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Emmanuel Macron, frambjóðandi En Marché!, var kjörinn forseti Frakklands í gær. Bentu spár til þess að hann fengi um 65 prósent atkvæða. Sigrinum var vel fagnað af stuðningsmönnum
Macrons um gjörvallt Frakkland. Sjálfur var forsetinn verðandi yfirvegaður í sigurræðunni. Trú á evrunni virðist hafa styrkst en gengi hennar hækkaði eftir úrslitin. NORDICPHOTOS/AFP sjá síðu 6

Samningar óþægilegir Bjarna
Virði samninga ISS við ríkið er minnst 209 milljónir króna. ISS er í eigu föður og föðurbróður forsætisráðherra. Formaður Samfylkingarinnar segir hagsmuni nákominna geta rýrt trúverðugleika stjórnmálamanna.
STJÓRNSÝSLA Virði samninga milli
ISS á Íslandi og íslenska ríkisins nema
minnst 209 milljónum króna. ISS er
að meirihluta í eigu félaga Benedikts
Sveinssonar, föður forsætisráðherra,
og Einars Sveinssonar, föðurbróður
Bjarna Benediktssonar.
Í svari Ríkiskaupa við fyrirspurn
Fréttablaðsins um samninga milli
ISS og ríkisins kemur fram að fyrirtækið hafi meðal annars orðið hlutskarpast í útboði um þrif á Landspít-

alanum, húsnæði Lögreglustjórans á
höfuðborgarsvæðinu, Flugstöð Leifs
Eiríkssonar og húsnæði Tollstjóra.
Fyrir það fær ISS rúmar 209 milljónir
króna á samningstímanum.
Svar Ríkiskaupa nær aftur til
maí 2015 en þá tók fyrirtækið upp
nýtt verkefnastjórnunarkerfi. Fleiri
samningar eru í gildi en þeir sem
taldir eru upp hér að framan en til
þeirra var stofnað í tíð eldra kerfis.
Má þar meðal annars nefna samning

Hálf keppnin strax í kvöld
TÓNLIST Svala Björgvinsdóttir
flytur í kvöld lagið Paper
fyrir dómnefndir þátttökuþjóðanna í Eurovision.
Atkvæði dómaranna gilda
til hálfs á við símaskosningu almennings. – bb,
sáp, sjá síðu 2 og 22

um þrif ISS í sex ráðuneytum frá því
í febrúar 2015. Þá er mögulegt að
fyrirtækið hafi gert samninga við
stofnanir sem ekki voru boðnir út.
Upphæð gildra samninga er því
hærri en 209 milljónir.
ISS sérhæfir sig í ræstingum og
rekstri mötuneyta og er langstærsti
aðili markaðarins hér á landi. Velta
félagsins er rúmlega þreföld velta
næststærsta ræstingafyrirtækis
landsins. Þá var eigið fé þess í árslok

2 FYRIR 1

Mikið er í húfi hjá Svölu Björgvinsdóttur í kvöld.

2015 nærri tveir milljarðar króna.
„Almennt er það þannig að stjórnmálamenn þurfa að passa sig að
lenda ekki í þeirri að stöðu að hagsmunir þeirra eða nákominna séu
líklegir til að minnka trúverðugleika
þeirra,“ segir Logi Már Einarsson,
formaður Samfylkingarinnar. „Ég tel
að það sé æskilegt að þetta sé rætt
en fyrst og fremst að þetta hljóti að
vera mjög óþægilegt fyrir forsætisráðherra.“ johannoli@frettabladid.is

Er kominn
tími á ný
dekk?

MYND/EUROVISON

Með kaupum á margskiptum
Varilux S-design og EyeZen
sjónglerjum fylgja margskipt
sólgleraugu í sama styrk.
Gildir til 31. maí 2017

HAMRAHLÍÐ 17
HÚS BLINDRAFÉLAGSINS
SÍMI: 552-2002

Pantaðu
tíma fyrir
dekkjaskiptin
á N1.is

Fréttablaðið í dag
SPORT EM-draumurinn lifir eftir
sigur á Makedóníu. 12

SKOÐUN Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir sátt í sjávarútvegi
á ábyrgð stjórnmálamanna. 8
TÍMAMÓT Reykjavíkurmeistaramót Fáks fer fram í vikunni. 16
PLÚS 1 SÉRBLAÐ ● FÓLK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

100% HREIN SNILLD
FRÁ ÍSLENSKUM
GARÐYRKJUBÆNDUM
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Góðæri í sorpinu

Vestangola eða kaldi og skýjað
að mestu í dag, en sólskin með
köflum fyrir austan með hita að 18
stigum. SJÁ SÍÐU 18

Matarleifar eru sóun.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vega matarleifar
skólabekkjanna
SKÓLAMÁL Verkefni í mötuneyti
grunnskólans í Stykkishólmi um
að láta nemendur skammta sjálfum
sér á diska gengur vel.
„Samhliða þessu fórum við í að
skoða matarsóun. Var sá háttur
hafður á að hver bekkur átti sína
fötu sem þau settu matarleifar í og
voru þær vigtaðar,“ segir í skýrslu
skólanefndar.
„Undanfarið hefur starfsfólk
mötuneytis fylgst með því hversu
miklu er hent og hefur komið í
ljós að það hefur aukist aftur. Það
virðist því sem það þurfi nánast
stöðuga athygli á málinu, annars
er eins og nemendur sofni á verðinum.“ – gar

Frakkar á
Íslandi vildu
Macron
STJÓRNMÁL Um 93 prósent þeirra
sem kusu utankjörstaðar á Íslandi
í frönsku forsetakosningunum í
gær kusu sigurvegara gærkvöldsins,
miðjumanninn Emmanuel Macron.
Rúmlega þrjú hundruð manns sem
eru kjörgengir í frönsku kosningunum
kusu hér á landi. Þar af kusu aðeins
fimmtán Frakkar á Íslandi Marine
Le Pen, frambjóðanda Þjóðfylkingarinnar.
Öruggur sigur Macrons á mótframbjóðandanum er staðreynd.
– ósk / sjá síðu 6

Um fimmtán prósenta aukning hefur orðið á sorpi hjá endurvinnslustöðvum miðað við sama tímabil fyrir ári. Þetta segir Björn H. Halldórsson,
framkvæmdastjóri Sorpu. Þó verði að gera þann fyrirvara að páskar hafi verið fyrr á síðasta ári, bíða þurfi í nokkra mánuði með að draga ályktanir.
Aukningin gæti þó verið góðærismerki. „Þetta er beinn mælikvarði á það sem er að gerast í samfélaginu, magnið af úrgangi.” FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Frelsaðar
á fund forseta
NÍGERÍA Muhammadu Buhari, forseti Nígeríu, mun funda með 82
skólastelpum sem hryðjuverkasamtökin Boko Haram slepptu á
laugardag.
Stelpunum var sleppt í skiptum
fyrir liðsmenn Boko Haram. Höfðu
þær verið í haldi hryðjuverkasamtakanna frá 2014. Þá rændu samtökin 276 stelpum. 194 er enn
saknað.
Hermenn fylgdu stúlkunum til
höfuðborgarinnar Abuja. Þar sagði
forsetinn:
„Verið velkomnar, stelpur, verið,
velkomnar systur. Það gleður okkur
mikið að hafa endurheimt ykkur.
Það gleður okkur mikið að þið
séuð komnar aftur. Allir Nígeríumenn gleyma öðrum erfiðleikum
í dag þar sem þetta er mikil gleðistund. Velkomnar, velkomnar, velkomnar,“ sagði Buhari. – þea

Tónlistarskólinn í Reykjavík
tekur við umsóknum nýnema til 12. maí.
• Kennum á öll klassísk hljóðfæri
• Sérhæfum okkur í kennslu í grunn- og miðnámi
• Einvala lið frábærra kennara

Nánari upplýsingar á tono.is og

í síma 553

0625 milli kl. 13:30-16:30.

