suður-
garður með timburverönd og geymsluskúr. 
Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.   
V. 82,9 m.

131,5 m2 endaraðhús á tveimur hæðum. 
Eignin skiptist í: Efri hæð: forstofu, svefnher-
bergi, eldhús, stofu og borðstofu. Neðri hæð: 
hol, baðherbergi, þvottahús, rúmgott herbergi 
og tvö lítil herbergi. Timburverönd og afgirtur 
garður í suður. 

V. 44,5 m.

Asparteigur 5 - 270 Mosfellsbær 

Brattholt 6E - 270 Mosfellsbær 

83,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 23,8 
m2 endabílskúr í fjórbýlishúsi við Miðbraut 19 á 
Seltjanarnesi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofuhol, baðherbergi, þvottahús/geymslu, 
eldhús, stofu og borðstofu.  V. 46,5 m.

Vel skipulagðar 125,5 m2, 5 herbergja 
íbúðir í byggingu við Vefarastræti 7-13 í 
Helgafellshverfinu í  Mosfellsbæ. Íbúðir 
skilast fullbúnar með HTH innréttingum, 
án gólfefna, en gólf baðherbergis/þvotta-
herbergis eru flísalögð. Afhending í janúar 
2018. 

V. 47,5-48,5 m.

Vefarastræti 7-13 - Nýtt  fjölbýlishús 

Miðbraut 19 - 170 Seltjarnarnes Veröld við Hafravatn 

 
Fallegt 99,6 m2 heilsárshús við Hafravatns-
veg, með miklu útsýni, rétt við Hafravatn í 
Mosfellsbæ. Húsið stendur á afskaplega 
fallegum stað upp í hlíðum Hafrafells, rétt 
ofan við Hafravatnsveg. Húsið er byggt úr 
timbri við steinsteypt jarðhýsi sem er fellt 
inn í landhallann. Gólf og pallar standa á 
steyptum súlum. V. 47,0 m.

Hamrar 8 – Kjósarhreppur 

 
177,8 m2 sumarbústaður á þremur hæðum. 
Á 1. hæð er bílskúr/geymsla. Á 2. hæð er 
forstofa, svefnherbergi, baðherbergi/þvot-
taherbergi, eldhús og stofa. Á 3. hæðinni er 
hol og svefnherbergi. Miklar timburverandir 
eru við húsið og glæsilegt útsýni. V. 30,9 m.

Barmahlíð 23 - 105 Reykjavík

 
91,2 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð við 
Barmahlíð 23 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, hol, baðherbergi, geymslu/
þvottahús og stofu. Nýtt rafmagn í íbúð og 
ný rafmagnstafla í sameign. Gluggar og gler 
í íbúð nýlegt. Ný innrétting og tæki í eldhúsi. 
Ný innrétting á baðherbergi. Íbúðin er 
nýmáluð. V. 43,0 m.

Raðhús í byggingu við Laxatunga 104 í Mos-
fellsbæ. Eignin afhendist á byggingarstigi 4, 
skv. skilalýsingu verktaka.  Birt stærð er 167,1 
m2, þar af er íbúðarhluti 139,2 m2 og sambyg-
gður bílskúr 27,9 m2. Gert er ráð fyrir þremur 
svefnherbergjum, baðherbergi, geymslu, eldhús 
og stofa liggja saman í opnu rými með mikilli 
lofthæð. Afhending í maí/júní 2017. V. 45,0 m.

Laxatunga 104 - 270 Mosfellsbær  

1.487,3 m2 atvinnuhúsnæði við Völuteig 6 í 
Mosfellsbæ.  Um er að ræða 1.008,7 m2 rými 
á jarðhæð og 478,6 m2 milligólf. Jarðhæðin 
skiptist í 572,1 m2 iðnaðarrými með stórri inn-
keyrsluhurð og 222,1 m1 iðnaðarrými með annari 
innkeyrsluhurð. V. 165,0 m.

 

Völuteigur 6 - 270 Mosfellsbær 

1668,8 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við 
Faxafen 10 í Reykjavík. Um er að ræða alla 
2. hæðina sem er samtals skráð 1668,8 m2 á 
10 fastanúmerum ásamt sameign á 2. hæð. Í 
húsnæðinu var rekinn skóli og húsnæðið í dag 
innréttað þannig og skiptist í skrifstofur, stofur, 
salernisaðstöður, kaffistofur, geymslurými ofl. 
V. 305 m.

Faxafen 10 - 108 Reykjavík 

  

Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Aðeins þrjár íbúðir eftir

Finndu okkur á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

  

Húsið er á einni hæð með bílskúr, 
sólstofu og grónum garði. Skipulag 
hússins hentar vel fólki á öllum 
aldri en í því eru þrjú svefnherbergi 
og stórar stofur. Umhverfis húsið 
er verðlaunagarður og skjól-
góður pallur þar sem sólar nýtur 
frá morgni til kvölds. Við húsið er 
líka hellulögð, upphituð stétt og 
bílastæði.

Eldhúsið er með hvítri innrétt-
ingu og góðri borðaðstöðu. Inn 
af því er búr sem nýta má sem 
geymslu. Inn af því er einnig rúm-
gott þvottahús og frá því útgengt á 
hellulagða stétt og út í garð.

Stofa hússins er rúmgóð og björt 
með gegnheilu viðarparketi. Frá 
henni er gengið inn í fallega flísa-
lagða sólstofu þaðan sem útgengt er 
á verönd.

Stakstæður, rúmgóður bílskúr 
með hita og rafmagni er við húsið 

og er hluti hans innréttaður sem 
herbergi með snyrtingu. Það getur 
hvort sem er hentað fyrir ungling, 
til útleigu eða sem rúmgóð geymsla.

Grænt og opið svæði og leik-
völlur eru vestanmegin við húsið. 
Umhverfis húsið er fallegur gróinn 
garður. Rólegt og gróið hverfi með 

góðum göngustígum. Stutt í strætis-
vagna. 
Frekari upplýsingar hjá Fold, 
Laugavegi 170, sími 552-1400. 
Þjónustusímar utan skrifstofu-
tíma: 694-1401, 895-7205 og 
893-9132. 
Sjá www.fold.is

Fjölskylduhús í grafarvogi
Fasteignasalan Fold kynnir fallegt, bjart og mjög vel staðsett einbýlishús við 
Hverafold í Grafarvogi. Húsið er staðsett innst í botnlanga í fjölskylduvænni götu.

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Í Löggildingarnámi  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Framúrskarandi vörumerki 6

Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu 
sem þeir kjósa eða passar betur 
við þeirra eigið markaðsefni. 

Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  www.valholl.is
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Einbýlishús við Hverafold er til sölu hjá fasteignasölunni Fold. 
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Bólstaðarhlíð
3JA-4RA HERBEGJA ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ

Bólstaðarhlíð:  
Góð 104 fm íbúð á 2. hæð á 
frábærum stað í Hlíðunum. Íbúðin 
skiptist í stofu, tvö svefnherbergi, 
eldhús og baðherbergi. Frá stofu 
eru vestursvalir með góðu útsýni. 
Íbúðin er laus 1. júlí n.k. Góð eign í 
Hlíðunum. Verð 39,9 millj.  

Bókið skoðun hjá sölumönnum 
Foldar.

Fossvogur
4RA HERBERGJA ÍBÚÐ-LANGTÍMALEIGA

Fold fasteignasala, s. 552-1400, kynnir 
til leigu: Ca. 87 fm. 4ra herbergja vel 
skipulögð íbúð á efstu hæð. Íbúðin er 
vel búin húsgögnum og húsbúnaði og 
leigist í langtímaleigu. 

Leiguverð er kr. 260.000 á mánuði. 

Nánari upplýsingar veitir  
Viðar Böðvarsson í síma 552-1400 og 
694-1401.

Mávahlíð 4
3JA HERBERGJA - LAUS

Rúmlega 80 fm. íbúð á frábærum 
stað í Hlíðunum. 

Íbúðin skiptist í stofu,  
tvö svefnherbergi, eldhús og bað. 

Laus við kaupsamning. 

Lyklar á skrifstofu. 

Verð 35 millj.

Vesturgata 
TIL LEIGU MEÐ HÚSGÖGNUM

Ca. 113 fm. glæsileg íbúð á rólegum 
stað við Vesturgötu í hjarta 101 
Reykjavík. Leigist með húsgögnum, 
miðað við lágmark 1 árs leigusamning. 
Íbúðin er vel búin húsgögnum og 
heimilistækjum og staðsett á rólegum 
stað, en í göngufæri við miðborgina, 
HÍ og sendiráð. Leiguverð er kr. 290 
þúsund á mánuði. Vinsamlegast 
hafið samband við Viðar Böðvarsson í 
síma 552-1400 og 694-1401, varðandi 
nánari upplýsingar.

Helgubraut 6
200 KÓPAVOGUR. EINBÝLI.

Fallegt timburhús á 750 fm. lóð  
við Helgubraut í Kópavogi. Á neðri 
hæð er rúmgott svefnherbergi, 
baðherbergi með stóru hornbaðkari, 
stofa, eldhús ásamt þvottahúsi og 
geymslu. Á efri hæð svefnherbergi 
og pallur. Lóðin  er einstaklega vel 
úr garði gerð og bíður upp á mikla 
möguleika. 

Verð 42,5 millj. 

Barmahlíð13
3JA - LAUS.

Ca. 79 fm. kjallaraíbúð á frábærum 
stað í Hlíðunum. 

Íbúðin skiptist í stofu,  
tvö svefnherbergi, eldhús og bað. 
Laus við kaupsamning. 

Pantið tíma fyrir skoðun. 

Lyklar á skrifstofu. 

Verð 34 millj.

Hverafold 70, einbýli
OPIÐ HÚS ÞRI 28.MARS KL. 17-17:30

Hverafold 70:  
Ca. 182 fm einbýli á einni hæð með 
bílskúr á frábærum stað við Hverafold. 
Húsið er vel skipulagt með sólstofu 
og einstaklega fallega grónum garði 
og skjólgóðum palli. Bílskúr fylgir og 
í hluta hans er rúmgott herbergi með 
sérsnyrtingu. 

Opið hús þriðjudaginn 28. mars  
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Ásgarður 10, 108 Rvk, neðri hæð
OPIÐ HÚS MÁN 27.MARS KL 16:30-17

Ásgarður 10,  jarðhæ/kjallari:  
C. 57 fm. falleg 2ja herbergja íbúð í 
tvíbýlisraðhúsi á frábærum stað við 
Ásgarð. Gengið er niður tröppur að 
norðanverðu að sérinngangi, en að 
sunnanverðu er skjólgóð hellulögð 
verönd og gengt frá henni í  
sameiginlegan garð. 

Verð 31,5 millj. 

Opið hús mánudaginn 27.mars 
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 Þú finnur okkur á fold.is

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum eftir íbúðum til leigu í úthverfum Reykjavíkur 

fyrir opinberan aðila. 

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

TIL LEIGU

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 / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

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

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Ólafur 
Tryggvason 
Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

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 Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar 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 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 timbur-
veröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar 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 upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

SJÁVARÚTSÝNI

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

RAUÐAVAÐ 25
• 110 Rvk.  
• 4ra herb. 
• 2. hæð. 
• 117,7 fm. 
• Stæði í bílageymslu. 
• Fallegt útsýni 
• Verð 46,4 milljónir.

LUNDUR 23
• 200  Kóp. 
• 186,9 fm.  
• 4ra herb. 
• 2 hæðir. 
• Stæði í bílgeymslu. 
• Verð 77 millj.  

Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:00 til 17:30 

TORFUFELL 27
• 111 Rvk. 
• 2ja herb. 
• 57,3 fm. 
• Nýjar innréttingar og gólfefni.
• Yfirbyggðar svalir.  
• Verð 25,9 millj. 

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

FAXATÚN 21
• 210 Gbæ. 
• Einbýlis.  
• 136,3 fm.  
• Laust við kaupsamning.  
• Verð 52,9 millj.

NÝBÝLAVEGUR 44
• 200  Kóp. 
• 140,4 fm.  
• 4ra herb. 
• Yfirbyggðar svalir. 
• Bílskúr. 
• Verð 53,5 millj.  

Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:00 til 17:30 

MIÐBRAUT 19
• 170  Seltj. 
• 107 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílskúr. 
• Verð 46,5 millj.  

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

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.



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.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Glæsileg 121,0 fm. efri hæð með tvennum flísa-
lögðum svölum, glæsilegum þremur samliggjandi 
stofum og fallegu útsýni á frábærum stað í 
miðborginni. Íbúð á hæð er 113,6 fm., geymslur 
í kjallara eru 7,5 fm. og bílskúr er 26,2 fm., sam-
tals 147,3 fm. Fallegir stórir útbyggðir gluggar til 
vesturs úr einni stofu og útgengi á litlar flísalagðar 
svalir til vesturs úr annarri.  Nýlegar innréttingar eru 
í eldhúsi. Tvö herbergi. Bæði íbúðin að innan og 
húsið að utan hafa verið mikið endurnýjuð og eru í 
góðu ástandi.

Verð 75,0 millj.

Fjólugata. Glæsileg efri hæð ásamt bílskúr.

Stórglæsilegt og vel skipulagt 375,0 fermetra 
einbýlishús auk 13 fermetra sólstofu og um 100 
fermetra óskráðs rýmis í kjallara eða samtals 
488,0 fermetrar við Stigahlíð. Eignin hefur fengið 
virkilega gott viðhald frá upphafi og ýmislegt verið 
endurnýjað. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar og 
gólfefni einkenna húsið að innan. Aukin lofthæð er 
yfir stofum. Allir gluggar eru úr harðviði. Glæsileg 
sólstofa og stór sólpallur í garði. Rúmlega 100 
fermetra auka íbúð er í kjallara með sérinngangi. 
Falleg aðkoma er að húsinu og góð hellulögð bíla-
stæði fyrir framan bílskúr með hitalögnum undir. 

Virkilega falleg og vel skipulögð 97,8 fm. íbúð á 
2. hæð í Hlíðunum, að meðtöldum 15,4 fm. út-
leiguherbergi í kjallara. Góðar svalir til suðurs með 
útsýni að Öskjuhlíðinni. Stór og björt stofa með 
stórum gluggum til suðurs. Rúmgóð herbergi. 
Snyrtileg sameign. 

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.

Verð 44,9 millj.

Afar falleg 164,5 fm. neðri sérhæð að meðtöldum 
28,1 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað. Eignin 
skiptist í forstofu, svefngang, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, þvottahús, borðstofu og 
stóra stofu. Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott 
skipulag og stórir gluggar sem hleypa inn góðri 
birtu. Húsið var múrviðgert og málað fyrir þremur 
árum síðan. Búið er að endurnýja m.a. gólfefni, 
baðherbergi og tæki í eldhúsi. 

Verð 63,9 millj.

Stigahlíð. Glæsilegt einbýlishús

Bogahlíð. 3ja herbergja íbúð ásamt útleiguherbergi í kjallara.

Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 
fermetra einbýlishús á tveimur hæðum að með-
töldum 57,3 fermetra innbyggðum tvöföldum 
bílskúr á fallegum útsýnisstað við Hæðarbyggð 
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.  

Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 99,0 millj.