Minnstu spámennirnir
eru oftast leiðinlegastir
Svala Björgvinsdóttir stígur á svið í kvöld í Eurovision þar sem dómarar allra
þátttökuþjóða dæma flutninginn. Atkvæði þeirra gilda til jafns við atkvæði almennings. Mikilvægt kvöld segja Felix Bergsson og Gísli Marteinn Baldursson.
TÓNLIST „Í dag flytur Svala lagið sitt
Paper fyrir dómnefndirnar sem eru
með okkur í riðli út um alla Evrópu.
Sú keppni er alveg jafn mikilvæg og
sú sem við horfum á á morgun. Það
er svolítið skrýtið því áhorfendur
sjá hana ekki einu sinni,“ segir Gísli
Marteinn Baldursson sem mun lýsa
keppninni á morgun.
Gísli Marteinn hefur verið í
Úkraínu að safna sér upplýsingum
um keppendur og fylgdarlið og
er búinn að komast að ýmsu um
fjölmargar þjóðir og finna Íslandstengingu við merkilega marga
keppendur.
„Nálægðin við listamennina hér
er mjög mikil og það er auðvelt að
ná viðtölum. Oft eru þetta listamenn sem eru vinsælir í sínum
heimalöndum og það er gaman
að sjá þá þurfa að svara misgáfulegum spurningum. Það er alltaf
gamla sagan að stærstu listamennirnir eru ekki með stjörnustæla en
þeir sem spáð er litlum frama eru
svolítið þurrir og leiðinlegir,“ segir
Gísli Marteinn.
Felix Bergsson, fararstjóri
íslenska hópsins í Kiev, tekur undir
með Gísla Marteini um mikilvægi
kvöldsins.
„Þetta er gert til að atkvæðin skili
sér í hús, ef eitthvað skyldi klikka í
símakosningunni. Eins og allir vita
þá er Eurovision fyrst og fremst
sjónvarpsefni og skemmtiefni og
við viljum ekki að það sé eitthvert
klúður,“ segir Felix og hlær hjartanlega.
Töluvert hefur einmitt verið rætt
og ritað hér í Úkraínu um hvort
allt muni skila sér heim í stofur

Íslensku sjónvarpsmennirnir eru spenntir fyrir gengi Svölu Björgvinsdóttur
frammi fyrir dómnefndarmönnum í kvöld. MYND/EUROVISION

Það er alltaf gamla
sagan að stærstu
listamennirnir eru ekki með
stjörnustæla en þeir sem
spáð er litlum frama eru
svolítið þurrir
og leiðinlegir.

Það verður athyglisvert að sjá hvort það
takist hjá Úkraínumönnum
að koma þessu í loftið.
Felix Bergsson, fararstjóri íslenska
hópsins í Kiev

Gísli Marteinn
Baldursson sjónvarpsmaður

Evrópubúa. Það hafa ekki allir trú
á Úkraínumönnum og stutt síðan
að kallað var í sænskan framleiðanda til að tryggja að allt kæmist í
gegnum gervihnöttinn.

„Það verður athyglisvert að
sjá hvort það takist hjá Úkraínumönnum að koma þessu í loftið,
segir Felix Bergsson.“
benediktboas@frettabladid.is
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Verð frá: 5.350.000 kr.

Invincible 33" breyting fylgir með

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki.
Verðmæti: 780.000 kr.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Skilaboð Mannréttindadómstólsins hafa skilað sér til Hæstaréttar

Riffill með hljóðdeyfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Eru hljóðlátari
en uppþvottavél
UMHVERFISMÁL Stefán I. Ólafsson,
hjá Skotfélagi Vesturlands, segir
félagið stefna eindregið að því að
notkun hljóðdeyfa verði almenn á
skotsvæðum félagsins.
Fram kemur í erindi Stefáns til
Borgarbyggðar, vegna umsóknar
um æfingasvæði í Hamarslandi, að
notkun hljóðdeyfa, sem nú sé leyfileg á öllum stærri rifflum, dragi að
meðaltali úr hljóði um 30 dB. „Og
ef við drögum 30 frá þá erum við
komin niður fyrir hljóðlátustu uppþvottavélar svo fólk geri sér grein
fyrir hávaðanum,“ segir Stefán. – gar

Útilokaðir frá
fundi Kushners
KÍNA Blaðamönnum var meinaður
aðgangur að viðburði Kushner-fjölskyldunnar í Shanghai í Kína í gær.
Þar var kínverskum athafnamönnum kynnt boð fjölskyldunnar um að
greiða fyrir dvalarleyfi í Bandaríkjunum gegn fjárfestingu í fasteignauppbyggingu. Reuters greindi frá.
Þekktasti meðlimur fjölskyldunnar er án nokkurs vafa Jared Kushner,
ráðgjafi Donalds Trump Bandaríkjaforseta og eiginmaður Ivönku, dóttur
Donalds.
Byggja á tvo lúxusíbúðaturna
í New Jersey og stendur Kushner
Companies fyrir verkefninu. Þar
til nýlega stýrði Jared Kushner
umræddu fyrirtæki sem reynir nú
að afla 150 milljóna Bandaríkjadala
frá kínverskum fjárfestum. Þeim er í
staðinn lofað fyrirgreiðslu við að fá
dvalarleyfi í Bandaríkjunum. – þea

28. maí í 7 nætur

Þetta er í sjötta sinn á fimm árum
sem MDE kemst að niðurstöðu sem
þessari.
Hjálmar Jónsson, formaður
BÍ, segir að fyrir nokkrum árum
hafi verið unnið að því að fella
meiðyrðaákvæði úr almennum
hegningarlögum. Þverpólitísk sátt
hafi ríkt um það en sú vinna hefur
hingað til ekki skilað sér í lagabreytingum að nokkru leyti.
„Í gegnum tíðina hefur Hæsti-

Mælistikurnar sem
MDE leggur til
grundvallar hafa ekki mætt
nægum skilningi
hér á landi.
Hjálmar Jónsson,
formaður Blaðamannafélags
Íslands

árunum 2008 til 2013. Fyrsti dómur
MDE í slíku máli féll árið 2012.
Virðist sem svo að í síðari meiðyrðamálum hafi Hæstiréttur tekið
tillit til niðurstaðna dómaranna í
Strasbourg.
„Maður sér á þeim dómum sem
hafa fallið nýlega í meiðyrðamálum
að það hefur verið tekið öðruvísi á
málunum. Skilaboðin virðast því
hafa skilað sér til Hæstaréttar,“
segir Hjálmar. – jóe

Jarðeigendur í Fljótshlíð átelja Vegagerðina, Landgræðsluna og Rangárþing eystra fyrir að bregðast ekki
við dómi Hæstaréttar um að framkvæmdaleyfi fyrir varnargarði, sem endurbyggður var í óþökk þeirra
við Markarfljót, hafi verið andstætt stjórnsýslulögum. Segja allt að 150 hektara ræktarlands hafa skolast burt.
UMHVERFISMÁL „Vegagerðin og
Landgræðslan hafa aldrei viljað
hlusta á neitt sem við höfum lagt til
málanna heldur hafa bara verið með
skæting við okkur,“ segir Anna Runólfsdóttir á bænum Þórólfsfelli, einn
landeigenda í Fljótshlíð, sem vilja
breytingar á varnargarði sem þeir
segja valda landbroti við Markarfljót.
Er Eyjafjallajökull gaus árið 2010
komi flóð niður Markarfljót og
varnargarður frá 1946 skemmdist.
Anna segir að Vegagerðin og Landgræðslan hafi þrátt fyrir mótmæli
landeigenda fengið framkvæmdaleyfi frá Rangárþingi eystra fyrir
gerð varnargarðs í breyttri mynd.
„Þeir segja að of mikið viðhald
hafi verið á gamla garðinum og
ákváðu að gera þetta allt þægilegra
fyrir sig. Við landeigendur hér í innhlíðinni héldum því fram frá fyrsta
degi að þetta myndi óhjákvæmilega
breyta rennslinu því garðurinn var
miklu mýkri og endinn á honum
beindi fljótinu upp í átt til okkar í
staðinn fyrir þangað sem brýrnar
eru yfir Markarfljót,“ rekur Anna.
Að sögn Önnu reyndist grunurinn réttur. Strax sumarið 2011 hafi
orðið mikið landbrot. „Þá skemmdist land sem ekki skemmdist í flóðunum árið á undan,“ segir Anna
sem telur að á bilinu 100 til 150
hektarar lands, sem hafi gróið upp
eftir að gamli varnargarðurinn var
byggður, hafi nú skolast burt.
„Sex árum eftir eldgos unnum við
dómsmál fyrir Hæstarétti þar sem
það er sýnt fram á að þeir hafi alls
ekki sinnt nokkurri rannsóknarskyldu áður en þessu var breytt og

Frá kr.