Falleg 73,3 fm. íbúð á jarðhæð í góðu tvíbýlishúsi 
við Digranesveg. Sérinngangur er í íbúðina og 
útgengi úr stofu út í garð. Stofa með gluggum 
til suðurðs og vesturs. Viðarverönd og hellulögð 
stétt er sérafnotaréttur jarðhæðar. Allt rafmagn 
var endurnýjað í húsinu fyrir um 10 árum síðan. 
Virkilega góð staðsetning, stutt í skóla, verslun og 
þjónustu. 

Verð 35,9 millj.

Hæðarbyggð – Garðabæ

Digranesvegur- Kópavogi. 3ja herbergja íbúð.Stóragerði.  Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Vel skipulögð 6 herbergja 206,3 fm. neðri sérhæð 
að meðtöldum 73,5 fm. bílskúr í  þríbýlishúsi. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, svefngang, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, búr/
geymsla (teiknað sem gestasalerni og lagnir til 
staðar), eldhús, borðstofu og stóra stofu. Suður-
svalir eru út frá stofu/borðstofu. Húsið hefur verið 
múrviðgert og málað á suður- og hluta til vestur-
hlið. Bílskúrinn er mjög stór á tveimur hæðum með 
vörulyftu. Auk þess er um 50 – 60 fm. óskráð rými 
í kjallara.

Verð 57,9 millj.

Gott iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði á tveimur 
hæðum með fjórum til fimm innkeyrsludyrum við 
Vatnagarða í Reykjavík.  Nýr 10 ára leigusamningur 
er í gildi um allt hið selda við mjög traustan aðila.  
Um er að ræða tvo eignarhluta, sem báðir eru á 
tveimur hæðum. 

Eignin hefur mikið auglýsingagildi þar sem hún 
stendur við Sæbrautina. 

Lóðin er fullfrágengin með malbikuðu plani 
með góðum bílastæðum og góðri aðkomu.

Sogavegur. Neðri sérhæð.

Vatnagarðar. Iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði 

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
115,2 fermetra einbýlishús sem er kjallari, hæð og 
ris á þessum eftirsótta stað í miðborginni. Húsið 
er byggt árið 1902 og stendur á 131,5 fermetra 
eignarlóð. Fallegir loftlistar, innihurðir, gluggasetn-
ingar og panel klæddir veggir gefa húsinu mikinn 
sjarma. Húsið hefur fengið ágætis viðhald undan-
farin ár.  Lóðin er hellulögð og afgirt með fallegu 
grindverki. Stæði fyrir tvær til þrjár bifreiðar á lóð. 

Afar falleg eign á frábærum stað á horni Grettis-
götu og Vitastígs.

Verð 56,9 millj.

Grettisgata 47.
Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  
Þó nokkuð endurnýjað 179,5 fermetra einbýlishús 
sem er hæð og ris ásamt bílskúr  (hús 143,9 fm 
og bílskúr 35,6 fm eða samtals 179,5 fm) á frá-
bærum stað í Gerðunum í Austurbæ Reykjavíkur. 
Að innan er búið að endurnýja m.a. eldhús, hluta 
af gólfefnum og minna baðherbergið. Garðskáli 
út af stofu. Fimm herbergi.  Búið er að skipta um 
jarðveg í allri lóðinni og er hún mjög falleg með 
miklum trjágróðri og hellulögðum stéttum.  Frábær 
staðsetning í lokuðum botnlanga þar sem skólar 
og leikskólar eru í göngufæri. 

Verð 76,9 millj.

Heiðargerði 8.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Reynir Björnsson
Hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

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

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

MJÓSUND 13
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Einstaklega vel staðsett 109,9 fm íbúð 1. hæð og kjallara í 
fallegu 2-býlishúsi. Á 1.hæð eru m.a. forstofa, snyrt-
ing, forstofuherbergi og opið rými  þar sem eru stofa, 
borðstofa og eldhús. Í kjallara er opið rými, tvö herbergi 
og þvottahús. Eignin er vel staðsett í miðbæ Hafnafjarðar. 
Íbúðin er laus við kaupsamning.Opið hús mánudaginn 27. 
mars. milli 17:00 og 17:30. V. 38,5 m. 

SLÉTTAHRAUN 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð 100,8 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð. Íbúðin skip-
tist m.a. í stofu og þrjú svefnherbergi. Þvottahús er innaf 
eldhúsi. Stofa er björt með útgegngi út á svalir.
Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson lögg. fast- 
eignasali s: 895 8321 eða reynir@eignamidlun.is. 
V. 38,5 m. 

HRAUNPRÝÐI 9
210 GARÐABÆ

 
Fallegt nýtt 232,7 fm fullbúið einbýlishús á einni hæð, þar 
af  36,5 fm bílskúr í fallegu náttúrulegu umhverfi í Garðah-
rauni. Arkitekt Halldóra Vífilsdóttir.  Verkfræðihönnun 
TÓV verkfræðistofa ehf. Glæsilegt hús sem skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, geymslu og bílskúr. Húsið afhendist 
samkvæmt lýsingu 20. júní n.k. V. 106 m.

HELGUBRAUT 27
200 KÓPAVOGUR

 
Raðhús við Helgubraut í Kópavogi með aukaíbúð í 
kjallara. Húsið er samtals 288,5 fm að stærð og er mikið 
endurnýjað m.a. eldhús í báðum íbúðum, gólfefni baðher-
bergi og innréttingar. Báðar íbúðirnar eru í leigu. Mjög 
góð staðsetning í grónu hverfi. V. 74,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 29. mars milli 17:15 og 17:45. 

FROSTAFOLD 24
112 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög 
vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. 
Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag 
íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin 
er laus 1. apríl 2017. Opið hús mánudaginn 27. mars milli 
17:15 og 17:45 (íbúð 0303). V. 41,9 m. 

EFSTIHJALLI 21
200 KÓPAVOGUR

 
Björt og vel skipulögð 4-5 herbergja 99,8 fm íbúð á 1. hæð 
í fjölbýli. Íbúðin er björt með þremur svefnherbergjum og 
svölum til vesturs út frá stofu. Auk þess er aukaherbergi 
með eldhúsaðstöðu í sameign með aðgengi að baðher-
bergi.  V. 39,9 m. 

BARMAHLÍÐ 13
105 REYKJAVÍK

 
78.5 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara við Barmahlíð í 
Reykjavík. Eignin er til afhendingar við kaupsamning, 
sölumenn sýna. 
Nánari uppl. inná eignamidlun.is. Bókið skoðun hjá: 
Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs.s: 588 9090 / 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is.  V. 34 m.  

MÁVAHLÍÐ 4
105 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 80,3 fm íbúð í kjallara við Mávahlíð. Sér 
inngangur. Eignin er til afhendingar við kaupsamning. 
Nánari uppl. inná eignamidlun.is. 
Bókið skoðun hjá: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s: 588 
9090 / 824 9098, hilmar@eignamidlun.is. V. 35 m. 

Mikið endurnýjuð samtals 181,3 fm fimm herbergja efri hæð ásamt bílskúr sem er í dag í útleigu sem einstaklings- 
íbúð (bílskúr er 39 fm). Hæðin skiptist m.a. í tvær samliggjandi stofur með rennihurð á milli og þrjú herbergi, þar af 
eitt forstofuherbergi. Tvennar svalir. Góður sameiginlegur garður. Frábær staðsetning í Hlíðunum.  
V. 77,4 m.
Opið hús mánudaginn 27. mars milli 17:15 og 17:45.

ÚTHLÍÐ 6, 105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 114 fm endaíbúð á 3. hæð í Hvassaleiti 58 í VR blokkinni. Íbúðin skiptist m.a. í  stofu, 
borðstofu, eldhús, svefnherbergi, vinnuherbergi/sjónvarpshol, baðherbergi og forstofu. Svalir eru útaf stofu. Um er 
ræða íbúð fyrir eldri borgara og rekur Reykjavíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins. V. 59,9 m.

Opið hús mánudaginn 27. mars milli 17:15 og 17:45.

Frábærlega staðsett ca 103 fm 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Rúmgóð og björt 
stofa með tvennum svölum, snyrtilegt eldhús og þrjú svefnherbergi. Möguleiki er að bæta við fjórða svefnherberginu 
inn af stofu. Stutt á Háskólasvæðið og miðborgina. 
Opið hús mánudaginn 27. mars milli 17:15 og 17:45.

Falleg og mikið endurnýjuð samtals 184,4 fm hæð og ris auk bílskúrs í fallegu húsi við Birkihlíð í suðurhlíðunum í  
Reykjavík. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, snyrtingu og þrjú herbergi 
(möguleiki að breyta í fjögur herbergi). Þrennar svalir. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. 

V. 65 m. 

Ný og glæsileg 4ja herbergja 173,6 fm íbúð á 6. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Íbúðin skilast fullbúin 
án gólfefna. Svalir til suðurs. Skuggahverfi er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í iðandi mannlíf og þjónstu. 
Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fasteignsali s: 864-5464 eða gudlaugur@eignamidlun.is 

V. 134,9 m. 

Glæsilegt 212,7 fm einbýlishús á einni hæð, ásamt bílskúr, á fallegum stað í Reykjanesbæ. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, 3-4 herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Mikil lofthæð er að hluta til í húsinu. Húsið stendur hátt og 
snýr beint út á flóann. Lóð er ekki fullfrágengin. Nánari uppl. veitir Andri Guðlaugsson í síma 662-2705 eða á andri@
eignamidlun.is V. 62 m. 

HVASSALEITI 58, 103 REYKJAVÍK

HJARÐARHAGI 11, 107 REYKJAVÍK

BIRKIHLÍÐ 42, 105 REYKJAVÍK

VATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK

VALLARÁS 11, 260 REYKJANESBÆR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum við Hörpulund í Garðabæ. Húsið stendur í útjaðri byggðar. Möguleiki á 2ja 
herbergja aukaíbúð í kjallara. Eignin er skráð 252,2 fm en þar af er tvöfaldur bílskúr skráður 42,2 fm. Góð lóð með 
timburverönd. V. 79,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 28. mars milli 17:15 og 17:45.

Sérlega vandað og vel skipulagt 203 fm parhús, þar af 18 fm sérstæður bílskúr. Um er að ræða hús á tveimur 
hæðum auk rishæðar. Húsið stendur á jaðarlóð og er útsýni sérstaklega fallegt. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol og fjögur herbergi. Í risi er einnig bjart og gott hol. Timburverönd í garði.
Opið hús fimmtudaginn 30. mars milli 17:15 og 17:45.  V. 71,9 m. .

HÖRPULUNDUR 6, 210 GARÐABÆSTUÐLABERG 60 - 221 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Íbúð 406. 3ja herb. 92,9 fm. Tvö stæði í bílag. Verð 65,9 m.
Íbúð 106. 3ja herb. 91,8 fm. Stæði í bílag. Verð 48,9 m. 

Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning. Afhendast fullbúnar án gólfefna. Fallegt útsýni er úr íbúðunum.

Bókið skoðun: Brynjar Þ. Sumarliðason aðst.m. fasteignasala s: 896 1168 eða Hilmar Þór Hafsteinsson  
lg. fasteignasali s: 824 9098.

Sjá nánar inná eignamidlun.is 

Glæsilegar nýjar 5 herbergja íbúðir við Vefarastræti 7-11 í Helgafellshverfi. 
Um er að ræða 3ja hæða lyftuhús.Íbúðirnar eru 125,5 fm. Stæði í bílageymslu fylgir.

Verð frá 48,5 - 49,5 millj. 

Frekari uppl. veita:   
Brynjar Þ. Sumarliðason aðst.m. fasteignasala s: 896 1168 eða Guðlaugur I. Guðlaugsson lg. fs. S: 864 5464.

Sjá nánar inná eignamidlun.is  

HERJÓLFSGATA 34, 220 HAFNARFJÖRÐURVEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR

AÐEINS

3
ÍBÚÐIR

EFTIR

2
ÍBÚÐIR

TIL SÖLU

ÚLFARSÁRDALUR
Vorum að fá í sölu lóðir undir 12 raðhús í Úlfarsárdal.  
Teikningar fylgja og búið er að greiða gatnagerðargjöld. Púði kominn undir þrjú hús. 
Ásett verð 15 millj. pr. hús.

KÓPAVOGUR
Tvær samliggjandi lóðir undir tvö ca 230 fm einbýlishús á einstaklega góðum stað. 
Hús með möguleika á lítilli íbúðaraðstöðu í kj. Suðurgarður. 
Teikningar fylgja. Gatnagerðagjöld greidd.  

Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

BYGGINGALÓÐIR  
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Reynir Björnsson
Hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

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

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

MJÓSUND 13
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Einstaklega vel staðsett 109,9 fm íbúð 1. hæð og kjallara í 
fallegu 2-býlishúsi. Á 1.hæð eru m.a. forstofa, snyrt-
ing, forstofuherbergi og opið rými  þar sem eru stofa, 
borðstofa og eldhús. Í kjallara er opið rými, tvö herbergi 
og þvottahús. Eignin er vel staðsett í miðbæ Hafnafjarðar. 
Íbúðin er laus við kaupsamning.Opið hús mánudaginn 27. 
mars. milli 17:00 og 17:30. V. 38,5 m. 

SLÉTTAHRAUN 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð 100,8 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð. Íbúðin skip-
tist m.a. í stofu og þrjú svefnherbergi. Þvottahús er innaf 
eldhúsi. Stofa er björt með útgegngi út á svalir.
Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson lögg. fast- 
eignasali s: 895 8321 eða reynir@eignamidlun.is. 
V. 38,5 m. 

HRAUNPRÝÐI 9
210 GARÐABÆ

 
Fallegt nýtt 232,7 fm fullbúið einbýlishús á einni hæð, þar 
af  36,5 fm bílskúr í fallegu náttúrulegu umhverfi í Garðah-
rauni. Arkitekt Halldóra Vífilsdóttir.  Verkfræðihönnun 
TÓV verkfræðistofa ehf. Glæsilegt hús sem skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, geymslu og bílskúr. Húsið afhendist 
samkvæmt lýsingu 20. júní n.k. V. 106 m.

HELGUBRAUT 27
200 KÓPAVOGUR

 
Raðhús við Helgubraut í Kópavogi með aukaíbúð í 
kjallara. Húsið er samtals 288,5 fm að stærð og er mikið 
endurnýjað m.a. eldhús í báðum íbúðum, gólfefni baðher-
bergi og innréttingar. Báðar íbúðirnar eru í leigu. Mjög 
góð staðsetning í grónu hverfi. V. 74,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 29. mars milli 17:15 og 17:45. 

FROSTAFOLD 24
112 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög 
vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. 
Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag 
íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin 
er laus 1. apríl 2017. Opið hús mánudaginn 27. mars milli 
17:15 og 17:45 (íbúð 0303). V. 41,9 m. 

EFSTIHJALLI 21
200 KÓPAVOGUR

 
Björt og vel skipulögð 4-5 herbergja 99,8 fm íbúð á 1. hæð 
í fjölbýli. Íbúðin er björt með þremur svefnherbergjum og 
svölum til vesturs út frá stofu. Auk þess er aukaherbergi 
með eldhúsaðstöðu í sameign með aðgengi að baðher-
bergi.  V. 39,9 m. 

BARMAHLÍÐ 13
105 REYKJAVÍK

 
78.5 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara við Barmahlíð í 
Reykjavík. Eignin er til afhendingar við kaupsamning, 
sölumenn sýna. 
Nánari uppl. inná eignamidlun.is. Bókið skoðun hjá: 
Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs.s: 588 9090 / 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is.  V. 34 m.  