69.995

COSTA DEL SOL
Stökktu

réttur ekki haft skilning á þeim
meginprinsippum sem MDE leggur
til grundvallar. Umfjöllunin þarf
að varða almannahag, um sé að
ræða opinberar persónur og að
umfjöllunin sé faglega unnin. Það
eru mælistikurnar sem MDE setur
til grundvallar en hafa ekki mætt
nægilegum skilningi hér á landi,“
segir Hjálmar.
Dómarnir sem brutu gegn mannréttindum blaðamannanna féllu á

Landeigendur í Fljótshlíð telja
dóm um varnargarð hunsaðan

Netverð á mann frá kr. 69.995 m.v. 2 í gistingu.

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

FJÖLMIÐLAR Flest bendir til þess að
Hæstiréttur hafi móttekið skilaboð
Mannréttindadómstóls Evrópu
(MDE) varðandi meiðyrðamál fjölmiðla og breytt nálgun sinni. Þetta
segir formaður Blaðamannafélags
Íslands (BÍ).
Í liðinni viku komst MDE að
þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið
hefði brotið gegn tjáningarfrelsi
blaðamanna DV með dómi Hæstaréttar í svokölluðu Sigurplastmáli.

Markarfljótið
sækir hart að
grónu landi í
Fljótshlíðinni
eftir að legu
varnargarðs
var breytt segja
landeigendur.
MYND/ANNA

RUNÓLFSDÓTTIR

Sex árum eftir
eldgos unnum við
dómsmál fyrir Hæstarétti
þar sem það er sýnt fram að
þeir hafi alls ekki sinnt
nokkuri rannsóknarskyldu
áður en þessu var breytt og
hafi haldið fram alls konar
leiðindum á meðan á þessu
stóð á sínum
tíma.
Anna Runólfsdóttir á Þórólfsfelli

hafi haldið fram alls konar leiðindum á meðan á þessu stóð.“
Í dómi Hæstaréttar í máli landeigendanna gegn Vegagerðinni, Landgræðslunni og Rangárþingi eystra í
febrúar 2016 segir meðal annars að
sannað sé að Markarfljótið brjóti
með öðrum hætti á garðinum
eftir breytinguna. Ekki væri séð að
sveitarfélagið hefði sinnt ábendingum landeigenda um mögulegar
afleiðingar þess að endurreisa varnargarðinn í breyttri mynd. Málið
hafi því ekki verið kannað í samræmi við stjórnsýslulög og því féllist
Hæstiréttur á kröfu landeigendanna
um að ógilda framkvæmdaleyfið.
„Síðan þessi dómur féll höfum
við beðið eftir að sótt verði um nýtt
framkvæmdaleyfi fyrir breyttum

garði,“ segir Anna. Síðan dómurinn
féll hafi framkvæmdaaðilarnir látið
gera útreikninga og rennslislíkön
því þeir vilji alls ekki breyta garðinum.
„Við vorum eiginlega hissa á því
að þeir skyldu birtu niðurstöðurnar en ekki stinga þeim ofan í skúffu
því öll líkönin sýndu mjög skýrt að
þessi nýja lögun á garðinum myndi
auka rennslið til norðurs, nákvæmlega eins og við sögðum.“
Anna hefur nú skrifað sveitarfélaginu bréf. „Þeir þurfa að gera
eitthvað en ekki bíða eftir því að einhverjir aðrir geri eitthvað.“ Sveitarstjórnin fól Ísólfi Gylfa Pálmasyni að
upplýsa landeigendur um stöðuna.
Ekki náðist í hann í gær.
gar@frettabladid.is

Akreinum fækkar í bili á Miklubraut
REYKJAVÍK Framkvæmdir á Miklubraut við Klambratún hefjast í
dag. Verður akreinum til vesturs
fækkað tímabundið frá Lönguhlíð
og að Rauðarárstíg. Því má búast
við töfum í morgunumferðinni á
svæðinu á næstunni þar sem mun
fleiri bílar stefna inn í miðborgina
en út úr henni á morgnana.
Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg
eru ökumenn því hvattir til að leggja
fyrr af stað en venjulega, sem og að
sýna tillitssemi og aðgát á svæðinu.
„Það kemur þarna heil ný forgangsrein fyrir strætó og það verða
endurnýjaðar gangstéttir og hjólaleiðir,“ segir Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs
borgarinnar.
Verða göngu- og hjólastígar
aðskildir, götulýsing endurbætt eftir
þörfum og biðstöðvar strætó endurgerðar. Fyrrnefnd forgangsrein
strætó til austurs verður sunnan
Miklubrautar og meðfram húsagötu. Til að dempa hljóðmengun

Undirbúningur fyrir framkvæmdirnar. MYND/REYKJAVÍK

verður veggur steyptur á milli húsagötunnar og Miklubrautar.
„Þetta er bara í takt við stefnu
borgarinnar, að efla almenningssamgöngur eins og mögulegt er.
Einn mikilvægasti þátturinn í því
eru forgangsreinar fyrir strætó,“
segir Hjálmar enn fremur.

Heildarkostnaður við framkvæmdina er um 350 milljónir
króna að því er kemur fram í tilkynningu borgarinnar. Hlutur
Reykjavíkurborgar er um 170
milljónir króna en verkið er unnið
í samvinnu við Vegagerðina og
Veitur. – þea

NÝR RENAULT ZOE

ALLT AÐ 400 KM
Á HLEÐSLUNNI

ENNEMM / SÍA / NM80241 Renault ZOE 5x38

*

100% RAFBÍLL SEM SETUR
NÝ VIÐMIÐ Í DRÆGNI
„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

Nýr ZOE er 100% rafbíll frá Renault sem slegið hefur í gegn. 400 km* uppgefin drægni á sér
enga hliðstæðu í þessum stærðarflokki rafbíla og verðið er sömuleiðis með því hagstæðasta
sem gerist í flokknum. Renault ZOE er auk þess eins og aðrir nýir Renault bílar með ríkulegan
staðalbúnað.Nú er komið að þér að taka græna skrefið og eignast 100% rafbíl.

VERÐ FRÁ: 3.690.000 KR.
*400 km drægni hverrar hleðslu miðast við uppgefnar tölur framleiðanda við staðlaðar bestu mögulegar aðstæður (NEDC)

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Álgluggar og hurðir
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• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex álgluggum ehf.
• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi tegundum bygginga

idex.is
- sími 412 1700
ÁLGLUGGAR
framl.- sölu- og þjónustuaðili Schüco á Íslandi

- þegar gæðin skipta máli

www.schueco.is

Nýjar vörur frá

Stórsigur Emmanuels
Macron í Frakklandi
Stuðningsmenn Macrons fögnuðu ákaft þegar fyrstu tölur birtust. NORDICPHOTOS/AFP

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex
álgluggum ehf.
• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla
Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi
tegundum bygginga

- þegar gæðin skipta máli
- merkt framleiðsla

idex.is - sím 412 1700
framl.- sölu- og þjónustuaðili
Schüco á Íslandi

Útsöluaðilar:

Útilíf – Kringlunni – Smáralind • Sportver Akureyri • Toppmenn & Sport Akureyri
K Sport Keflavík • Nína Akranesi • Sportbær Selfossi • Axel Ó Vestmannaeyjum