MÁVAHLÍÐ 4
105 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 80,3 fm íbúð í kjallara við Mávahlíð. Sér 
inngangur. Eignin er til afhendingar við kaupsamning. 
Nánari uppl. inná eignamidlun.is. 
Bókið skoðun hjá: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s: 588 
9090 / 824 9098, hilmar@eignamidlun.is. V. 35 m. 

Mikið endurnýjuð samtals 181,3 fm fimm herbergja efri hæð ásamt bílskúr sem er í dag í útleigu sem einstaklings- 
íbúð (bílskúr er 39 fm). Hæðin skiptist m.a. í tvær samliggjandi stofur með rennihurð á milli og þrjú herbergi, þar af 
eitt forstofuherbergi. Tvennar svalir. Góður sameiginlegur garður. Frábær staðsetning í Hlíðunum.  
V. 77,4 m.
Opið hús mánudaginn 27. mars milli 17:15 og 17:45.

ÚTHLÍÐ 6, 105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 114 fm endaíbúð á 3. hæð í Hvassaleiti 58 í VR blokkinni. Íbúðin skiptist m.a. í  stofu, 
borðstofu, eldhús, svefnherbergi, vinnuherbergi/sjónvarpshol, baðherbergi og forstofu. Svalir eru útaf stofu. Um er 
ræða íbúð fyrir eldri borgara og rekur Reykjavíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins. V. 59,9 m.

Opið hús mánudaginn 27. mars milli 17:15 og 17:45.

Frábærlega staðsett ca 103 fm 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Rúmgóð og björt 
stofa með tvennum svölum, snyrtilegt eldhús og þrjú svefnherbergi. Möguleiki er að bæta við fjórða svefnherberginu 
inn af stofu. Stutt á Háskólasvæðið og miðborgina. 
Opið hús mánudaginn 27. mars milli 17:15 og 17:45.

Falleg og mikið endurnýjuð samtals 184,4 fm hæð og ris auk bílskúrs í fallegu húsi við Birkihlíð í suðurhlíðunum í  
Reykjavík. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, snyrtingu og þrjú herbergi 
(möguleiki að breyta í fjögur herbergi). Þrennar svalir. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. 

V. 65 m. 

Ný og glæsileg 4ja herbergja 173,6 fm íbúð á 6. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Íbúðin skilast fullbúin 
án gólfefna. Svalir til suðurs. Skuggahverfi er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í iðandi mannlíf og þjónstu. 
Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fasteignsali s: 864-5464 eða gudlaugur@eignamidlun.is 

V. 134,9 m. 

Glæsilegt 212,7 fm einbýlishús á einni hæð, ásamt bílskúr, á fallegum stað í Reykjanesbæ. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, 3-4 herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Mikil lofthæð er að hluta til í húsinu. Húsið stendur hátt og 
snýr beint út á flóann. Lóð er ekki fullfrágengin. Nánari uppl. veitir Andri Guðlaugsson í síma 662-2705 eða á andri@
eignamidlun.is V. 62 m. 

HVASSALEITI 58, 103 REYKJAVÍK

HJARÐARHAGI 11, 107 REYKJAVÍK

BIRKIHLÍÐ 42, 105 REYKJAVÍK

VATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK

VALLARÁS 11, 260 REYKJANESBÆR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum við Hörpulund í Garðabæ. Húsið stendur í útjaðri byggðar. Möguleiki á 2ja 
herbergja aukaíbúð í kjallara. Eignin er skráð 252,2 fm en þar af er tvöfaldur bílskúr skráður 42,2 fm. Góð lóð með 
timburverönd. V. 79,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 28. mars milli 17:15 og 17:45.

Sérlega vandað og vel skipulagt 203 fm parhús, þar af 18 fm sérstæður bílskúr. Um er að ræða hús á tveimur 
hæðum auk rishæðar. Húsið stendur á jaðarlóð og er útsýni sérstaklega fallegt. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol og fjögur herbergi. Í risi er einnig bjart og gott hol. Timburverönd í garði.
Opið hús fimmtudaginn 30. mars milli 17:15 og 17:45.  V. 71,9 m. .

HÖRPULUNDUR 6, 210 GARÐABÆSTUÐLABERG 60 - 221 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Íbúð 406. 3ja herb. 92,9 fm. Tvö stæði í bílag. Verð 65,9 m.
Íbúð 106. 3ja herb. 91,8 fm. Stæði í bílag. Verð 48,9 m. 

Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning. Afhendast fullbúnar án gólfefna. Fallegt útsýni er úr íbúðunum.

Bókið skoðun: Brynjar Þ. Sumarliðason aðst.m. fasteignasala s: 896 1168 eða Hilmar Þór Hafsteinsson  
lg. fasteignasali s: 824 9098.

Sjá nánar inná eignamidlun.is 

Glæsilegar nýjar 5 herbergja íbúðir við Vefarastræti 7-11 í Helgafellshverfi. 
Um er að ræða 3ja hæða lyftuhús.Íbúðirnar eru 125,5 fm. Stæði í bílageymslu fylgir.

Verð frá 48,5 - 49,5 millj. 

Frekari uppl. veita:   
Brynjar Þ. Sumarliðason aðst.m. fasteignasala s: 896 1168 eða Guðlaugur I. Guðlaugsson lg. fs. S: 864 5464.

Sjá nánar inná eignamidlun.is  

HERJÓLFSGATA 34, 220 HAFNARFJÖRÐURVEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR

AÐEINS

3
ÍBÚÐIR

EFTIR

2
ÍBÚÐIR

TIL SÖLU

ÚLFARSÁRDALUR
Vorum að fá í sölu lóðir undir 12 raðhús í Úlfarsárdal.  
Teikningar fylgja og búið er að greiða gatnagerðargjöld. Púði kominn undir þrjú hús. 
Ásett verð 15 millj. pr. hús.

KÓPAVOGUR
Tvær samliggjandi lóðir undir tvö ca 230 fm einbýlishús á einstaklega góðum stað. 
Hús með möguleika á lítilli íbúðaraðstöðu í kj. Suðurgarður. 
Teikningar fylgja. Gatnagerðagjöld greidd.  

Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

BYGGINGALÓÐIR  



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Njálsgata 43A - Sérinngangur
Opið hús þriðjud. 28. mars, frá 17:30-18:00. 4ra her-
bergja sérhæð á horni Njálsgötu og Vitastígs, sérin-
ngangur. Samkv. þjóðskrá er birt stærð eignarinnar 
99,4 fm. Ris er yfir íbúðinni sem getur boðið upp á 
ýmsa möguleika. Baðherbergið var endurnýjað 2016. 
Neysluvatnslagnir og rafmagn endurnýjað 2010 og 
skólpið ca 2000. Verð 45 millj.

Neshagi 10 - hæð m/bílskúrsrétti 
Neðri sérhæð með sérinngangi og bílskúrsrétti.  Eig-
nin skiptist í :  Forstofa, herbergi, tvær stofur, eldhús, 
baðherbergi, hjónaherbergi, svalir, tvær geymslur og 
þvottahús í kjallara. Íbúðin er skráð samkv. Þjóðskrá 
Íslands 99,1 fm og sameign allra í kjallara 24,5 fm. 
Húsið stendur á 1000 fm. lóð. Verð 54,9 millj.

Efstihjalli 25 - Sérinngangur
Opið hús þriðjudaginn 28. mars frá kl. 17:00-17:30. 
Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð m/sér 
inngangi í fjölskylduvænu hverfi í Kópavogi. Stutt í 
Álfhólsskóla og Digraneskóla. Leikskólinn Álfaheiði 
örskot frá. Íbúðin er með sér inngangi og því hægt 
að vera með hund. verð 37,9 millj.

Eskihlíð 16B - ein íbúð á hæð
Mikið endurnýjuð 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð við 
Eskihlíð, Reykjavík.  Íbúðin er með aukaherbergi í 
risi.  Aðeins fjórar íbúðir í stigahúsinu þ.e. ein íbúð á 
hverri hæð. Eign sem býður upp á marga möguleika.   
Verð 51,9 millj

Lyngmóar 4 m/bílskúr
Opið hús mánudaginn  27. mars. frá kl. 17:00-17:30. 
3ja herbergja  útsýnisíbúð á 2. hæð með innbyggðum 
bílskúr. Yfirbyggðar suðursvalir. Húsið er í góðu 
ástandi. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. 
Eftirsótt staðsetning í Garðabæ. Stutt í skóla og alla 
þjónustu. Verð 39,5 millj.

Hvassaleiti 20.
2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Samkv. Þjóðskrá er 
birt stærð íbúðarinnar 73,6 fm, þar af er geymsla 5,0 
fm. Framkvæmdir hafa staðið yfir á húsinu og er búið 
að múrviðgera og skipta út gluggum á framhlið og 
öðrum gafli hússins, búið að skipta um járn á þaki, 
suðursvalir. Hússjóður er kr. 10.050 á mánuði.  
Verð 34,9 millj.

Bogahlíð 2, 105-Rvík. m/bílskýli
Opið hús mánudaginn  27. mars. frá kl. 17:00-17:30. 
Hugguleg og vel staðsett  3ja herbergja íbúð á 1.hæð 
ásamt suðurverönd og stæði í lokaðri bílageymslu.  
Aðeins fjórar íbúðir í stigahúsi. Laus fljótlega, 
Verð: 54,0 millj. 

Hrísrimi 9 - m/bílskýli
Opið hús mánudaginn 27. mars frá kl. 17:00-17:30. 
Falleg, vönduð og stór 2ja herb. íbúð á 2.hæð ásamt 
stæði í lokaðri bílgeymslu. Stærð íbúðar er 70,0 fm. 
bílskýli 34,4 fm. og sér geymsla í kjallara er 11,1 fm. 
samtals 115,5 fm. samkv. Fasteignaskrá Þjóðskrár 
Íslands. Verð 35,9 millj.

Sérhæð

3ja herbergja

Sérhæð

3ja herbergja

4ra herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

2ja herbergja

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Laugavegur 4-6 og 
verslunarrými við 
Skólavörðustíg 1a 

Til sölu eða leigu

Samtals um 1.167 fm, verslunar- og þjónustuhúsnæði, á þremur hæðum ásamt 
tveimur endurgerðum timburhúsum. Lyfta er í húsinu og einnig rúllustigi. 
Inngangur er frá Laugavegi og Skólavörðustíg.
 
Einstök staðsetning í miðbæ Reykjavíkur.

Óskað er eftir tilboðum í eignirnar.



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 
Viðskiptafræðingur B.Sc.,
Löggiltur fasteignasali

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

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Aðstm. fasteignasala 
GSM 690 4966

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

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

STÚFHOLT 1, 105 REYKJAVÍK 44.9M

EINAR S. VALDIMARSSON / 840 0314

89,9 fm. 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.  Hol, stofa, tvö herbergi 
og bað með tengi fyrir þvottavél. Aukaherbergi á gangi á hæðinni.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. mars. kl. 17:30-18:00. 145,1 fm. 4ra 
herb. íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi. Sér verönd og sér 
bílastæði inni á lóð. Frábær staðsetning í hjarta borgarinnar.

BERGSTAÐASTRÆTI 15, 101 REYKJAVÍK 73.9M

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR / 893 2495

OPIÐ HÚS

BAUGHÚS 34, 112 REYKJAVÍK VERÐTILBOÐ

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

Fallegt 301,9 fermetra einbýlishús á pöllum með tvöföldum bílskúr. 7 
herbergi, glæsilegt útsýni. Vönduð og falleg eign. 

HRÍSMÓAR 2A, GARÐABÆR 44.3M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

OPIÐ HÚS mánudaginn  27. mars. kl. 18:30-19:00. 4ra herb. íbúð með 
sérinngang af svölum. Íbúðin er skráð 100,2 m². samkv. Fasteignamati 
Ríkisins en gólfflötur þó umþb.120 m².

OPIÐ HÚS

SUMARHÚSALÓÐIR Í GRÍMSNESI VERÐ FRÁ: 2M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

Til sölu sumarhúsalóðir á besta stað í Grímsnesinu, á bökkum Sogsins 
við Þingvallaveg. Nokkrar mismunandi staðsetningar í boði, ýmsar 
stærðir frá hálfum hektara uppí einn og hálfann. 

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR 44.9M

Vandaðar íbúðir í nýju fallegu þriggja hæða fjölbýlishúsi. Dæmi um 
íbúð: 4ra herbergja 112,3 fermetra íbúð á þriðju hæð. Bílastæði í 
bílakjallara fylgir eigninni. Innréttingar frá HTH. Afhending jan 2018.

GRUNDARSTÍGUR 24, 101 REYKJAVÍK 74.9M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

4 herbergja 143,6 m² þakíbúð með glæsilegu útsýni yfir miðbæ 
Reykjavíkur. Stofa, forstofa , eldhús, baðherbergi, 2 svefnherbergi og 
sjónvarpshol. 

VANDAÐ RAÐHÚS Í SELÁSHVERFI
- Stórt hús á tveimur hæðum

- Gott útsýni
- Stór bílskúr

Húsið fæst eingöngu í skiptum fyrir góða íbúð í Norðlingaholti. Allar upplýsingar veitir 
Ólafur H. Guðgeirsson, MBA, nemi lgf. í síma 663-2508 eða olafur@stakfell.is

SKÓGARVEGUR 12-14, 108 REYKJAVÍK

GUÐMUNDUR  865 3022 / BÖÐVAR 660 4777 / JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

Virkilega vandaðar og vel skipulagðar 3ja herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. Einungis þrjár 
íbúðir eftir á 1. hæð með verönd til suðurs.

SKÓGARVEGUR 12A  ÍBÚÐ 404, 108 RVK 68.7M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. mars. kl. 17:30-18:00. Þriggja herb. íbúð 
á fjórðu/efstu hæð með lyftu. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
tvö baðherbergi, svefnherbergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi.



899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Við styðjum 
mottumars

Grensásvegi 3 • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili.is

Kringlan 4-6  – 103 Reykjavík Reiðvað 3  – 110 Reykjavík Klettsbúð 3  – 360 Hellissandur Gefjunarbrunnur 2 – 113 Reykjavík

101 Reykjavík fasteignasala og um allt land

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. MARS KL 17:30 – 18:00  
Falleg, björt og rúmgóð 121,2 fm. 4ra herb. íbúð á 3. 
hæð (2. hæð frá bílaplani) með sér inngangi og stæði í 
bílageymslu. Suður svalir og glæsilegt útsýni til Heiðmerkur 
og Bláfjalla. V – 49,9 millj.

Kaffi- og veitingasala á vinsælum ferðamannastað.  Húsið 
er nýuppgert, klætt að utan, nýtt þak og stór verönd. Húsið 
er 105,3fm og veröndin er 75fm. V – 23,9 millj.

Gott parhús á tveimur hæðum við náttúruperlur í Úlfarárs-
dalnum. Húsið er skráð 252,2 fm samkvæmt þjóðskrá 
Íslands. Húsið var málað að utan sumarið 2016.   
V – 74,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. MARS KL 17:30 – 18:00. 
Vel innréttað skrifstofuherbergi á 9. hæð í Kringlunni. 
Ásamt eldhúskrók og sturtuaðstöðu. Glæsilegt útsýni 
og einstök staðsetning. Öll þjónusta er innan seilingar. 
Upplýsingar veita Sigurlaug í síma 891-8308 eða á sigur-
laug@101.is. V – Tilboð

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

OPIÐ HÚS mánudaginn 27.mars kl. 17.30-18.00

Ögurás 3      210 Garðabæ 47.900.000

Björt og vel skipulögð,  4ra herb. íbúð á jarðhæð með sér inngan-
gi og hellulagðri verönd. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
þvottaherbergi, 3 góð svefnherbergi , eldhús, borðstofu, stofu og 
geymslu. Gólfefni eru flísar og  parket.  Stutt í leik- og grunnskóla 
og aðra þjónustu. Góðir göngu- og hjólastígar á næsta leiti.    
  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4    Stærð: 113,1 m2  

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Lindargata 28 (íbúð 201 og 301) 101 Rvk 49.700.000

Frábært tækifæri til að eignast nýja íbúð í miðbæ Reykjavíkur. 
Aðeins tvær íbúðir eftir í húsinu. Glæsilegar fullbúnar íbúðir 
með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél og hágæða innréttingum 
frá GKS. Suðursvalir og fallegt lyftuhús.  Hagnýtt skipulag og 
nútímaleg hönnun. Stutt í alla þjónustu. Eignirnar eru lausar við 
kaupsamning. Sjón er sögu ríkari!        
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3    Stærð: 85,1 m2  

HRINGDU OG FÁÐU NÁNARI UPPLÝSINGAR S. 820 2222

Langalína 34    210 Garðabæ 84.500.000

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í  Sjálandi 
Garðabæjar. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt 
er að loka með hurð. Húsið stendur á einstaklega góðri lóð alveg 
við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt m.a að snæfellsjökli 
og að Bessastöðum. Eigninni fylgir 127,3fm sérafnotaréttur á 
lóð. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i 
skráðum fermetrum.      
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4    Stærð: 152,1 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 27.mars. kl 17:30-18:00

Sólheimar  34     104 Reykjavík 53.900.000 

Rúmgóð og björt 146 fm. íbúð á tveimur hæðum ásamt 27 fm bílskúr við Sólheima í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, tvö bað-
herbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Eignin er samtals 173,3 fm, íbúðarhlutinn er 
146 fm og bílskúrinn 27,3 fm. Möguleiki að taka minni eign upp í kaupverð. Húsið 
þarnast viðgerðar að utan. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 173,3 m2         

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. mars kl. 17:30-18:00

Miðhraun 14   210 Garðabæ 33.900.000

Rúmgott skrifstofurými (í dag nýtt sem töff 4ra herb. íbúð) á 2. hæð. Rýmið skip-
tist í stórt opið rými þegar komið er inn (nú nýtt sem stofa og borðstofa), eldhús 
með góðri innréttingu, nýlega endurnýjað baðherbergi m/sturtu, gestasnyrtingu, 3 
skrifstofurými(herb.) og þvottahús. Ný gólfefni, nýjar hurðir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4-6      Stærð: 143,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. mars kl 17.30-18.00

Suðurhólar 35    111 Reykjavík 31.900.000 

Einstaklega björt og falleg 2ja herb íbúð með sérinngangi í mjög góðu fjórbýlishú-
si. Húsið er skráð byggt 1989 en árið 2007 var það allt endurnýjað nema steyptir 
útveggir. Endurnýjaðar voru allar lagnir, þak, gluggar og gler ásamt því að húsið 
var klætt að utan með viðahaldslitlu bárujárni. Mikil lofthæð er í eigninni.  
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 75 m2           

NÁNARI UPPLÝSINGAR S. 820 2222 

Þorláksgeisli 5    113 Reykjavík

***EIGNIN FÆST EINGÖNGU Í SKIPTUM FYRIR 3.HERB ÍBÚÐ Í GRAFARHOLTI*** 
Glæsileg  4 herb.íbúð á jarðhæð með sérinngangi, stæði í bílskýli og stórri aflo-
kaðri timburverönd á þessum eftirsóttastað í Grafarholti þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla og út í fallega náttúru og gönguleiðir.  Bæði þvottahús og geymsla er 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 109,5 m2

45.900.000

NÁNARI UPPLÝSINGAR S.8202222 

Hrauntröð 42    801 Selfoss

Einstaklega falleg  EIGNARLÓÐ í Vaðnesi og samþykktar teikningar fyrir fallegu 
sumarhúsi, teiknað af VGS verkfræðistofu Guðjóns Þ.Sigfússonar ehf. Lóðin er 
staðsett yst í hverfinu og næst neðst í botnlanga götunnar.Lóðin er kjarri vaxin með 
fallegum hraun hnullungum og lyngi. Lóðin býður upp á marga möguleika og er 
útsýnið stórbrotið til allra átta. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

EIGNARLÓÐ      Stærð: 9238 m2

4.500.000

Furuás 1    210 Garðabæ 81.900.000

*Gott fjölskylduhús* Einbýli á einni hæð með tvöföldum bílskúr. 
Eignin er með hjónaherb. með fataherb. innaf, 3 rúmgóð svefnherb. 
með fataskápum, gestasalerni og rúmgóðu baðherbergi. Innangengt 
úr forstofu í tvöfaldan bílskúr sem í dag er með lítilli 2ja herb. íbúð án 
salernis auk geymslurýmis.        

Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 7      Stærð: 248,9 m2        

Eskihlíð 6b   105 Reykjavík 44.900.000

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð á þessum 
eftirsóttastað, Hlíðunum í Reykjavík. Um er að ræða 4ra herb. 
endaíbúð með fallegu útsyni og þremur svefnherbergjum. Eignin 
er skráð skv FMR 89,0 fmr en að auki er um 10,5 fm sér geymsla 
í sameign og eignin því um 99,5fm. Bæði baðherbergi og eldshús 
hefur verið uppgert og samræmt gólfefni er á allri íbúðinni.       
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4    Stærð: 99,5 m2  

SELD

SELD



Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar tún i  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar tún i  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Skrifstofuhúsnæði til leigu. 

Efri sérhæð með frábæru útsýni til norðurs og suðurs úti á Granda. 
Hæðin með nýju gleri allan hringinn,  góðri lofthæð og er óinnréttuð 
fyrir utan eldhús- og salernisaðstöðu. Rýmið er laust frá og með 1. maí.
Opnanlegir gólfsíðir gluggar koma í stað lagerhurðar.

Möguleiki á eitthvað lægri leigu fyrstu mánuðina á meðan leigutaki er 
að koma sér fyrir. 

Allar upplysingar og myndir eru á fasteignavefnum visir.is
en þar getur þú fengið söluyfirlit sent samstundis.

Leiguverð er ca. kr. 2.100 á fermetra á mánuði, 
ekki er innheimtur vsk.

Eyjarslóð 9 
210 fm.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Erum með fjársterkann kaupanda að einbýli, par eða raðhúsi í Grafarholti, Grafarvogi, Kópavogi eða Garðabæ, allt að 90 millj.
 

Óskum eftir öllum stærðum eigna á skrá !

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Einstakt og vandað 
einbýlishús í 
Fossvogi

Fasteignasala kynnir:LIND 

Húsið hefur allt verið tekið í gegn og 
endurnýjað. Sérsmíðaðar innréttingar og 
hurðir frá Borg og mikið af auka innréttingum. 
Ljós og ljósahönnun frá Lumex. Granítborð- 
plötur, vönduð tæki, halogenlýsing, arinn í 
stofu. Fallegur garður, tvær verandir, góð skjól-
girðing í kringum hús ásamt heitum potti.

Sjö svefnherbergi ásamt skrifstofuherbergi, 
�ögur baðherbergi, þrjár stofur, þ.m.t. 2ja 
herbergja 62 fm íbúð með sérinngangi á 
neðri hæð.

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

STÆRÐ: 502 FM       EINBÝLI       HERB: 11       108 RVK

Kíktu þá á  
www.verdmat.is

Ert þú í  
söluhug- 

leiðingum?

Viltu fá frítt  
verðmat frá
Löggiltum  

fasteignasala?

Vínlandsleið 14 •113 Reykjavík • s. 616 8880 • sos@eignalind.is
Sigurður Oddur Sigurðsson 

Löggiltur fasteignasali
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður fasteigna í 28 ár

Sími 893 4477

Birkigrund 21 2ja íbúðar hús. 
Opið hús fimmudaginn 30.03 á milli 17 og 17-30 

Húsið er 238,2 fm. með sér 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
og innb. góðum bílskúr. Eignin er talsvert endurnýjuð og 
hefur alla tíð verið vel við haldið, stórar 28 fm. suðursvalir. 
Frábær staðsettning, göngufæri í t.d. skóla og leikskóla. 
Húsið getur verið til afh. fljótlega. 
Ásett verð 93m.  
Nánari upplýsingar veitir Ellert gsm. 893-4477 eða  
Sigurður. gsm. 616-8880

Veghús 9 
Opið hús mánudag 27.03 frá kl 17.30 til 18.00

Til sölu stórglæsileg íbúð á þessum vinsæla stað eign-
inni hefur verið breytt í tvær fallegar íbúðir undir sama 
fastanúmeri og einnig fylgir bílskúr. Samtals er heilda-
reignin skráð 205,8 fm. Stærri íbúðin er um 107 fm þar eru 
þrjú svefnherbergi rúmgóð stofa, eldhús, baðherbergi 
og þvottahús. Minni íbúðin er skráð um 65 fm. Þar er stór 
stofa eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Stór geymsla.
Bílskúrinn er skráður 22,1 fm. Upplýsingar Sigurður síma 
616 8880 eða á tölvupósti sos@eignalind.is 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Þú færð Endalaust Internet á aðeins 1.000 kr. með Skemmtipakkanum. 

Vafraðu áhyggjulaus á netinu. Enginn aukakostnaður við gagnamagns-

pakka eða umfram niðurhal bætist við.

Skemmtipakkinn inniheldur fimm fjölbreyttar stöðvar með 

margverðlaunuðum þáttum og kvikmyndum auk íslensks

sjónvarpsefnis fyrir alla fjölskylduna.

SKEMMTILEGRA 
SJÓNVARP OG 
ENDALAUST NET

Bættu ENDALAUSU INTERNETI við 
SKEMMTIPAKKANN fyrir aðeins

1.000 KR.
Á MÁNUÐI 

AÐEINS

333 KR.*
Á DAG.

*9.990 kr. á mánuði.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is



Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

Land Rover Discovery 4.S nýsk. 
04/13 ek. 57þús 3 L dísel, sjálfsk. 
Leður, bakkskynjarar. Einn eigandi, 
verð 7.990.000. kr. s:8923207

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

NýjU sailUN deKKiN á 
fRáBæRU veRði.

Líka úrval notaðra dekkja. Töku 
notuð uppí ný. Vaka s. 5676700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPUlagNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Hreingerningar

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

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

fRamtal 2017
Framtöl einstaklinga, verktaka 

og rekstraraðila. 

Góð og traust þjónusta. 

Vönduð vinna. 

FRAMTALSÞJÓNUSTAN, Ármúla 19. 

Sími 533 1533.

 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

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

Alhliða smíðavinna Smíðaverktakar 
ehf 777-0709 8695927 
smidaverktakar@gmail.com 
Facebook: smiðaverktakar ehf

Til sölu

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Spádómar

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

Sá SímaSpá í 
 S. 844 6845 / 462 4564

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

 Rafvirkjun

RaflagniR og 
dyRaSímakeRfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

dyRaSímaR, lJÓS-neT. 
 S. 777 4944

Viðgerðir og endurnýjun. 
Rafeindameistarinn ehf

RaflagniR, dyRaSímaR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

lok á heiTa poTTa og 
hiTaveiTuSkelJaR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

kaupum gull -  
JÓn & ÓSkaR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

haRðviðuR Til 
húSabygginga. SJá nánaR 

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

Heilsa

 Nudd

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

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 50 m2
Gott atvinnubil í Steinhellu með 4 
m lofthæð. Nýtt og snyrtilegt. Fyrir 
snyrtilega starfsemi. S: 770-0111

 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
Handlaginn maður óskast 
tímabundið. Helst vanur járnsmíði 
(suðu) gjarnan öflugur eldriborgari. 
Gæti verið aukavinna. Vagnasmiðjan 
RVK. Uppl s. 894 6000

 Atvinna óskast

vanTaR Þig Smiði, 
múRaRa, málaRa eða 

aðRa STaRfSmenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

 Viðskiptatækifæri

Til Sölu líTil bílaleiga
Tvær heimasíður - tvöföld 
markaðssetning. Bara rekstur - engir 
bílar fylgja. Góður stökkpallur inn á 
ört vaxandi markað. Auðveld kaup 
og gott tækifæri. V: 7,9 m. Uppl. í S: 
770-0111

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín
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Máltíð dagsins
Grillaður hamborgari dagsins, stökkar 
franskar og ískalt 0,5 L Pepsi.*

1.499 kr.

grillaðir & gómsætir

Hagasmári 9 | Grjótháls 8 

3.990 kr.

*Gildir ekki með tvöföldum borgara.

Fjölskyldutilboð 
4 grillaðir hamborgarar, 
stökkar franskar og 
ískalt 2 L Pepsi.*



Guð hjálpi liðinu ef Gylfi Þór Sigurðsson meiðist
Óskar Hrafn Þorvaldsson, knattspyrnusérfræðingur íþróttadeildar 365, rýnir í stöðuna á íslenska liðinu eftir leikinn gegn Kósóvó. Óskar segir að ekki sé hægt að 
kvarta yfir árangri liðsins en blikur séu á lofti með leik þess. Liðið sé of háð Gylfa Þór Sigurðssyni sem hafi séð til þess að liðið fékk þrjú stig gegn Kósóvó í Albaníu.

Nýjast

Undankeppni HM 2018

C-riðill: 
 
Aserbaídsjan - Þýskaland  1-4 
0-1 Andre Schürrle (12.), 1-1 Dimitri Nazarov 
(31.), 1-2 Thomas Müller (36.), 1-3 Mario 
Gomez (45.), 1-4 Andre Schürrle (81.). 
 
San Marínó - Tékkland 0-6 
- Antonin Barak 2, Vladimir Darida 2, Theo-
dor Gebre Selassie, Michael Krmencik. 
 
Norður-Írland - Noregur 2-0 
1-0 Jamie Ward (2.), 2-0 Conor Washington 
(33.). 

Efri
Þýskaland 15
N. Írland  10
Tékkland 8 

Neðri 
Aserbaídsjan  7
Noregur  3
San Marínó  0

E-riðill: 
 
Armenía - Kasakstan 2-0 
 
Svartfjallaland - Pólland 1-2 
0-1 Robert Lewandowski (40.), 1-1 Stefan 
Mugosa (63.), 1-2 Lukasz Piszczek (82.). 
 
Rúmenía - Danmörk 0-0 

Efri
Pólland 13
Svartfjallal.  7
Danmörk 7 

Neðri 
Rúmenía  6
Armenía  6
Kasakstan  2

F-riðill: 
 
England - Litháen 2-0 
1-0 Jermain Defoe (22.), 2-0 Jamie Vardy 
(66.). 
 
Malta - Slóvakía 1-3 
 
Skotland - Slóvenía 1-0 
1-0 Chris Martin (88.). 