Dreifingaraðili: DanSport ehf. Hægt að sjá vörur á dansport.is

Save th
the Children á Íslandi

Emmanuel Macron var spáð sigri í frönsku forsetakosningunum strax og fyrstu
tölur birtust. Hann tekur við embætti þann 14. maí næstkomandi. Macron sagði
nýjan kafla skrifaðan í sögu landsins. Le Pen vill leiða stjórnarandstöðuna.
FRAKKLAND Emmanuel Macron,
forsetaframbjóðandi En Marché!
í Frakklandi, verður næsti forseti
Frakklands ef marka má þær tölur
sem höfðu birst þegar Fréttablaðið
fór í prentun.
Eftir fyrstu tölur spáði Kantar
Public One Point-TF1-RTL því að
Macron hlyti 65,5 prósent atkvæða.
Marine Le Pen, frambjóðandi Þjóðfylkingarinnar, stefndi hins vegar í
að fá 34,5 prósent atkvæða.
„Nýr kafli í sögu þjóðar okkar var
skrifaður í kvöld. Ég vona að hann
einkennist af von,“ sagði Macron
þegar úrslitin voru ljós.
„Frakkar hafa valið lýðveldinu
nýjan forseta. Þeir völdu óbreytt
ástand. Ég hringdi í Emmanuel
Macron til að óska honum til hamingju. Ég vil Frakklandi hið besta
og óska honum því velgengni,“
sagði Le Pen á fundi með stuðningsmönnum.
Þá sagði hún jafnframt að flokkur
sinn yrði sterkasta stjórnarandstaðan. Hinir flokkarnir, sem studdu
Macron, gætu ekki talist marktæk
stjórnarandstaða.
Ef ekkert óvænt kom upp á í nótt
mun Macron því taka við af François
Hollande sem gegnt hefur embættinu frá árinu 2012. Hollande ákvað
sjálfur að bjóða sig ekki fram til annars kjörtímabils en vinsældir hans
voru afar litlar. Varð hann óvinsælasti forseti Frakklandssögunnar í
september síðastliðnum þegar hann
mældist með fimmtán prósenta
stuðning. Mánuði seinna greindi
France24 frá því að forsetinn mældist með fjögurra prósenta stuðning.
Þann fjórtánda maí næstkomandi
mun Hollande víkja úr embætti og
Macron líklegast taka við. Búist er
við því að Macron útnefni fljótlega forsætisráðherra sinn áður en
kosið verður til þings í júlí. Eins og
stendur á flokkur Macron ekkert
sæti á þingi.
Macron þótti fyrirfram mun
sigurstranglegri en Le Pen eftir að
hafa fengið flest atkvæði í fyrri
umferð kosninganna. Spáðu kannanir honum svipuðum sigri og virtist stefna í þegar Fréttablaðið fór í
prentun.

Sigur Macrons samkvæmt spám

65,5%
Emmanuel Macron

34,5%
Marine Le Pen
Nýr kafli í sögu
þjóðar okkar var
skrifaður í kvöld. Ég vona að
hann einkennist af von.
Emmanuel Macron, verðandi forseti
Frakklands

Því hafði verið spáð að dræm
kjörsókn gæti þó haft slæm áhrif
á gengi Macrons. Skaut það því ef
til vill stuðningsmönnum hans
skelk í bringu þegar útlit var fyrir
að minnstu kjörsókn í áratugi.
Greindi innanríkisráðuneytið til
að mynda frá því um miðjan dag að
það stefndi í 65 prósenta kjörsókn.
Það virðist þó ekki hafa haft áhrif.
Þá virðist sem svo að gagnaleki
úr herbúðum Macrons hafi heldur

ekki haft áhrif. Óprúttnir tölvuþrjótar stálu níu gígabætum gagna
úr herbúðum Macrons og láku á
netið stuttu fyrir kosningar. Fjölmiðlar í Frakklandi máttu hins
vegar ekki greina frá því vegna
reglna um að ekki megi fjalla um
kosningabaráttuna þegar svo stutt
er í kosningar. Framboð Macrons
sagði þó að innan um skjölin reyndust einnig fölsuð skjöl.
Macron, sem verður yngsti forseti í sögu Frakklands, þykir öllu
frjálslyndari en Le Pen. Er hann til
að mynda hlynntur áframhaldandi
veru Frakklands í Evrópusambandinu, skattalækkunum á fyrirtæki og
nýjum fríverslunarsamningum.
Innflytjendamál voru eitt heitasta
mál kosningabaráttunnar. Macron
vill meðal annars koma upp 5.000
manna landamæragæslu, krefja
innflytjendur um að kunna frönsku
vilji þeir verða ríkisborgarar og
fræða alla trúarleiðtoga um frönsk
gildi. Le Pen vildi hins vegar loka á
allan innflutning fólks, reka erlenda
glæpamenn og fólk með tengsl við
hryðjuverkasamtök úr landi og loka
moskum öfgamanna.
thorgnyr@frettabladid.is

peugeotisland.is

PEUGEOT

2008

GÆÐIN HEILL A ÞIG STR A X

KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT

VER Ð FR Á:

2.390.000

kr.
Eyðsla frá 3,5 l/100 | CO2 losun frá 90 g/km

FRELSI TIL AÐ FARA
Gæði Peugeot 2008 heilla þig strax. Draumabíllinn þinn sem vilt sparneytinn, snaggaralegan bíl með mikla veghæð og háa
sætisstöðu. Bíllinn sem veitir þér frelsi til að fara þangað sem þú vilt. Peugeot 2008 er glæsilegur bíll með mjúkum línum sem hentar
við fjölbreyttar aðstæður. Peugeot 2008 er framdrifinn, duglegur í snjónum og með stórt farangursrými, 16,5 cm veghæð og innstigið
er þægilegt því þú situr hærra. Puretech vélarnar eru þekktar fyrir sparneytni og fáanlegar bæði beinskiptar og sjálfskiptar.

PEUGEOT 2008

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Peugeot_2008_Heillar_2_5x38_20170428_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

28/04/2017 11:46
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Halldór

E

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Ekki að furða,
því þar er
menntun,
velferð og
hamingja
nemenda í
fyrsta sæti og
störf kennara metin að
verðleikum.

f vilji Íslendinga stendur til þess að skapa gott
samfélag í sátt við náttúruna þá er frumforsenda að byggja hér upp öflugt og framsækið
menntakerfi. Menntakerfi þar sem allir
geta sótt sér menntun við hæfi án þess að
stofna til botnlausra skulda sem eiga eftir að
fylgja þeim fram eftir öllum aldri. Menntakerfi þar sem
þarfir, möguleikar og hagsmunir nemenda eru hafðir í
öndvegi. Menntakerfi sem skilar af sér vel menntuðum
kynslóðum til hagsbóta fyrir allt samfélagið.
Þetta virðast nágrannalönd okkar hafa skilið mun
betur en við um langa tíð en þó líkast til engin þjóð
jafn vel og Finnar sem reka besta menntakerfi í heimi
í dag. Ekki að furða, því þar er menntun, velferð og
hamingja nemenda í fyrsta sæti og störf kennara metin
að verðleikum. Þessi sannindi virðast þó standa ríkisstjórnarflokkunum svo fjarri að ætla mætti að Finnland
tilheyrði öðru sólkerfi fremur en að vera á meðal okkar
góðu grannríkja.
Fjölbrautaskólinn við Ármúla er um margt merkilegur skóli. Þar er í boði fjölbreytt nám og þar hefur
fjöldi ungmenna fundið sína fjöl og sína styrkleika í
annars kannski svolítið einsleitu menntakerfi. Skólinn
er auðvitað ekki gallalaus fremur en aðrir skólar, enda
þar á bæ eflaust vilji til þess að breyta og bæta. Að
minnsta kosti hefur aldrei neitt komið fram um annað.
Það er því þeim mun undarlegra að í menntamálaráðuneytinu skuli hafa vera unnið að fyrirhugaðri sameiningu skólans við Tækniskólann, án þess að leitast við að
skoða stöðu skólans og framtíðarhorfur, án samræðu
við þá sem hafa að öllum líkindum mestu þekkinguna
til verksins, þ.e.a.s. kennarana. Að ógleymdum þingheimi sem væri einnig eðlilegur og sjálfsagður vettvangur slíkra umræðna fyrir opnum tjöldum.
Tækniskólinn er einkarekinn í rekstrarfélagi Samtaka
fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins, Samorku og Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. Eflaust er
það ágætis skóli en það er aukaatriði í þessu samhengi.
Aðalatriðið er hvar nemendunum og framtíð þeirra er
best borgið. Kristján Þór Júlíusson menntamálaráðherra virðist ekki hafa mikinn áhuga á að svara þeirri
spurningu heldur aðeins því sem snýr að rekstrarforminu. Í því samhengi má benda á að Guðríður Arnardóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara, hefur
bent á að hvorki Kennarasamband Íslands né kennarasambönd um allan heim leggist gegn einkavæðingu og
einkarekstri í menntun.
Engin tilhlýðileg skýring hefur verið gefin á þessum
áformum önnur en fjárhagsleg hagræðing og sparnaður. Slíkt var tilfellið þegar Iðnskólinn í Hafnarfirði var
sameinaður Tækniskólanum því þá var starfsmönnum
fækkað í báðum skólum. Menntamálaráðherra horfir
eflaust fremur til þess en Finnlands, sem er nágrannaríki en ekki í öðru sólkerfi, en þar eru fyrirhugaðar
áframhaldandi endurbætur á besta menntakerfi í heimi
sem gætu jafnvel falið í sér fjölgun kennara. Markmiðið á þeim bænum er að halda áfram að betrumbæta
menntakerfið en ekki að gera það ódýrara, því slíkt
getur reynst samfélaginu dýrt þegar fram líða stundir.
Slíkur sparnaður er einvörðungu til marks um skammsýni og sérhagsmunahyggju en er engum til góðs.