Efri
England 13
Slóvakía 9
Slóvenía 8 

Neðri 
Skotland  7
Litháen  5
Malta.  0

A-riðill: 
 
Svíþjóð - Hvíta-Rússland 4-0 
1-0 Emil Forsberg (19.), 2-0 Emil Forsberg 
(49.), 3-0 Marcus Berg (57.), 4-0 Isaac Kiese 
Thelin (78.). 
 
Búlgaría - Holland 2-0 
1-0 Spas Delev (5.), 2-0 Spas Delev (20.). 
 
Lúxemborg - Frakkland 1-3 
0-1 Olivier Giroud (28.), 1-1 Aurelien Joac-
him (34.), 1-2 Antoine Griezmann (37.), 1-3 
Olivier Giroud (77.). 

Efri
Frakkland 13
Svíþjóð 10
Búlgaría 9 

Neðri 
Holland  7
H-Rússland  2
Lúxemborg  1

B-riðill: 
 
Andorra - Færeyjar 0-0 
 
Sviss - Lettland 1-0 
1-0 Josep Drmic (66.). 
 
Portúgal - Ungverjaland 3-0 
1-0 Andre Silva (32.), 2-0 Cristiano Ronaldo 
(36.), 3-0 Cristiano Ronaldo (65.). 

Efri
Sviss 15
Portúgal 12
Ungverjal. 7 

Neðri 
Færeyjar  5
Lettland  3
Andorra  1

H-riðill: 
 
Bosnía - Gíbraltar 5-0 
 
Kýpur - Eistland 0-0 
 
Belgía - Grikkland 1-1 
0-1 Konstantinos Mitroglu (46.), 1-1 Romelu 
Lukaku (89.). 

Efri
Belgía 13
Grikkland 11
Bosnía 10 

Neðri 
Kýpur  4
Eistland 4
Gíbraltar  0

fótbolti „Mér fannst þessi leikur 
gegn Kósóvó vera mjög lélegur af 
hálfu Íslands,“ segir Óskar Hrafn Þor-
valdsson, knattspyrnusérfræðingur 
íþróttadeildar 365, en við fengum 
hann til þess að gera upp leikinn og 
rýna í stöðu liðsins.

Staða íslenska liðsins í riðli sínum 
í undankeppni HM 2018 er mjög 
góð. Það situr í öðru sæti og er að ná 
úrslitum í leikjum sínum. Frammi-
staðan hefur þó ekki alltaf þótt mjög 
sannfærandi.

„Íslenska liðið getur þakkað einum 
manni fyrir að hafa fengið þrjú stig í 
leiknum gegn Kósóvó og sá maður er 
Gylfi Þór Sigurðsson. Hann var það 
sem skildi á milli liðanna í þessum 
leik. Ef ekki hefði verið fyrir Gylfa þá 
sé ég ekki að íslenska liðið hefði skap-
að nokkuð í þessum leik fram á við,“ 
segir Óskar Hrafn en íslenska liðið var 
lakara í leiknum að hans mati.

Ekki á HM með svona leik
„Kósóvó var töluvert sterkara liðið. 
Þetta er ágætis landslið en margir 
þeirra hafa samt aldrei séð samherja 
sína. Þetta er ungt lið í mótun. Að 
svona lið hafi haft yfirburði stóran 
hluta af leiknum er áhyggjuefni. Ein-
hvern veginn náði liðið sigri með 
blöndu af seiglu og Gylfa Sigurðs-
syni. Liðið er aldrei að fara að ná 
sæti á HM í Rússlandi með þessari 
spilamennsku. Það er fínt að koma 
sér í þessa stöðu en nú hafa leik-
menn tvo mánuði til þess að koma 
sér í toppstand fyrir leikinn stóra 
gegn Króatíu í sumar.“

Frammistaða íslenska liðsins 
hefur ekki alltaf hrifið Óskar þó 
svo hann sé ánægður að sjá liðið ná 
úrslitum í sínum leikjum.

„Í þessari undankeppni hefur 
mér fundist liðið vera kærulausara. 
Það er kærulausara með boltann 
og ekki jafn agað og það var í stöð-
unum sínum. Það opnast meira en 
áður. Mér finnst liðið hálfpartinn 
hafa logið sig í þá stöðu sem það er 
í. Liðið var ekki sannfærandi á móti 
Úkraínu og Finnum. Besti leikur 
liðsins var gegn Tyrkjum. Ég get ekki 
neitað því að ég hef smá áhyggjur. 
Að það komi að því að liðið verði 
gripið í bólinu.“

Viðar númeri of lítill
Eins og svo margir hefur Óskar 
áhyggjur af því að lykilmenn í lið-
inu séu ekki að spila nógu mikið. 
Svo voru menn að koma inn í liðið 
núna eftir að hafa verið að glíma 
við meiðsli í aðdraganda leiksins 
og enn fleiri voru fjarverandi vegna 
meiðsla.

„Það gengur auðvitað ekki til 
lengdar að Kári Árnason og Ragnar 
Sigurðsson séu ekki að spila með 
sínum liðum. Mér fannst þeir ekki 
sannfærandi í þessum leik. Það 
hafði þau áhrif að Birkir og Ari voru 
ekki heldur góðir og vörnin var í 
basli,“ segir Óskar en hann var ekki 
heldur hrifinn af Viðari Erni Kjart-
anssyni í fremstu víglínu.

„Mér hefur alltaf fundist Viðar 
Örn Kjartansson vera einu núm-
eri of lítill fyrir landsliðið. Er hann 
kemur í landsliðið fær hann ekkert 
fyrir að vera markahæstur í Noregi, 
Svíþjóð eða Ísrael. Mér fannst hann 
ekkert sýna í þessum leik og Björn 
Bergmann var töluvert öflugri. Ég 
upplifi Viðar eins og ég upplifði 
Alfreð Finnbogason í Króatíu-leikj-
unum í umspilinu fyrir HM í Brasil-
íu. Á erfitt með að halda bolta, er 
einu númeri of lítill í návígjum við 
öfluga varnarmenn. Það má velta 
fyrir sér hversu öflugir varnarmenn 
Kósóvó eru en þeir unnu nánast öll 
návígi. Svo hentar Viðari ekki vel að 
vera í liði sem ætlar að spyrna langt 
fram og vinna annan bolta. Hans 
styrkur liggur í jörðinni og hann er 
gammur í teignum.“

Ákveðin hættumerki
Mikilvægi Gylfa Þórs í íslenska 
liðinu verður meira áberandi með 
hverjum leiknum og Óskar býður 
ekki í það ef íslenska liðið verður 
að spila án hans.

„Ef Gylfi Þór Sigurðsson meiðist, 
þá guð hjálpi íslenska liðinu. Svo 
vorum við með Emil Hallfreðsson 
í liðinu sem er að spila vel á Ítalíu 
en hann náði varla að vera skugg-
inn af sjálfum sér. Mér finnst vera 
ákveðin hættumerki í gangi. Þegar 
liðið hefur náð svona árangri eins og 
í Frakklandi þá getur verið að það 
sé ofboðslega erfitt að ná til leik-
manna og mótívera þá,“ segir Óskar 
sem hrósar liðinu fyrir að ná árangri 
þrátt fyrir að spilamennskan sé ekki 
alltaf i lagi.

„Við kvörtum ekki yfir jafntefli 
í Úkraínu á útivelli. Við kvörtum 
ekki yfir sigri á Finnum og Tyrkjum 

Frammistaða íslensku varnarmann-
anna heillaði Óskar ekki. 
FRéTTABLAðið/EPA

Takk, Gylfi. Gylfi Þór Sigurðsson sá til þess að Ísland fékk þrjú stig gegn Kósóvó í Albaníu. Félagar hans í landsliðinu fagna hér með honum. Óskar Hrafn telur að liðið hefði ekki skapað neitt fram á við án Gylfa. NoRDiCPHoToS/GETTy

Mér finnst liðið 
hálfpartinn hafa 

logið sig í þá stöðu sem það 
er í.  Í þessari undankeppni 
hefur liðið verið kærulaus-
ara en það var 
áður og ekki 
jafn agað.

Óskar Hrafn  
Þorvaldsson
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Vettel Vann í ástralíu

Kristó stríddi netVerjum

Fjórtán mörK Frá GrGic

Formúla 1 Keppnistímabilið í 
Formúlu 1-kappakstrinum hófst 
í Ástralíu í gær. Búist er við afar 
áhugaverðu og skemmtilegu 
tímabili.

Það var Sebastian Vettel á 
Ferrari sem kom fyrstur í mark 
en Lewis Hamilton á Mercedes 
varð annar. Hinn Mercedes-öku-
maðurinn, Valtteri Bottas, tók svo 
þriðja sætið.

Keppnisáætlun Ferrari lagði 
grunninn að fyrsta sigri Vettels og 
Ferrari síðan 2015.

Fremstu fimm ökumennirnir 
héldu sinni stöðu í ræsingunni. 
Kevin Magnussen á Haas og 
Marcus Ericsson á Sauber lentu í 
samstuði í kjölfar ræsingarinnar 
og lentu utan brautar en náðu 

báðir að halda áfram. Magnussen 
þurfti að sækja nýjan dekkjagang 
en það sprakk hjá Dananum.

Heimamaðurinn Daniel Ricci-
ardo komst ekki á ráslínuna, á 
leið sinni þangað festist Red Bull 
bíllinn í sjötta gír og Ricciardo gat 
því ekki ræst af stað í keppnina 
á sama tíma og aðrir. Hann kom 
inn á brautina þegar tveimur 
hringjum var lokið. Afar svekkj-
andi fyrir heimamanninn.

Romain Grosjean þurfti að 
hætta keppni á Haas-bílnum á 15. 
hring þegar rjúka fór úr vélar-
salnum. Magnussen hætti svo 
keppni á 50. hring vegna bilunar. 
Það kom því enginn Haas-bíll í 
mark í fyrstu keppni tímabilsins í 
Formúlu 1.

KörFubolti Það hefur verið mikið 
slúðrað um það síðustu vikur að 
landsliðsmaðurinn Kristófer Acox 
sá á heimleið frá Bandaríkjunum 
og muni hjálpa Íslandsmeisturum 
KR við að verja titil sinn í úrslita-
keppni Domino’s-deildar karla.

Það fór allt af hjörunum í 
netheimum en Kristófer tísti 
mynd af pítsusneið á Twitter 
um helgina. Því tóku allir 
sem svo að hann væri að 
staðfesta komu sína í 
Domino’s-deildina.

Í samtali við íþrótta-
deild sagðist Kristófer 
hafa tekið eftir allri 
þessari umræðu 
á netinu og 
því viljað 
stríða 
fólki 
aðeins. 

Gefa því eitthvað til þess að japla 
á. Hann sagði þess utan enn óljóst 
hvort hann ætti kost á að koma 

heim og hjálpa sínu uppeldis-
félagi.

Þess utan er tímabili hans 
í Bandaríkjunum ekki lokið 
en hann átti stórleik fyrir 

skólann sinn, Furman, um 
helgina í College Insider 

Tournament. Þar 
skoraði hann 24 

stig og tók 10 frá-
köst í 79-64 sigri 
Furman gegn 
Campbell Fight-
ing Camels.

handbolti Valsmenn eru í góðum 
málum í Áskorendakeppni Evrópu 
eftir magnaðan þriggja marka 
sigur, 27-30, gegn serbneska 
liðinu Sloga Pozega um helgina.

Þetta var fyrri leikur liðanna í 
átta liða úrslitum keppninnar en 
síðari leikur liðanna fer fram hér á 
landi um næstu helgi.

Nái Valur að klára þann leik 
mun liðið þá mæta andstæð-
ingum frá annaðhvort Rúmeníu 
eða Lúxemborg í undanúrslitum 
keppninnar.

Josip Grgic átti heldur betur 
stórleik í liði Valsmanna en hann 
skoraði hvorki meira né minna 
en fjórtán mörk í leiknum. Vignir 
Stefánsson skoraði sex mörk og 
Anton Rúnarsson fimm.

Staðan í hálfleik var 15-14 fyrir 
heimamenn en Valsmenn snéru 
taflinu við í síðari hálfleik, sýndu 

mikinn styrk og kláruðu þennan 
leik með stæl. Nú þurfa þeir að 
halda vel á spöðunum í síðari 
leiknum.

Guð hjálpi liðinu ef Gylfi Þór Sigurðsson meiðist
Óskar Hrafn Þorvaldsson, knattspyrnusérfræðingur íþróttadeildar 365, rýnir í stöðuna á íslenska liðinu eftir leikinn gegn Kósóvó. Óskar segir að ekki sé hægt að 
kvarta yfir árangri liðsins en blikur séu á lofti með leik þess. Liðið sé of háð Gylfa Þór Sigurðssyni sem hafi séð til þess að liðið fékk þrjú stig gegn Kósóvó í Albaníu.

Vettel fagnar með kampavínsbaði í Ástralíu. nordicphotos/getty

 
Fh - grótta 28-21 
Fh: Óðinn Þór Ríkharðsson 7, Ágúst Birgis-
son 4, Einar Rafn Eiðsson 4, Gísli Þorgeir 
Kristjánsson 2, Ásbjörn Friðriksson 2, Ísak 
Rafnsson 2, Jóhann Birnir Ingvarsson 2, 
Þorgeir Björnsson 2, Jóhann Karl Reynisson 
1, Halldór Ingi Jónasson 1, Jakob Martin 
Ásgeirsson 1. 
grótta: Elvar Friðriksson 5, Finnur Ingi 
Stefánsson 4, Aron Dagur Pálsson 3, Þráinn 
Orri Jónsson 3, Leonharð Þorgeir Harðar-
son 2, Nökkvi Dan Elliðason 2, Pétur Árni 
Hauksson 1. 
 
Akureyri - Fram 26-27 
Akureyri - Mörk (skot): Andri Snær Stefáns-
son 10/7 (11/7), Mindaugas Dumcius 7 
(12), Brynjar Hólm Grétarsson 3 (5), Friðrik 
Svavarsson 2 (2), Bergvin Þór Gíslason 2 
(4), Sigþór Heimisson 1 (1), Kristján Orri 
Jóhannsson 1 (4), Róbert Sigurðarson (1). 
Varin skot: Tomas Olason 15/1 (40/4, 38%). 
Fram - Mörk (skot): Arnar Birkir Hálfdáns-
son 9 (16), Þorgeir Bjarki Davíðsson 6 (6), 
Andri Þór Helgason 5/2 (9/3), Bjartur Guð-
mundsson 3 (4), Þorsteinn Gauti Hjálmars-
son 2 (4), Davíð Stefán Reynisson 1 (1), 
Matthías Daðason 1/1 (2/1). 
Varin skot: Viktor Gísli Hallgrímsson 14 
(38/5, 37%). 

efri
ÍBV 33
FH  33
Haukar 33
Afturelding 29 
Valur 23 

neðri 
Selfoss  22
Grótta  21
Fram  20
Stjarnan 19 
Akureyri 17

Nýjast

olís-deild karla

„I’ll be back“ #Iceland 
#terminator #golf #practice-
time #improve #workhard
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
@olafiakri

grindavík - Þór Þ. 93-82 
grindavík: Lewis Clinch Jr. 30/9 fráköst/10 
stoðsendingar, Ólafur Ólafsson 13/13 
fráköst/5 stoðsendingar, Þorsteinn Finn-
bogason 12/6 fráköst, Þorleifur Ólafsson 
11/8 fráköst, Ingvi Þór Guðmundsson 9, 
Dagur Kár Jónsson 8, Ómar Örn Sævarsson 
6/13 fráköst, Hamid Dicko 4. 
Þór Þ.: Tobin Carberry 28/7 fráköst/8 stoð-
sendingar, Maciej Stanislav Baginski 18/4 
fráköst, Ólafur Helgi Jónsson 15/7 fráköst, 
Emil Karel Einarsson 9/5 fráköst, Ragnar 
Örn Bragason 7/4 fráköst, Davíð Arnar 
Ágústsson 3, Grétar Ingi Erlendsson 2 
Grindavík vann einvígið, 3-2. 
 