VIÐ
SJÁUM
UM
VIÐHALD OG VIÐGERÐIR
Á KÆLI- OG FRYSTIKERFUM

Rauðagerði 25 - 108 Reykjavík
Sími: 517 0900 / 777 1901
www.kaelivirkni.is

Frá degi til dags
Ekki lengur 2016
Emmanuel Macron var í gær
kjörinn forseti Frakklands með
nokkrum yfirburðum. Vann hann
þar með sigur á Marine Le Pen.
Macron stóð fyrir frjálslyndara og
opnara samfélag en Le Pen fyrir
íhald og þjóðernishyggju. Er þetta
í annað skipti á árinu sem þjóðernishyggjan tapar en það gerðist
einnig í hollensku þingkosningunum.
Þetta er skýr breyting frá
stærstu kosningum ársins 2016. Þá
hafði þjóðernishyggjan betur bæði
í forsetakosningum í Bandaríkjunum og í þjóðaratkvæðagreiðslu
Breta um úrgöngu úr Evrópusambandinu.
Áhrif Íslendinga
Samtökin 78 hafa undanfarið mótmælt við rússneska sendiráðið. Tilefnið er, eins og fram hefur komið,
pyntingar og ofbeldi tsjetsjenskra
stjórnvalda í garð sam- og tvíkynhneigðra karlmanna. Hafa Samtökin sagt mikilvægt að íslensk
stjórnvöld láti duglega í sér heyra
og mótmæli af krafti.
Íslendingar hafa að sjálfsögðu
takmörkuð áhrif í heiminum enda
ekki nema rúm þrjú hundruð
þúsund. Hins vegar geta stjórnvöld opnað á þessa umræðu á
alþjóðavettvangi og þannig haft
áhrif á framgang mála.
Íslenskt samfélag hlýtur að
standa gegn pyntingum og skipulögðu ofbeldi í garð minnihlutahópa, sama hvar í heiminum slíkt
gerist. thorgnyr@frettabladid.is

Sátt um nýtingu
sjávarauðlindarinnar

S

Þorgerður
Katrín
Gunnarsdóttir
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra

Óumdeilt er
að þjóðin
skuli njóta
sanngjarns
arðs af
auðlindinni.

jávarútvegur hefur í aldanna rás verið undirstaða verðmætasköpunar á Íslandi. Á umliðnum áratugum hefur
greinin gengið í gegnum breytingaskeið. Árið 1984 var
kvótakerfið innleitt og frjálst framsal aflaheimilda fáeinum
árum síðar. Árangurinn er tvíþættur. Fyrst ber að nefna
ábyrga nýtingu auðlindarinnar með sjálfbærum veiðum.
En kerfið hefur jafnframt stuðlað að mikilli hagræðingu í
greininni og ýtt undir verðmætt nýsköpunarstarf.
Hins vegar hefur þriðja stoðin, sem snýr að samfélagslegum þáttum og sanngirni, ekki reynst eins styrk. Of lengi
hefur ríkt djúpstæð óeining í samfélaginu um þessa mikilvægu atvinnugrein. Ágreiningurinn hefur einkum snúið að
skiptingu arðs af nýtingu sameiginlegrar auðlindar þjóðarinnar. Það er löngu tímabært að jafna þennan ágreining og
búa atvinnugreininni stöðug starfsskilyrði.
Í gegnum tíðina hafa nær allir stjórnmálaflokkar lagt sitt
af mörkum við þróun fiskveiðistjórnunarkerfisins. Það er
jafn mikilvægt í dag að allir flokkar komi að því að móta
víðtæka sátt um sjávarútveginn. Ég hef því skipað þverpólitíska nefnd, með fulltrúum allra flokka, til þess að vinna
tillögur að framtíðarfyrirkomulagi gjaldtöku og úthlutunar
aflaheimilda. Nefndin mun skila tillögum sínum í lok þessa
árs og í kjölfarið fær Alþingi það hlutverk að vinna úr þeim
með lagasetningu. Óumdeilt er að þjóðin skuli njóta sanngjarns arðs af auðlindinni. Og þeim sem veittur er sérstakur
réttur til þess að nýta takmarkaða auðlind ber þ.a.l. að greiða
afgjald til samfélagsins. Sjálf hef ég talað fyrir ákveðnum
leiðum í þessu efni, sem m.a. fela í sér uppboð aflaheimilda.
En ólíkir flokkar munu leggja fram ólík sjónarmið. Mikilvægast er að við göngum öll til þessarar vinnu af heilindum
og einsetjum okkur að mynda víðtæka og varanlega sátt.
Vísasta leiðin til þess að láta sáttaferlið fara út um þúfur er
að spila pólitíska refskák. Því sanngjörn niðurstaða fæst
ekki með klækjabrögðum né verður hún mæld eftir því hver
hefur hæst. Ég bind vonir við að sú vinna, sem nú fer í hönd,
verði málefnaleg og skili hagfelldri niðurstöðu fyrir þjóðina
sem og sjávarútveginn. Það er á ábyrgð stjórnmálamanna
dagsins í dag að búa í haginn fyrir sátt til framtíðar. Það kann
að reynast torsótt en ég hef trú á getu okkar og viljafestu.
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Gildi og algildi
Í DAG

Guðmundur
Andri Thorsson

S

tefán Karlsson skrifaði
hér grein í síðustu viku
um „hatursorðræðu“ og
„pólitískan rétttrúnað“ og
segir í lok greinarinnar:
„Mannréttindi eru
algild og skilyrðislaus. Þau lúta
ekki menningu og arfleifð. Þau eru
grundvallarréttindi sem standa
óháð þeirri menningu sem viðkomandi er hluti af. Þegar þau
eru annars vegar á ætíð að setja
einstaklinginn og sjálfræði hans yfir
heildina. Einstaklingurinn hefur rétt
og kröfu til að gagnrýna allt með því
að leggja það í dóm skynseminnar
og vísindalegrar nálgunar. Þar eru
hefðir engin undantekning.“

Eru það mannréttindi að hata fólk?
Undir þessi grundvallarsjónarmið
má taka – en árétta í framhaldinu
að við eigum að gera greinarmun
á einstaklingum og hugmyndafræði; við skulum draga allar
hugmyndir í efa, ræða þær, skoða
þær í krók og kring, gera gys að
þeim ef við þurfum þess. Hugmyndir eru fagrar og ljótar, stórar
og lítilfjörlegar, þær kunna að vera
heilagar í augum einstaklinga og
hópa sem myndast kringum þær,
en í hinu stóra allsherjarsamhengi
samfélagsins eru þær bara safn af
litbrigðum marbreytilegs hugarfars á tímum fjölmenningar og
sambýlis margvíslega þenkjandi
einstaklinga með ólíkan bakgrunn
sem ættu frekar að kinka kolli hver
framan í annan en steyta hnefann.
Bækur geyma ekki síðasta orðið
um neitt. Ekki Kóran, Kommúnistaávarpið, Frelsið, Biblían, ekki
einu sinni Landnáma. Í öllum
þessum ritum kunna að vera
voldugar hugmyndir sem hjálpa
okkur í þeim margvíslega vanda

að vera manneskja – en þar er ekki
óskeikull bókstafur sem okkur beri
að lúta.
En mannréttindi eru algild eins
og Stefán segir. Um leið og við
höfum rétt – og nánast skyldu – til
að draga hugmyndir í efa og finna
á þeim brotalamir þá nær sá réttur
ekki þar með til þess að við höfum
leyfi til að veitast að öðru fólki
vegna útlits þess, einkenna, venja
eða trúarskoðana, og er í fullu
gildi það sem okkur var kennt
sem börnum: ekki benda á fólk,
ekki stríða, ekki hlæja að öðrum …
Hópfordæmingar eru stórhættuleg iðja, eins og ótal dæmi
sanna. Þetta má svo sem kalla
„rétttrúnað“. Hatur á fólki vegna
stéttarstöðu, litarháttar, ætternis
eða slíkra áskapaðra eiginleika er
með öllu ólíðandi.
Öll siðakerfi hafa reglur um
þetta, og fólk sem telur sig kristið
hlýtur að hafa sérstaklega í huga
sögurnar um bersyndugu konuna
og um faríseann og tollheimtumanninn, þar sem Kristur gerir
gys að þeim sem hreykir sér við
guð af meintum siðferðislegum
yfirburðum: „Guð, ég þakka þér að
ég er ekki eins og þessi tollheimtumaður,“ er ein af þessum íronísku
setningum Krists þar sem hann
tekur sér afdráttarlaust stöðu með
þeim sem standa höllum fæti í
samfélaginu – mæta fordómum; já,
verða fyrir „hatursorðræðu“.
Stefán skrifar svolítið eins og
það séu mikilsverð réttindi að fá
að stunda „hatursorðræðu“ og að
það sé „þöggun“ þegar amast er við
henni. Samt erum við í rauninni
bara að tala um þess háttar „sjálfsritskoðun“ sem við beitum okkur í
dagsins önn þegar við látum ógert
að segja hluti sem koma upp í
hugann áður en við hugsum; neikvæðar hugsanir, niðurdrepandi,
niðurrífandi, ljótar hugsanir og
leiðinlegar sem virka á aðra eins
og þegar einhver leysir fúlan vind
í lyftu. Þetta snýst um mannasiði.
Þetta snýst um okkur og okkar
samfélag. Sjálfsvirðingu sína
finnur maður ekki í niðurlægingu
annarra.

Talsmenn feðraveldis og kúgunar?
Stefáni verður tíðrætt um forræðishyggju, þöggun og pólitískan
rétttrúnað og einhverja valdhafa
orðræðunnar sem lofsyngi kúgun
og feðraveldi annarra menningarheima um leið og skotleyfi sé á vestræna menningararfleifð.
Ég fylgist kannski illa með – en

var einhver að bera blak af feðraveldi og kúgun? Sambýli fólks með
ólík sjónarmið í farteskinu er ekki
einfalt eða auðvelt og til lítils að
innleiða boð og bönn. Það er ekki í
anda okkar opna samfélags.
Vestræn hugmyndahefð er raunar
ekki algild fremur en önnur hugmyndakerfi – og vonandi ótakmörk-

uð skotleyfi þar. Almennt talað held
ég hins vegar að flest fólk sé jafn lítið
hrifið af hatursorðræðu og vindgangi í lyftu, ekki bara einhverjir
ímyndaðir orðræðuvaldhafar. Þetta
snýst um háttvísi, friðsamlega sambúð, tillitssemi og umburðarlyndi:
allt eru þetta dyggðir. Gott ef ekki
kristilegar.

ÁRSFUNDUR 2017
Ársfundur Birtu lífeyrissjóðs verður haldinn þriðjudaginn
9. maí nk., kl. 17.00 í Silfurbergi í Hörpu, Reykjavík
DAGSKRÁ
1. Almenn ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2. Önnur mál, löglega upp borin
Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjóðfélagar rétt til setu á fundinum.
Upplýsingar um fundinn og afkomu sjóðsins á árinu 2016 má nálgast
á heimasíðu sjóðsins, birta.is. Þar verður einnig hægt að fylgjast með
beinni útsendingu frá ársfundinum.
Stjórn Birtu lífeyrissjóðs

Sundagörðum 2 I 104 Reykjavík I 480 7000 I birta.is

ENNEMM / SÍA /

ALVÖRU
ATVINNUBÍLL
Dacia Dokker
VERÐ: 2.340.000 Kr.

VERÐ ÁN VSK: 1.887.096 Kr.
Dacia Dokker er einn hagkvæmasti kosturinn sem í boði
er fyrir þá sem leita að litlum sendibíl. Dacia Dokker er
með 1,5l, 90 hestafla díslivél sem notar einungis 4,5l í
blönduðum akstri*. Dacia bílarnir hafa komið einskalega
vel út hvað varðar áreiðanleika í rekstri.

TIL AFGREIÐSLU STRAX!
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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

* Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

NM80865

ALVÖRUATVINNUBÍLL

SÓLARTILBOÐ
RAUÐIR DAGAR Á
VÖLDUM BROTTFÖRUM Í SUMAR

GRAN CANARIA

ALMERIA

MALLORCA

COSTA BLANCA

JÚNÍ 2017

JÚNÍ 2017

JÚNÍ 2017

JÚNÍ 2017

21

2

29

21

FRÁ 65.700 KR.*

FRÁ 62.700 KR.*

FRÁ 74.700 KR.*

FRÁ 77.900 KR.*

JÚLÍ 2017

JÚNÍ 2017

ÁGÚST 2017

JÚNÍ 2017

12

30

21

30

FRÁ 61.700 KR.*

FRÁ 74.900 KR.*

FRÁ 81.700 KR.*

FRÁ 65.700 KR.*

ÁGÚST 2017

ÁGÚST 2017

SEPT 2017

ÁGÚST 2017

23

25

11

22

FRÁ 57.900 KR.*

FRÁ 78.700 KR.*

* Verð eru m.v. tvo fullorðna og tvö börn. Innifalið
í verði er flug, gisting, íslensk fararstjórn,
flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

FRÁ 71.900 KR.*

KOMDU O
G
KÍKTU Á
NÝJ
BÆKLING A
INN

FRÁ 67.900 KR.*

FLEIRI VERÐDÆMI OG
FJÖLSKYLDUSTÆRÐIR Á UU.IS

HVERT ÆTLAR ÞÚ Í SUMAR? SPENNANDI SÓLARÁFANGASTAÐIR OG
VINSÆLT FJÖLSKYLDUHÓTEL

TENERIFE
17.–24. MAÍ FLAMINGO BEACH MATE

VERÐ FRÁ 87.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 97.900 kr.

VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

ALLT INNIFALIÐ

ALLT INNIFALIÐ

ALMERIA
HHH

16.-23. JÚNÍ ROC TRINIDAD

KANARÍ
HHHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn með ALLT INNIFALIÐ.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 117.700 kr.

21.–28. JÚNÍ IFA BUENAVENTURA HHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn með ALLT INNIFALIÐ.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 103.900 kr.

ÚRVAL GISTINGA — BÓKAÐU SÓL Á UU.IS
VINSÆLT

KANARÍ
16.–23. ÁGÚST BARBACAN SOL

HÁLFT FÆÐI

FJÖLSKYLDUHÓTEL

ALBÍR

MALLORCA
HHHH

VERÐ FRÁ 93.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn með morgunverði.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 111.700 kr.

10.–20. JÚLÍ VISTA CLUB

HHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 130.800 kr.

13.–20. JÚNÍ ALBIR PLAYA HHHH

VERÐ FRÁ 83.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn með hálfu fæði.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 97.500 kr.