Undanúrslit: 
stjarnan - grindavík 
Kr - Keflavík  

domino’s-deild karla

ÍBV - stjarnan 23-24 
ÍBV: Sandra Dís Sigurðardóttir 5, Ester 
Óskarsdóttir 5, Sandra Erlingsdóttir 4, 
Telma Amado 3, Karólína Bæhrenz Láru-
dóttir 3, Greta Kavaliuskate 2, Þóra Guðný 
Arnarsdóttir 1.  
stjarnan: Helena Rut Örvarsdóttir 6, Hanna 
Guðrún Stefánsdóttir 5, Solveig Lára 
Kjærnested 5, Elena Birgisdóttir 2, Esther 
Viktoría Ragnarsdóttir 2, Stefanía Theo-
dórsdóttir 2, Brynhildur Kjartansdóttir 1, 
Nataly Valencia 1. 

grótta - selfoss 22-17 
grótta: Laufey Ásta Guðmundsdóttir 5, 
Unnur Ómarsdóttir 4, Lovísa Thompson 4, 
Sunna María Einarsdóttir 3, Þórey Anna Ás-
geirsdóttir 3, Anna Úrsula Guðmundsdóttir 
2, Emma Havin Sardarsdóttir 1. 
selfoss: Kristrún Steinþórsdóttir 6, Dijana 
Radojevic 6, Perla Ruth Albertsdóttir 2, 
Adina Maria Hdidoarca 2, Hulda Dís Þrastar-
dóttir 1. 

efri
Fram 33
Stjarnan  31
Haukar 20
Grótta 19 

neðri 
ÍBV  17
Valur  16 
Selfoss 10
Fylkir  6

olís-deild kvenna

grgic fór hamförum í serbíu. 
FréttABlAðið/Anton BrinK

á heimavelli. Það er heldur ekki 
hægt að kvarta yfir tapi í Króatíu. 
Auðvitað fögnum við því að liðið sé 
að ná úrslitum. Þá er spurning hvað 
maður eigi að horfa á? Á maður að 
horfa bara á úrslitin og afgreiða 
Kósóvó-leikinn þannig að hann hafi 
ekki verið góður en það hafi verið 
geggjað sterkt að ná þremur stigum? 
Eða eigum við að horfa á það þann-
ig að íslenska landsliðið sé eiginlega 
ekki búið að spila neitt sérstaklega 
vel síðan það kom heim frá Frakk-
landi? Er það áhyggjuefni?“

hversu mikilvægur var lars?
Óskar segir að auðvitað sé það 
áhyggjuefni að miðverðirnir séu 
ekki í sínu besta standi og svo hafa 
meiðsli lykilmanna á borð við Birki 
Bjarnason, Kolbein Sigþórsson og 
Alfreð Finnbogason sín áhrif.

„Það eru teikn á lofti um að það 
verði óhemju erfitt að halda þessu 
liði á þeirri braut sem það er búið 
að vera á. Svo á eftir að koma í ljós 
hversu mikilvægur Lars Lagerbäck 
var. Heimir getur auðvitað haldið 
áfram með alla sömu hluti og Lars 
kom með en hversu mikilvæg var 
nærvera Lars? Lars var klárlega aðal-
þjálfarinn þó svo þeir væru saman 
og nú kemur í ljós hversu mikið þeir 
hlusta á Heimi og hversu mikla virð-
ingu leikmenn bera fyrir honum. Ég 
þekki það ekki persónulega.“

Heimir hefur haldið stíft í að spila 
á þeim mönnum sem komu liðinu 
á EM og þeir hafa átt sín sæti þó 
svo þeir séu ekki að spila. Jón Daði 

Böðvarsson var undantekningin 
gegn Kósóvó en hann hefur ekki 
skorað síðan í ágúst.

„Það eru tvær leiðir í að velja lið. 
Velja það lið sem hefur reynst þér 
best og það gera margir. Svo er það 
leiðin að velja þá leikmenn sem 
eru í besta gírnum hverju sinni. 
Ég held að Heimir þurfi að fara að 
hugsa um að fara þarna bil beggja. 
Skoða stráka eins og Sverri Inga og 
Hörð Björgvin betur og það verður 
gaman að sjá þá gegn Írlandi. Það 
sem er líka vandamál Heimis er að 
ég hef aldrei séð þessa stráka sem 
eru númer svona 14 til 20 í hópnum 
stíga almennilega upp og taka stöð-
una. Ég hef ekki enn sagt eftir ein-
hvern vináttuleikinn að þessi gaur 
sé tilbúinn,“ segir Óskar og bætir við 
að Heimir landsliðsþjálfari sé ekki í 
auðveldri stöðu. 

heimir í erfiðri stöðu
„Þetta er snúið en spurningin er 
hvort Heimi takist að grípa inn á 
réttum tíma. Áður en þetta fer að 
vinna gegn honum. Hann hefur 
haldið hollustu við leikmenn sem 
áttu það svo sannarlega skilið en 
hvenær fer hollustan að vinna 
gegn liðinu? Það getur verið erfitt 
að finna punktinn sem gæti verið 
að koma. Ef honum tekst það þá 
kannski tekst honum að stöðva 
þessa niðursveiflu í spilamennsku 
liðsins. Árangurinn er frábær en 
spilamennskan er ekki sannfærandi 
og þar blikka rauðu ljósin.“ 
henry@frettabladid.is

takk, gylfi. gylfi Þór sigurðsson sá til þess að Ísland fékk þrjú stig gegn Kósóvó í Albaníu. Félagar hans í landsliðinu fagna hér með honum. Óskar hrafn telur að liðið hefði ekki skapað neitt fram á við án gylfa. nordicphotos/getty
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sverrir Sigmundsson
fyrrverandi innkaupastjóri 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur,
lést á Landspítalanum Fossvogi  

 22. mars. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni  
í Hafnarfirði föstudaginn 31. mars klukkan 13.00.

Anna Margrjet Thoroddsen
Valgarður I. Sverrisson Sigrún Hólmfríður Óskarsd.
María Sverrisdóttir Kristinn Þorsteinsson
Ingvar Sverrisson Sigríður Eysteinsdóttir

og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kolbrún Bærings 
Halldórsdóttir

Hörðukór 1, Kópavogi,
sem lést 11. mars, verður jarðsungin 

frá Dómkirkjunni miðvikudaginn  
29. mars klukkan 13.

Brynja Björk Kristjánsdóttir Haukur Eiríksson
Sigrún Bærings Kristjánsdóttir Birgir Guðjónsson
Ásthildur Dóra Bærings Kristjánsd. Einar Sverrisson
Kristín Þóra Bærings Kristjánsd. Eggert Þorgrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Merkisatburðir
1513 Spænski landkönnuðurinn Juan Ponce de León 
nemur land á norðanverðum Bahamaeyjum í sinni fyrstu 
ferð til Flórída.

1854 Bretland lýsir yfir stríði gegn Rússlandi.

1871 Fyrsti alþjóðlegi ruðningsleikurinn á milli Skotlands 
og Englands fer fram í Edinborg.

1886 Frægi apatsjastríðsmaðurinn Geronimo gefst upp 
á móti bandaríska hernum og þar með lýkur apatsjastríð-
unum.

1958 Níkíta Khrústsjov er skipaður forsætisráðherra 
Sovétríkjanna.

1963 Skagafjarðarskjálftinn. Mikill jarðskjálfti, um 7 stig að 
stærð, finnst víða um land.

1980 Norska olíuborpallinum Alexander L. Kielland hvolfir 
í Norðursjó og 123 af 212 áhafnarmeðlimum farast.

1993 Jiang Zemin er skipaður forseti Kína.

2009 Árásarmaður sprengir sig í loft upp í mosku í Pakistan 
og 48 láta lífið.

Karl I varð konungur Englands, Skot-
lands og Írlands þennan dag árið 
1625. Karl átti alla sína valdatíð í 
miklum deilum við enska þingið sem 
vildi takmarka völd konungs en það 
var Karli mjög á móti skapi enda trúði 
hann því að valdið kæmi af himnum 
ofan. 

Margir þegnar ríkisins voru mót-
fallnir gjörðum hans og þá sérstak-
lega afskiptum hans af ensku og 

skosku kirkjunni og skattheimtu 
án samþykkis þingsins. Trúardeilur 
einkenndu sömuleiðis stjórnartíð 
Karls sem varð ekki til að auka traust 
þegnanna á honum en konungur þótti 
færa ensku biskupakirkjuna of nærri 
þeirri kaþólsku. 

Síðustu ár valdatíðar hans var 
borgarastríð í landinu sem lauk með 
ósigri Karls sem var fundinn sekur um 
landráð og hálshöggvinn árið 1649.
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Karl I verður konungur Englands

Við stefnum að þessu í haust. 
Þessar dagsetningar velta á 
því hvenær verktakar klára 
sitt. Við erum með það inni 
í áætlun að við skilum af 

okkur staðarfelli 1. september og þá er 
allt komið niður í Vík, en kannski gerist 
það ekki í einum hvelli heldur smátt og 
smátt,“ segir arnþór Jónsson, formaður 
sÁÁ.

Í haust lýkur 37 ára meðferðarsögu 
á staðarfelli en sÁÁ byrjaði að nota 
húsið árið 1980. Á staðarfelli hefur 
farið fram endurhæfing og meðferð 
sjúklinga sem koma frá sjúkrahúsinu 
Vogi. arnþór segir að verið sé að flytja 
í betra umhverfi. „staðarfell er gamall 
húsmæðraskóli á þremur hæðum, þar 
er ekkert aðgengi fyrir hreyfihamlaða 
og enginn nútímalegur aðbúnaður fyrir 
heilbrigðisþjónustu, þannig að við erum 
að uppfæra þetta.“

Þegar framkvæmdunum sem nú 
standa yfir á Vík lýkur verður risin þar 
sérhönnuð 3.500 fermetra meðferðar-
stöð með fullkomnum aðbúnaði fyrir 
61 sjúkling í einsmannsherbergjum. 
Átta herbergi verða hönnuð með tilliti 
til þarfa hreyfihamlaðra. 

Fyrsta skóflustunga að nýbygging-
unum var tekin 22. apríl 2016. stefnt 
er að því að framkvæmdum verði lokið 

fyrir 40 ára afmæli sÁÁ 1. október 2017.
arnþór segir þau spennt að flytja starf-

semina á staðarfelli á nýjan stað. Á Vík 
hefur farið fram meðferð sem er sniðin 
að þörfum kvenna, en þó er fjórðungur 
sjúklinga þar karlmenn sem allir eru 55 
ára og eldri. „Við erum búin að vera á 
Vík síðan 1991 en erum að stækka húsið 
þar,“ segir arnþór.

eftir stækkunina mun Vík sinna sama 

fjölda og hafði verið sinnt bæði á staðar-
felli og Vík áður. „Þetta er bara miklu 
betri þjónusta, þetta eru um 40 karlar 
öðrum megin og 20 konur hinum megin. 
Kvennamegin er álma með sérbaðher-
bergi og öllu. Þetta þróast með húsinu. 
en þetta verður sami fjöldi og áður, um 
60 manns í eftirmeðferð en nú verða allir 
í sérherbergjum,“ segir arnþór.
saeunn@frettabladid.is 

Lokað á Staðarfelli í haust 
og starfsemin flutt á Vík
Tæplega 40 ára sögu Staðarfells sem endurhæfingarstöðvar fyrir sjúklinga frá Sjúkrahúsinu 
Vogi lýkur í haust þegar karlvængur verður opnaður á meðferðarheimilinu Vík á Kjalarnesi.

Staða framkvæmdanna við Vík þann 17. mars síðastliðinn, stefnt er að opnun nýju 
álmunnar í haust. MyNd/Ólafur KriStjáNSSoN

arnþór jónsson, formaður Sáá, ávarpar fólk í reisugildinu. MyNd/SpeSSi
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tímamót

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.



365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar á 
sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á Apple TV færðu meiri hraða, 
skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 365 
og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 0 
krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.

HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Tilboðið gildir með völdum 
sjónvarpspökkum 365 til 
28. apríl 2017.

Nánar á 365.is eða í síma 1817.

Í samstarfi við Epli og Valitor

Tilboð gildir til 28. apríl
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LÁRÉTT
2. listastefna
6. frá
8. ferð
9. mas
11. listamaður
12. talía
14. niðurlægja
16. skóli
17. þukl
18. fuglahljóð
20. tveir eins
21. meiri

LÓÐRÉTT
1. afkvæmi
3. ólæti
4. saumreka
5. rölt
7. hjáguð
10. hjör
13. fúsk
15. veiði
16. frjó
19. fyrir hönd

LÁRÉTT: 2. dada, 6. af, 8. túr, 9. mal, 11. kk, 12. 
blökk, 14. smána, 16. fg, 17. káf, 18. rop, 20. ll, 
21. æðri.
LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. at, 4. dúkknál, 5. ark, 7. fals-
goð, 10. löm, 13. kák, 15. afli, 16. fræ, 19. pr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

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

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

mánudagur

Í dag lítur út fyrir 
hæga vinda og 
bjartviðri, jafn-
vel sólskin hér 
og þar. Milt að 
deginum.
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Fyrir leikinn! Þetta 
er auðveldara núna 
þegar við höfum 
góða leikstjórn.

Takk fyrir 
það, Pon-
dus. Ótrú-

lega gott 
að byrja á 

sigri.

Já... við 
unnum 
reyndar bara 
í hornafjölda 
en þú veist...

Jájájájá. Að við 
töpuðum ekki 

stærra en 7-0 er 
yfir væntingum. 

Það er mjög 
jákvætt.

Ha? Við 
fengum á 
okkur fimm 
mörk í röð.

Reyndar sex, 
en frábært! Ég 

meina Jói var 
leikmaðurinn sem 

gekk í málið!

Ég varði 
næstum.

Þannig tiki-taka 
fótbolti er 
það sem nær 
árangri. Heldur 
þú ekki að þú 
verðir lokkaður í 
burtu frá okkur?

Ég stend við alla 
mína samninga. En 

ef að það kemur 
tilboð um frítt 

kaffi og rúllu tertu 
þá mun ég íhuga 

það.
Jájá, 

auðvitað

Mamma, ég er með 
spurningu.

Hver er hún Palli? Hvað er það stærsta 
sem þú hefur óvart borðað?

Þar á meðal 
skordýr. Konur sem eiga 

dætur fá að tala um 
tilfinningar og kjóla.

Til haming ju með brúð-
kaupsafmælið, elskan.

Jájá, 
þú líka.

Er eitthvað að? Ég gæti rekið 
olnbogann á kaf í 
smjörið ef þú vilt 

líða eins og þú sért 
heima.

Þú ert svo 
tillitssamur. 

Gætiru líka helt 
niður vatninu?

Æi, allt er svo... 
siðmenntað.

Bárður Örn Birkisson (TR-b) 
átti leik gegn Ólafi B. Þórssyni 
(Víkingaklúbbnum) á Íslandsmóti 
skákfélaga.
Hvítur á leik
17. Dxe6! hxg4 18. Bxb8? (18. 
Hfc1!) 18...Bc8 (18...Dc8!)  19. 
Dc6+Dd7 20. Dxa8 Bxb7 21. 
Dxa7 og hvítur vann skömmu 
síðar.  Ingvar Þór Jóhannesson 
sigraði á Skákþingi Norðlendinga. 
Haraldur Haraldsson varð skák-
meistari Norðlendinga.
www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir.
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Næsta kynslóð sjónvarpstækja

Frumsýning á Íslandi

Samsung QLED is Quantum dot based TV

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900



ÁLFABAKKA

CHIPS                                                 KL. 5:50 - 8 - 10:10 - 10:40
CHIPS VIP KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 6 - 8:50
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:10 - 8 - 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D VIP KL. 5:10 - 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 8 - 10:40
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 6
FIST  FIGHT KL. 8
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40

CHIPS KL. 5:40 - 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:20
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 6 - 8 - 9
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30 - 8 - 10:15
FIST  FIGHT KL. 10:30

EGILSHÖLL
CHIPS KL. 5:50 - 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:20 - 8 - 10:10
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 10:40
A DOG’S PURPOSE KL. 5:40
LA LA LAND KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

CHIPS KL. 8 - 10:50
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:10 - 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30 - 10:10

AKUREYRI
CHIPS KL. 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 10:10

KEFLAVÍK

sigurvegari
óskarsverðlaunanna

sigurvegarisigurvegari

verðlaun

óskaóóskar

v6

Frábær teiknimynd með íslensku tali.

����
BOSTON GLOBE

����
NEW YORK TIMES

����
TIME

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

����
CHICAGO TRIBUNE

����
THE PLAYLIST

����
VARIETY

����
HOLLYWOOD REPORTER

Tom
Hiddleston

Samuel L.
Jackson

John
Goodman

Brie
Larson

John C.
Reilly

Frábær grínmynd,
með þeim betri

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 10.30

SÝND KL.  8, 10.15 SÝND KL. 6

SÝND KL. 5.15, 7, 10

SÝND KL. 8 SÝND KL. 5.15

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

15 ár á Íslandi 18:00
Moonlight 17:30, 22:30
 Gamlinginn 2 18:00
The Other Side Of Hope 20:00
Elle 20:00
Toni Erdmann  20:00
The Midwife 22:00 

 

Pössum  
upp á það  
allra mikil- 
vægasta.

25%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM  
BÍLSTÓLUM OG BÍLSESSUM

OSANN ER ÞÝSKT FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI  
SEM HEFUR FRAMLEITT ÖRYGGISVÖRUR  
SÍÐAN 1980. 25 MILLJÓN BÖRN HAFA  
ÞEGAR NOTIÐ GÓÐS AF VÖRUM ÞEIRRA  
 www.osann.de

TIL 30. MARS

Góða skemmtun í bíó

enær

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

27. mars
Uppákomur
Hvað?  Kynning á kennaranám í 
 kundalini jóga
Hvenær?  19.00
Hvar?  Andartak Kundalini jógastöð
Í gegnum þetta umbreytandi nám 
getur þú meðal annars öðlast 
skilning á undirstöðu fyrir þá öfl-
ugu tækni sem kundalini jóga býr 
yfir, umbreytt sjálfri/um þér og lífi 
þínu, ræktað hæfileika þína, sjálfs-
traust og meðvitund til að verða 
kund alini jógakennari og leiðtogi á 
umbreytingatímum. 

Hvað?  Skriðsundsnámskeið
Hvenær?  20.40
Hvar?  Sundlaug Kópavogs
Á námskeiðinu er farið yfir grunn-
tækni skriðsunds og gerðar æfingar 
til að kenna tækni fyrir skriðsund. 
Þetta námskeið hentar vel fyrir þá 
sem vilja læra skriðsund eða bæta 
hjá sér tæknina og einnig sem 
góður inngangur fyrir þá sem vilja 
byrja í Garpasundi Breiðabliks. 
Tímar fara fram bæði á mánu-
dögum og miðvikudögum klukkan 
20.40 - 21.30. Námskeiðið stendur 
yfir í fjórar vikur, eða 8 skipti í 
heildina,.

Hvað?  Afmælissýning Listdansskóla 
Íslands
Hvenær?  17.00 og 20.00
Hvar?  Borgarleikhúsinu
Vorsýning Listdansskóla Íslands 
verður á stóra sviði Borgarleik-
hússins í dag. Efnisskráin verður 
mjög fjölbreytt og ættu allir að 
fá eitthvað við sitt hæfi. Grunn-
deildin dansar við árstíðir Vivaldis, 
nútímadeildin sýnir nýjustu 
strauma í nútímadansi úr repert-
oire tímum og klassíska deildin 
sýnir brot úr ballettinum La Baya-

dere og hver veit nema Mistaka-
valsinn fái að fljóta með. Í lok 
sýningar dansa allir nemendur 
skólans sérstakt hátíðardefile eftir 
skólastjóra í tilefni þess að 65 ár eru 
síðan skólinn var stofnaður.

Hvað?  Kæra dagbók / Dear Diary
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi
Í kvöld bjóða þær Ásrún Magnús-
dóttir, Linn Björklund og Halla Þór-
laug Óskarsdóttir til einstaks við-
burðar í Mengi þar sem alls konar 
fólk les úr dagbókunum sínum, 
gömlum og nýjum. Dagbókum frá 
unglingsárum og dagbókum frá 
fullorðinsárunum, gamlar ástir og 
gleymd leyndarmál eru rifjuð upp. 
Fallegt, fyndið, vandræðalegt og 
einkum og sér í lagi persónulegt.

Fundir
Hvað?  Það er enginn Emin Pasha: 
Stjörnur nýlendutímans og átökin um 
hvíta karlmennsku í Afríku á seinni 
hluta 19. aldar
Hvenær?  12.00
Hvar?  Háskóla Íslands, aðalbyggingu, 
stofu 220
Í dag flytur Kirk A. Hoppe, dósent 
við University of Illinois í Chicago 
fyrirlestur á vegum Sagnfræðistofn-
unar Háskóla Íslands sem hann 
nefnir: There is no Emin Pasha: 
Colonial celebrity and the con-
test over white masculinity in late 
19th-century Africa. Kirk Arden 
Hoppe er Fulbright-sérfræðingur og 
gestaprófessor við Jafnréttisskóla 
Sameinuðu þjóðanna UNU-Gest 
og Sagnfræði- og heimspekideild 
Háskóla Íslands, en gegnir annars 
stöðu dósents í heimssögu og sögu 
Afríku. Kirk er með doktorsgráðu 
frá Boston University. Allir vel-
komnir, meðan húsrúm leyfir.

Hvað?  Á réttri leið: fundaröð þing-
manna XD
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarborg, Strandgötu 34, 
Hafnarfirði
Sjálfstæðisflokkurinn heldur fundi 
um ríkisstjórnarsamstarfið og verk-

efnin fram undan um allt land. Ráð-
herrar og þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins halda erindi og svara 
spurningum fundarmanna. Bjarni 
Benediktsson forsætisráðherra 
og formaður Sjálfstæðisflokksins, 
Unnur Brá Konráðsdóttir forseti 
Alþingis, Bryndís Haraldsdóttir 
alþingismaður, Óli Björn Kárason 
alþingismaður, Vilhjálmur Bjarna-
son alþingismaður og Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir ritari Sjálfstæðis-
flokksins og alþingismaður.

Hvað?  Sóltún Heimahreyfing kynn-
ingarfundur
Hvenær?  18.00
Hvar?  Sóltúni 2
Verið velkomin á kynningarfund 
um Sóltún Heimahreyfingu sem 
verður haldinn á 1. hæð í Sóltúni 
hjúkrunarheimili. Heimahreyfing 
er sérstaklega ætluð eldri borgurum 
sem þurfa aðstoð við daglegar 
athafnir og vilja vera meira sjálf-
bjarga á eigin heimili. Eldri borg-
arar og aðstandendur sérstaklega 
velkomnir.

Hvað?  Áhrif sauðfjárbeitar á íslensk 
vistkerfi – hvað vitum við í raun mikið? 
Hvenær?  17:15
Hvar?  Öskju (N-132), húsi náttúruvís-
inda við Háskóla Íslands.
Bryndís Marteinsdóttir flytur erindi 
á vegum Hins íslenska náttúru-
fræðifélags (HÍN). Erindið fjallar 
um þær vísindarannsóknir sem 
gerðar hafa verið á áhrifum sauð-
fjárbeitar á íslensk vistkerfi.

Tónlist
Hvað?  Þjóðlagasveitin Þula efnir til 
gleðileika
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kefas Fríkirkjunni í Fagraþingi 
2a, Kópavogi
Þetta verða sannkallaðir gleðileikar 
þar sem Þula býður upp á skemmti-
lega efnisskrá byggða á íslenskum 
þjóðlögum, með hljóðfæraleik, 
söng og dansi, en hópurinn hefur 
hvarvetna vakið athygli fyrir fág-
aðan flutning, geislandi gleði og 
skemmtilega framkomu.

Þeir sem vilja fullkomna sundtaktana ættu að skella sér á sundnámskeið í 
Sundlaug Kópavogs.
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Skíða- og 
snjóbrettabogar



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

Dóra könnuður kl. 09.00, 
13.00 og 17.00

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Tommi og Jenni 
07.45 2 Broke Girls 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are? 
11.20 Sullivan & Son 
11.45 Mayday 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
15.10 American Idol 
16.35 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 Brother vs. Brother
20.05 Um land allt  Kristján Már 
Unnarsson heimsækir Raufar-
höfn. Á síldarárunum var þetta 
eitt líflegasta þorp landsins 
og íbúafjöldinn fór yfir fimm 
hundruð manns þegar þar var 
loðnuvinnsla og togaraútgerð. 
Eftir mikla fólksfækkun undanfar-
inn aldarfjórðung er íbúum tekið 
að fjölga á ný og barnafjölskyldur 
sjá framtíðina í þessu nyrsta 
þorpi landsins.
20.35 NCIS
21.20 The Path  Önnur syrpa 
þessara dramatísku þátta með 
Aaron Paul (Breaking Bad) í hlut-
verki Eddies Lane sem hrífst með 
kenningum sértrúarsöfnuðar 
eftir heimsókn á miðstöð hans. 
Skömmu síðar umturnast veröld 
hans og hann stendur frammi 
fyrir erfiðum ákvörðunum.
22.10 Vice 
22.45 Girls 
23.15 Bones 
00.00 Mistresses 
00.45 Mistresses 
01.25 Mistresses 
02.10 Mad Dogs 
03.05 100 Code 
03.50 Murder In The First 
04.35 The Player

17.30 Raising Hope 
17.55 The New Girl 
18.15 League 
18.40 Modern Family 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.40 Stelpurnar 
20.05 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
20.30 Who Do You Think You Are? 
21.15 Grimm 
22.00 Game of Thrones 
22.55 Klovn 
23.25 Salem 
00.10 The Mentalist 
00.55 Curb Your Enthusiasm 
01.25 Stelpurnar 
01.50 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
02.10 Tónlist

11.40 Leonie 
13.20 500 Days Of Summer 
14.55 Shallow Hal 
16.50 Leonie 
18.30 500 Days Of Summer
20.05 Shallow Hal  Gamanmynd, 
uppfull af rómantík og dramatík. 
Hal Larson er vel uppalinn og 
fylgir ráðum föður síns og fer 
bara á stefnumót með gullfal-
legum konum. Dag einn hittir 
hann andlegan leiðtoga og er 
dáleiddur. Upp frá því fer Hal 
bara á stefnumót með konum 
sem búa yfir innri fegurð. Hann 
hittir svo Rosemary og sér einn 
fegurð hennar. En hvað gerist ef 
dáleiðslan hættir að virka?
22.00 300. Rise of an Empire  
Eftir sigurinn á Leonidas í fyrri 
myndinni, 300, stefnir persneski 
herinn undir stjórn Xerxesar í átt 
að stærstu grísku borgríkjunum. 
Aþena verður fyrst á vegi hers 
Xerxesar en hún býr yfir góðum 
sjóher. Hershöfðingi Aþenu þarf 
að semja við andstæðinga sína 
í Spörtu til að fá hjálp. En þrátt 
fyrir hjálp er her Xerxesar einn sá 
öflugasti, bæði á sjó og landi.
23.45 Red 
01.35 The Boy Next Door 
03.05 300. Rise of an Empire

16.45 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.14 Róbert bangsi 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Jörðin 
21.10 Nóbel 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Músíktilraunir 
23.25 Scott og Bailey 
00.10 Kastljós 
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
09.50 Melrose Place 
10.35 Síminn + Spotify 
13.35 Dr. Phil 
14.15 Rachel Allen. All Things 
Sweet 
14.40 Chasing Life 
15.25 Black-ish 
15.50 Jane the Virgin 
16.35 The Tonight Show 
17.15 The Late Late Show 
17.55 Dr. Phil 
18.35 King of Queens 
19.00 Arrested Development 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Superstore 
20.15 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 24. Legacy 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Californication 
00.20 CSI 
01.05 Scorpion 
01.50 Madam Secretary 
02.35 Hawaii Five-0 
03.20 24. Legacy 
04.05 The Tonight Show 
04.45 The Late Late Show 
05.25 Síminn + Spotify

08.00 Kia Classic 
11.00 Inside the PGA Tour  
11.25 WGC. Dell Match Play 
19.25 PGA Highlights  
20.20 PGA Highlights  
21.15 Kia Classic

07.00 NBA 
08.50 Undankeppni HM 
10.30 Undankeppni HM 
12.15 Undankeppni HM 
13.55 Undankeppni HM 
15.40 Undankeppni HM 
17.25 HM Markasyrpa 
17.55 Domino’s deild karla 
19.35 Domino’s körfuboltakvöld 
20.25 NBA - Regular Season 
22.15 Undankeppni HM 
23.55 Undankeppni HM 
01.35 Markaþáttur Undankeppni 
HM

07.00 Undankeppni HM 
08.40 Undankeppni HM 
10.20 Undankeppni HM 
12.00 HM Markasyrpa 
12.30 Undankeppni HM 2018 
14.10 Formúla 1 - Keppni 
16.35 Undankeppni HM 
18.15 Undankeppni HM 
20.00 Markaþáttur Undankeppni 
HM 
20.50 Domino’s deild kvenna - 
upphitun fyrir úrslitin 
21.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
21.55 Domino’s deild karla 
23.35 Domino’s körfuboltakvöld 
00.20 Undankeppni HM

 

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

 

NCIS
Stórgóðir spennuþættir um 
Leroy Jethro Gibbs og félaga 
hans í rannsóknardeild 
bandaríska sjóhersins sem 
þurfa nú að glíma við 
hættulegri mál en áður.