SPORT
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Ólafur Andrés Guðmundsson fann fjölina sína í gær og hann lætur hér vaða fram hjá makedónsku stórskyttunni Kiril Lazarov, sem var einnig atkvæðamikill. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Naumur sigur og EM-draumurinn lifir
Draumur Íslendinga um sæti á EM í Króatíu á næsta ári er enn á lífi eftir eins marks sigur á Makedóníumönnum, 30-29, í Laugardalshöllinni í gærkvöldi. Breyting á varnarleik um miðjan fyrri hálfleik gerði gæfumuninn. Þá var sóknarleikurinn sá besti undir stjórn
Geirs Sveinssonar. Liðið þjappaði sér saman með bakið upp við vegginn og vann algjörlega lífsnauðsynlegan sigur í Laugardalshöll.
HANDBOLTI „Ég held að sigurinn hafi
verið sanngjarn þótt okkur líði eins
og við hefðum getað unnið stærra.
Við vorum sjálfum okkur verstir
í nýtingu á færum og fullbráðir á
okkur á köflum. En mér fannst við
leysa marga hluti sem við vorum í
vandræðum með, eins og varnarleikinn fyrstu 20 mínúturnar,“ sagði
landsliðsþjálfarinn Geir Sveinsson
glaður í bragði eftir sigurinn mikilvæga á Makedóníu í gær.
Í fyrri hálfleik spilaði íslenska
liðið besta sóknarleik sem það hefur
gert undir stjórn Geirs Sveinssonar.
Til marks um það var skotnýting
Íslendinga tæplega 70%, þeir töpuðu boltanum aðeins þrisvar og
höndin kom einungis tvisvar upp.
Það var mikil framför frá leiknum
í Skopje þar sem Ísland þurfti að
hafa gríðarlega mikið fyrir öllum
mörkum sínum. Sóknarleikurinn
var áfram góður í seinni hálfleik;
það vantaði bara að nýta betur þau
dauðafæri sem liðið skapaði sér.
Aron Pálmarsson stýrði liðinu af
festu og þá sýndi Ólafur Guðmundsson sitt rétta andlit í sókninni.
Hafnfirðingurinn var beittur strax
frá fyrstu mínútu, skoraði fimm
mörk í fyrri hálfleik og endaði með
sjö mörk. Þetta var líklega besti
landsleikur Ólafs sem þarf að nýta
meðbyrinn í næstu leikjum. Svona
leikir hjá Ólafi eiga að vera regla en
ekki undantekning.

Alltaf á núllpunkti
„Það má ekki gleyma því að við
höfum alltaf þurft að byrja á núll-

Ísland - Makedónía

30-29

mikið í Frakklandi. En við áttum
þetta inni.“
Staðan í hálfleik var jöfn, 16-16.
Það var sami kraftur í íslensku
vörninni í upphafi seinni hálfleiks
og Björgvin Páll tók nokkra bolta.
Íslensku strákarnir fóru hins vegar
illa með dauðafæri og töpuðu
boltanum klaufalega í hraðaupphlaupum.
Vörnin hélt samt áfram og um
miðjan seinni hálfleik dró í sundur
með liðunum. Íslendingum gekk
samt illa að slíta sig frá Makedóníumönnum þótt tækifærin hafi ekki
vantað.

Ísland: Ólafur Guðmundsson 7, Rúnar
Kárason 6, Aron Pálmarsson 3, Arnór Þór
Gunnarsson 3, Guðjón Valur Sigurðsson 3,
Arnar Freyr Arnarsson 3, Björgvin Páll Gústavsson 2, Ásgeir Örn Hallgrímsson 2, Bjarki
Már Elísson 1.
Makedónía: Kiril Lazarov 8, Dejan Manaskov 6, Filip Mirkulovski 6, Stojanche Stoilov 5, Filip Lazarov 3, Goce Georgievski 1.

punkti,“ sagði Geir um sóknarleikinn. „Fyrir HM í Frakklandi vorum
við að spila með Aron, svo þurftum
við stilla upp án hans og núna að
setja hann aftur inn í hlutina. En
hann var frábær og stjórnaði þessu
mjög vel.“
Vandamálin voru hinum megin
á vellinum framan af fyrri hálfleik.
Líkt og úti í Skopje var varnarleikurinn slakur og Björgvin Páll Gústavsson átti eðlilega erfitt uppdráttar.
Makedóníumenn byrjuðu leikinn betur og náðu mest þriggja
marka forystu, 7-10. Á 19. mínútu,
í stöðunni 9-10, breytti Geir í 5-1
vörn með Ólaf sem fremsta mann.
Þessi nýja vörn þvingaði Makedóníumenn strax í tapaðan bolta
og Íslendingar refsuðu með marki
úr hraðaupphlaupi. Varnarleikurinn var góður eftir breytinguna
og hann gerði Kiril Lazarov, aðalstjörnu makedónska liðsins, erfiðara um vik.
Bjarki Már Gunnarsson reyndist
Lazarov mjög erfiður í seinni hálfleik þar sem hann braut ítrekað
á Barcelona-manninum. Ásgeir
Örn Hallgrímsson átti einnig afar

Rúnar Kárason lét til sín taka.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

góða innkomu í vörnina og skilaði
tveimur mörkum úr hægra horninu
í seinni hálfleik. Ólafur og Aron
voru sömuleiðis öflugir í þessari
framliggjandi vörn og Arnór Atlason skilaði einnig góðu varnarverki.
Björgvin Páll varði 10 skot í markinu og skoraði auk þess tvö mörk.

5-1 vörnin virkaði
„Þessi vörn hleypti meira lífi í okkur
og við þurftum að hafa meira fyrir
hlutunum,“ sagði Geir um 5-1 vörnina. „Við höfum alltaf tekið hana
annað slagið en notuðum hana ekki

Smá skjálfti
Björgvin Páll kom Íslandi fjórum
mörkum yfir, 28-24, þegar átta
mínútur voru eftir með skoti yfir
endilangan völlinn. En komnir í
þessa góðu stöðu fóru strákarnir
að skjálfa í sókninni og fyrir vikið
komust Makedóníumenn hættulega nálægt þeim.
Íslenska liðið náði þó að klára
leikinn og innbyrða stigin tvö sem
halda því á lífi í undankeppninni.
Næst eru tveir leikir gegn Tékklandi
og Úkraínu í júní og þeir þurfa báðir
að vinnast ef Ísland ætlar sér að
spila stórmótshandbolta í janúar.
En hver eru brýnustu úrlausnarefni landsliðsþjálfarans fyrir leikina
tvo í júní?
„Við þurfum að byggja ofan á það
sem við vorum að gera og stækka
hópinn. Ég er heilt yfir mjög sáttur,“
sagði Geir Sveinsson að lokum.
ingvithor@365.is

Diego Björn fagnar í Færeyjum.

MYND/MJÖLNIR/SÓLLILJA BALTASARSDÓTTIR

Fullt hús í
Færeyjum
MMA Mjölnismenn fóru frægðarför
til Færeyja þar sem þeir unnu alla
sína bardaga í gærkvöldi.
Þetta voru bardagar í MMAkeppninni sem kölluð var North
Atlantic Fight Night.
Þeir sem kepptu fyrir hönd
Mjölnis voru Diego Björn Valencia,
Bjartur Guðlaugsson, Þorgrímur
Þórarinsson og Björn Lúkas Haraldsson en þeir tveir síðastnefndu
voru að berjast í fyrsta sinn í MMAbardaga.
Diego keppti í aðalbardaga
kvöldsins sem var atvinnumannabardagi við Shaun Lomas sem átti
90 bardaga að baki. Hinir kepptu
eftir áhugamannareglum Alþjóða
MMA-sambandsins, IMMAF.
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Heimili

FYRIR OKKUR

Krúttlegar

Guðveig Jóna og vinkonur hennar áttu ekki von á að kindurnar myndu vekja jafnmikla athygli og raun ber vitni. MYND/GVA

kindur slá í gegn
Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

Guðveig Jóna Hilmarsdóttir og vinkonur hennar í sauma
saumaklúbbnum Óðinsvéaskvísurnar prjónuðu kindur sem hafa
vakið mikla athygli. Næst ætla þær að prjóna sjöl. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Guðveig Jóna
hannar og
saumar töskur
úr leðri, roði og
góbelíni.

Undanfarin ár
hefur Guðveig
Jóna tekið þátt í
Handverkshátíð
Eyjafjarðar.

Kindurnar vöktu mikla athygli á Facebook.