Kristján Már heimsækir Raufarhöfn. Á síldarárunum var þetta 
eitt líflegasta þorp landsins og íbúafjöldinn fór yfir fimm 
hundruð manns þegar þar voru loðnuvinnsla og togaraútgerð. 
Eftir mikla fólksfækkun undanfarinn aldarfjórðung er íbúum 
tekið að fjölga á ný og barnafjölskyldur sjá framtíðina í þessu 
nyrsta þorpi landsins.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

SHALLOW HAL
Stórskemmtileg bíómynd um 
Hal sem hittir andlegan 
leiðtoga og dáleiðist þannig að 
hann sér alltaf innri fegurð 
þeirra sem hann fer á 
stefnumót með og svo fellur 
hann fyrir Rosemary hinni 
góðu.

THE PATH
Glæný sería af þessum 
stórgóðu þáttum um Eddie 
Lane sem hrífst af kenningum 
sértrúarsafnaðar en það er 
ekki alltaf einfalt að fylgja 
sannfæringu sinni.

BROTHER VS. BROTHER
Frábærir þættir með þeim 
bræðrum Jonathan og Drew 
sem hvor um sig fær með sér í 
lið hóp af ólíku fólki til að 
endurgera fasteign. 

VICE
          Ferskir og vandaðir 
fréttaþættir frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.

WHO DO YOU 
THINK YOU ARE?

Afar áhugaverðir þættir þar 
sem þekktum einstaklingum er 
gefinn kostur á að rekja ættir 
sínar langt aftur í tímann.

Fyrsti

þáttur

Stöð 2 Sport 

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
08.11 Zigby 
08.25 Ljóti andarunginn og ég 
08.47 Stóri og Litli 
09.00 Dóra könnuður  
09.24 Mörgæsirnar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
12.11 Zigby 
12.25 Ljóti andarunginn og ég 
12.47 Stóri og Litli 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar 13.47 
Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
16.25 Ljóti andarunginn og ég 
16.47 Stóri og Litli 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur 
19.00 Ástríkur á Goðabakka
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TilboOsvika f Hafinu 
27.-31. mars * Keilusteikur i indversku karrý * Líbönsk langa

1.890 kr. kg.

Hlioasmara 8 I Skipholti 70 I Sponginni 13 

Sfmi 554 7200Ihafid@hafid.isIwww.hafid.is I via erum a •ffl�l 

1.890 kr. kg.

* Ítalskur lúxusréttur

1.890 kr. kg.

HRFlD ER STOLTUR 
SRMSTRRFSRDILI 
iSLENSKR KOKKRLRNDSLIDSINS 



www.apotekarinn.is
- lægra verð

Eyrnadropar við verk og bólgu

Við eyrnaverk og bólgu í tengslum 
við miðeyrnabólgu
•  Hjálpar einnig við að fjarlægja 

eyrnamerg úr hlustinni
•  Hentar börnum
•  Gefið sem úði, auðvelt í notkun
•  100% náttúruleg innihaldsefni
•  15 ml glas Nýtt

OTIKON_5x10-Apotekarinn copy.pdf   1   07/03/17   13:58

Svipmyndir frá 
HönnunarMars
HönnunarMars lauk í gær en sú hátíð er 
sannkölluð veisla fyrir fagurkera og þá sem 
kunna góða hönnun að meta. Borgin iðaði af 
lífi um helgina enda var dagskráin fjölbreytt. 
Ljósmyndari Fréttablaðsins fór á stúfana á 
föstudaginn og myndaði þá sem fóru á flakk.

Þessar létu sig ekki vanta á ilmvatnskynningu 101 Boys. 

Hildur Yeoman (t.h.) kynnti samstarfs sitt við 66°Norður.

Það var stuð og stemning í versluninni Húrra. 

Fólk fjölmennti í verslun 66°Norður á Laugavegi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fanney Ingvarsdóttir, ungfrú Ísland árið 2010, og Teitur 
Reynisson kynntu sér nýjustu tísku á RFF. 

Af sýningu Myrka á Reykjavík Fashion Festival. 101 boys og Sigurður Oddsson kynntu nýjan ilm á Hönn-
unarMars um helgina. 
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

F E R M I N G A R T I L B O Ð  
H E I L S U R Ú M  F Y R I R  U N G T ,  V A X A N D I  F Ó L K

S TÆ R Ð  F U L LT  V E R Ð  F E R M I N G A R- A F B O R G U N
  M/CL ASSIC BOTNI T I L B O Ð  Á  M Á N U Ð I*

90X 200 79.900 K R.  59.900 K R.   5 .571  K R.  

100X 200 89.900 K R.  69.900 K R.   6 .434 K R.  

120X 200     99.900 K R.  79.900 K R.   7 .296 K R.  

140X 200 114.900 K R.  94.900 K R.   8 .590 K R.  

*  Miðað vaxta lausar  kred itkortagre iðs lur  í  12  mánuði ,  með 3,5% látökug ja ld i   
og  405 kr.  gre iðs lug ja ld i  pr.  a fborgun       

C H I R O  U N I V E R S E

Aukahlutur  
á  mynd:  Gaf l .

C H I R O  U N I V E R S E  H E I L S U R Ú M
�		Fimm	svæðaskipt	poka

gormakerfi.	

�		Heilsu	og	hægindalag	

tryggir	réttan	stuðning.

�		Vandaðar	kantstyrkingar.

�		Slitsterkt	og	mjúkt	áklæði.

�		Val	um	svart	eða	hvítt	PU	

leður	eða	grátt	áklæði	á	botni.

H E I L S U R Ú MH E I L S U R Ú M

K R Ó N U M
5.571

F E R M I N G A R T I L B O Ð

VAXTAL AUSAR*  
AFBORGANIR FRÁ

C H I R O

FULLT VERÐ

FERMINGARTILBOÐ

23.900 K R.  

29.800 K R.  
ÞYKK OG HLÝ DÚNSÆNG

 D Ú N S Æ N G  + D Ú N KO D D I

Dúnsæng	og	dúnkoddi.	100%	bómull	í	

áklæði.	Sæng:	60%	moskusdúnn,		

40%	smáfiður	og	fáðu	vandaðan	

dúnkodda	með.

Karitas Harpa Davíðs-
dóttir vann aðra 
þáttaröð Voice Ísland 
sem sýnd var í vetur. 
Karitas tryggði sér 
sigur í lokaþættinum 

með því að syngja lagið My Love 
með Sia undir leiðsögn þjálfara 
síns, Sölku Sólar. Síðan hún sigr-
aði í Voice Ísland hefur Karítas 
svo unnið að upptökum á laginu í 
nýjum búningi. Textann við nýju 
útgáfuna samdi tónlistarmaðurinn 
Arnar Frey Frostason úr Úlfur Úlfur 
og heitir lagið núna Sæla. Salka Sól 
syngur með Karitas í laginu.

Karitas segir að á sínum tíma hafi 
þær Salka tekið áhættu með því að 
velja lagið My Love með Sia fyrir 
Karitas til að syngja í þáttunum 
því fáir þekktu það og símakosn-
ing réð úrslitum. „En lagið fangaði 
huga minn við fyrstu hlustun, svo 
ég vonaði að það myndi líka fanga 
huga þeirra sem heima sætu. Þessi 
draumkenndi hljómur yfir laginu 
færir mann inn í aðra veröld.“

Eftir sætan sigur Karitasar í þætt-
inum var ákveðið að setja lagið í 
nýjan búning og Arnar Freyr tók að 
sér að semja nýjan texta. „Textinn 
hennar Siu er rosalega sorglegur, 
tregafullur og fullur söknuðar. En 
við ákváðum að hafa íslenska text-
ann okkar glaðlegri. Þetta er ástar-
ljóð sem lýsir svo fallega þeim til-
finningum sem eiga sér stað þegar 
maður elskar einhvern heitt," 
útskýrir Karitas sem er himinlifandi 
með útkomuna.

Sigurinn kom Karitas svo sannar-
lega skemmtilega á óvart. „Ég hef 
alltaf elskað að syngja og koma fram. 

Ég hef tekið þátt í ýmsum keppnum, 
tónleikum og uppákomum en alltaf 
bara sem áhugamál, ég hef aldrei 
þorað að leyfa mér að dreyma um að 
gera þetta að einhvers konar starfi,“ 
segir Karitas sem uppgötvaði svo 
einn daginn að tilgangur hennar 
væri að starfa við tónlistarsköpun.

„Eftir mikla sjálfsskoðun, alls 
konar vinnur, nám og leit að því 
sem mig langaði að gera, einhverju 
sem var raunhæfara en söngur, 
komst ég einfaldlega að þeirri niður-
stöðu að ég yrði aldrei sátt við sjálfa 
mig nema ég prufaði sönginn af 
alvöru svo ég ákvað að taka þátt í 
The Voice. Nú er eins gott að fylgja 
því eftir!“

Fékk magasár vegna kvíða
Það er kannski ekkert skrýtið að 
Karitas hafi ákveðið að eltast við 
drauminn um að starfa við tónlist 
enda hefur tónlistin hjálpað henni 
í baráttunni við kvíða og þunglyndi.

„Ég vil alls ekki detta í einhvern 
„sob story“-pakka og velta mér og 
öðrum of mikið upp úr þessu en 
þetta er auðvitað stór hluti af því 
hver ég er og hef verið allt mitt líf. 
Þannig að mér finnst allt í lagi að 
koma inn á þetta,“ segir hún.

„Kvíðinn hefur oft aftrað mér í 
daglegu lífi sem og í söngnum. Ég 
fékk til dæmis magasár í 7. bekk 
út af samræmdu prófunum … ég 
hlæ reyndar smá að því í dag. Hvað 

þunglyndið varðar, þá lýsir það sér 
helst þannig að þegar ég hef verið 
sem lengst niðri hef ég gleymt því 
sem gefur mér svo mikla gleði og 
það er tónlist. Tónlistin hefur verið 
mér ofboðslega mikið meðal því 
þegar ég átta mig á því að ég hef ekki 
hlustað lengi á tónlist eða sungið, 
kveiki ég á Ed Sheeran eða álíka og 
líður svo miklu miklu betur. Eða ég 
skelli Disney-lagalista í tækið og 
syng með, það er betra meðal en öll 
lyf sem ég hef prófað. Ég vil sem sagt 
meina að tónlistin hafi hjálpað mér 
meira í minni baráttu við kvíða og 
þunglyndi heldur en veikindin hafa 
haldið aftur af mér í tónlistinni,“ 
útskýrir Karitas.

„Vonandi uppi á sviði, alltaf, allan 
daginn, alla daga,“ segir Karitas 
aðspurð hvar hún sjái sjálfa sig fyrir 
sér eftir tíu ár. „Nei, en ég vona að ég 
verði á fullu í tónlistinni, að semja 
og syngja. Kannski á leiksviði og 
helst í söngleikjum, það væri annar 
draumur. Vonandi verð ég komin á 
þann stað að ég verði búin að kaupa 
mér íbúð miðsvæðis í Reykjavík 
og ég og sonur minn að „chilla“ á 
Klambratúni. Reyndar verður hann 
að verða 13 ára og þá að detta í að 
vera of svalur fyrir mömmu sína, 
en vonandi fer hann enn með mér 
á ísrúnt í skjóli nætur,“ segir hún að 
lokum og bendir áhugasömum á að 
fylgjast með sér á samfélagsmiðlum 
en hún er með notendanafnið „kar-
itasharpa“.

Til gamans má geta að lagið Sæla 
verður frumflutt í útvarpi eftir 
hádegi á Bylgjunni í dag í þætti 
Rúnars Róbertssonar.
gudnyhronn@365.is

Tónlistin  
hefur verið besta lyfið
Karitas Harpa Davíðsdóttir ákvað að taka þátt í Voice Ísland eftir að 
hafa komist að því að eina vitið fyrir hana væri að starfa við tónlistar-
sköpun. Tónlistin hefur oftar en ekki hjálpað henni í gegnum erfiða tíma.

Karitas Harpa sendir frá sér lagið Sæla í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

TónlisTin Hefur 
verið mér ofboðs-

lega miKið meðal.
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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.

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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TÍU DAGA 
OFUR-AFSLÁTTUR!

Á HVERJUM DEGI - Í TÍU DAGA -  
VELJUM VIÐ EINA TEGUND AF RÚMI 
OG SELJUM MEÐ OFUR-AFSLÆTTI

12.879 Kr.* Á MÁNUÐI
FULLT VERÐ 222.500 Kr.

NÚ 144.620 Kr.
TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

ROYAL LAYLA
(Stærð 180X200 cm)

KOMDU STRAX AF ÞVÍ AÐ ÞETTA TILBOÐ GILDIR BARA Í DAG! 
Fylgstu með rúmi dagsins á rekkjan.is og Facebokk-síðu Rekkjunnar
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Í DAG ER ÞAÐ ROYAL LAYLA
Hágæða millistíft fimm svæða skipt heilsurúm með áföstum 
mjúkum topp og pokagormakerfi ásamt rúmbotni og fótum.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

        BIG
   LITTLE
       LIES

®

   SUNNUDAGA KL.   21:15
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 and related channels and service marks are the property of Home 

Pálmars 
Ragnarssonar

BAKÞANKAR

Ég er staddur á skyndibitastað. 
Fyrir framan mig liggja alls kyns 
drykkir. Ískaldir umkringdir 

klökum og dropar perla utan á 
plastinu. Girnilegir.

„Er það eitthvað fleira?“
„Já, takk, einn svona drykk í plasti.“
En hvað þetta verður fínt. Góður 

matur og ljúfur drykkur. Ég hefði 
reyndar getað fengið nánast sama 
drykk frítt með úr könnu við hliðina, 
en það er aukaatriði. Máltíðin verður 
nefnilega aðeins betri svona. Ekki 
margfalt betri, bara aðeins.

Mmm, svo gott. Ég nýt þess að 
drekka nýja drykkinn minn með 
matnum. Þetta er samband sem mig 
grunar að muni vara lengi. Bara ég 
og nýi drykkurinn minn. Bestu vinir. 
Nei.

Þetta tók mig um 10 mínútur. Hvað 
næst?

Nú auðvitað hendi ég flöskunni 
í ruslið. Ekki nenni ég að geyma 
hana og það er engin endurvinnsla 
á staðnum. Flaskan verður næstu 
450 árin að veltast um í umhverfinu 
gefandi frá sér eiturefni. Skiptir engu, 
ég er saddur og sáttur. Það er aðal
atriðið.

Var 10 mínútna ánægjan fyrir mig 
þess virði? 10 mínútur fyrir mig, 450 
ár fyrir umhverfið. Hmmm, hvort er 
mikilvægara? Vá, erfitt að segja. Vil ég 
taka þátt í því að fylla sjóinn af plasti? 
Fylla landið af plasti? Endurvinnsla er 
góð en hún lagar samt ekki vanda
málið. Endurunnar flöskur enda 
líka úti í umhverfinu. Það sem lagar 
vandamálið er hugarfarsbreyting.

Getum við breytt hugarfarinu? 
Getum við horft á plastflösku úti 
í verslun og í stað þess að hugsa 
„mmm, girnilegur drykkur“, hugsað 
fremur „oj, eitur sem er að drepa 
veröldina okkar“?

Mér er alveg að takast það. Þeim 
skiptum sem ég kaupi mér drykk í 
plastflösku hefur fækkað um helming. 
Kannski mun mér takast að hætta því 
alveg bráðlega.

Girnilegur 
drykkur?
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