Sigríður Inga
Sigurðardóttir

íslensku og svo prjónuðum við
þessar kindur í sameiningu og
hjálpuðumst að. Ég hafði samband
við hönnuðina og þá sem voru með
uppskriftina á heimasíðu sinni úti
í New York í kjölfar þess að fleiri
vildu fá uppskriftina og fékk leyfi
til að þýða hana á íslensku og deila
henni áfram.“

sigriduringa@365.is

G

uðveig Jóna hefur verið í
saumaklúbbi með fyrrum
samstarfskonum sínum á
Hótel Óðinsvéum í nær tvo áratugi. Þær eru alltaf með eitthvað
skemmtilegt á prjónunum og nú
síðast prjónuðu þær kindur sem
urðu samstundis frægar á internetinu. „Ég setti til gamans mynd
af kindunum inn á Facebook-síðu
sem heitir Handóðir prjónarar og
þær vöktu svakalega athygli, sem
ég átti ekki von á. Þær eru ofsalega
flottar og skemmtilegar og margir
hafa haft samband við mig og vilja
gjarnan fá uppskriftina,“ segir Guðveig, sem einnig hefur fengið ótal
beiðnir um að prjóna kindur og
selja. Hún segist þó ekki hafa áhuga
á að fjöldaframleiða kindina, sem
hægt er að nota sem púða eða einfaldlega til að prýða heimilið, þótt
eftirspurnin sé mikil.

Unnu saman í gamla daga

Guðveig Jóna bjóst ekki við að kindurnar vektu jafn mikla athygli og raun
varð á. MYND/GVA

Kindin er bandarísk

Ástæðan fyrir því að þær vinkonurnar prjónuðu kindurnar var
einfaldlega sú að þær langaði að
finna verkefni sem þær gætu unnið

Save the Children á Íslandi
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STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
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.
Nemendur
getastyrkja
aðnámi
námi
loknugengið
gengið
Leiðsögufélagið--Flest
stéttarfélög
nemendur
til náms.
--Nemendur
geta
að
loknu
í íLeiðsögufélagið
-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:
Umsögn:
S.l. vetur stundaði
ég leiðsögunám
í Ferðamálaskóla
Íslands.
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konar fróðleik
þeiráhugaverðan
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og
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Auk
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spannaði námið
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ekki
síst að vekja
mig
til umhugsunar
um allt
þá frá
auðlind
sem landið
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skógræktar
hvalafræðum
til hverasvæða
svo
nokkuð
og skyndihjálp
þá virðingu til
sem
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því. Kennararnir
voru mjög
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og sé
nefnt.
námsins
varáttu
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en með
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aðhaldi
stjórnenda sem
fróðir Skipulag
hver á sínu
sviði og
auðvelt með
að koma
efninu
til skila.
skapaði
gott andrúmsloft
í þessum alþjóðlega
hópi nemanda.
tíma var
Námið gefur
mikla atvinnumöguleika
og spennandi
tímar eruÞessum
framundan.
Guðrún Helga
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
Magnús Jónsson
Bjarnadóttir,
fv. veðurstofustjóri
Vestmannaeyjum
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Íslands •• www.menntun.is
www.menntun.is •• Sími
Sími567
5671466
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Ferðamálaskóli

saman í hópi. „Ég fór á netið að
skoða prjónauppskriftir og fann
þessa tilteknu uppskrift á bandarískri vefsíðu. Mér leist strax vel
á hana og þýddi uppskriftina á

Saumaklúbburinn á sér langa sögu
en hann varð til eftir að þær stöllur
hættu störfum hjá Hótel Óðinsvéum fyrir mörgum árum en vildu þó
halda áfram hópinn. „Við hittumst
á þriggja vikna fresti og höfum
lengi haldið vinskap. Tilgangurinn
er einfaldlega að hittast, rækta
vináttuna og spjalla um daginn og
veginn. Við erum misduglegar að
prjóna en við höfum farið saman á
saumanámskeið og svo lærum við
heilmikið hver af annarri. Núna
erum við að byrja að prjóna sjöl
eftir sömu uppskrift. Fyrir nokkrum árum féll ein úr klúbbnum frá
eftir veikindi og ein okkar ákvað

að prjóna aukalega kind í minningu hennar,“ segir Guðveig, en
auk hennar eru þær Þórunn Guðmundsdóttir, Oddrún Sverrisdóttir,
Elín Ryan, Viktoría Dagbjartsdóttir
og Guðrún Rut Gunnlaugsdóttir í
saumaklúbbnum.

Hannar töskur

Guðveig er mikil prjónakona og
hefur alltaf haft áhuga á handverki.
Hún vinnur við bókhald á daginn
en sinnir áhugamálinu þegar
tími vinnst til, helst um kvöld og
helgar. „Ég hef verið að hanna
og sauma töskur úr leðri, roði og
góbelíni í nokkur ár og er með
sölusíðu á Facebook undir nafninu
mínu. Ég hef nokkrum sinnum
verið með bás á Handverkshátíð
Eyjafjarðar, ásamt Eddu Ásvaldsdóttur, mágkonu minni, sem er
líka að hanna og sauma töskur.
Við lærðum báðar réttu handtökin
hjá tengdamóður minni, Eddu
Jónsdóttur, sem var brautryðjandi
í þessu á sínum tíma. Ég hef mjög
mikla ánægju af þessu.“

Meiriháttar mánudagsmatur

K

ínóa nýtur sívaxandi vinsælda í matargerð hér á
landi, enda smakkast það vel
og er sérlega næringarríkt. Kínóa
inniheldur m.a. kalk, járn, prótín,
sink og B-vítamín og það hentar
bæði sem meðlæti og aðalréttur.
Það á rætur sínar að rekja til
Suður-Ameríku þar sem það er
vinsælt til matargerðar. Hægt er að
matreiða kínóa á marga vegu og
má nota t.d. í pottrétti. Kínóa líka
má nota í staðinn fyrir hrísgrjón
eða kúskús. Þetta kínóasalat er
sérlega hentugt í mánudagsmatinn
og það besta er að flestir krakkar
kunna vel að meta bragðið af því.
1 tsk. matarolía
1 tsk. hvítlaukur, kraminn
¼ bolli laukur, smátt skorinn
2,5 bollar vatn
½ grænmetisteningur
2 tsk. salt eða minna eftir smek
¼ tsk. pipar
2 bollar kínóa
2 kjúklingabringur
3 tómatar, skornir í bita eða báta
½ paprika, smátt skorin
½ gúrka, smátt skorin
½ rauðlaukur, smátt skorinn
1 tsk. fersk mynta, má gjarnan
setja meira ef vill
ólífuolía
balsamedik
Hitið matarolíuna í fremur
stórum potti og mýkið hvítlaukinn
og laukinn vel. Hellið vatni í pottinn, setjið grænmetisteninginn út

Kínóasalat er tilvalið í kvöldmatinn.

í, saltið og piprið og látið suðuna
koma upp. Hellið kínóakorninu
í sjóðandi vatnið. Lækkið hitann
og setjið lok á pottinn. Látið sjóða
við lágan hita í um 20 mín. eða þar
til kínóað er orðið mjúkt. Hellið
því sem eftir er af vatninu og setjið
kínóað í stóra skál. Kælið vel, jafnvel í ísskáp.
Skerið kjúklingabringurnar

í fremur stóra bita og steikið á
pönnu þar til þær eru steiktar í
gegn. Leggið til hliðar.
Takið allt grænmetið og blandið
saman við kínóað. Bætið kjúklingnum saman við. Bragðbætið
með salti og pipar, ef vill. Dreypið
ólífuolíu og balsamediki yfir og
hristið allt vel sama. Berið fram
með brauði, ef vill.

Fasteignir.is
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una
Guðnýjardóttir

Finndu okkur
á Facebook

lögfræðingur
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri
fasteignasali og leigumiðlari Löggiltur fasteignasali B.Sc

6

693 3356

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Margrét Sigurgeirsdóttir

Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir.

588 4477

893 4718

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Aðstoðarm. fasteignasala
Snæfellsnesi

Lita og innanhús Stílisti.
Í Löggildingarnámi

892 8778

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla Pétursson

Löggiltur fasteignasali

899 9083

tgáfu
ar betur
efni.
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Opið hús á Hrólfsskálamel
Fasteignasalan Heimili
hefur til sölu nýlega 3ja
til 4ra herbergja íbúð
á Seltjarnarnesi með
tveimur stæðum í bílskýli.
Íbúðin, sem er skráð 115,8 fm, er
á þriðju hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu á Hrólfsskálamel
4 á Seltjarnarnesi. Íbúðin er
nýleg og vandlega innréttuð og
vel tækjum búin með innfelldri
lýsingu og loftskiptakerfi.
Íbúðin er 105,2 fm, geymsla
10,5 fm, lokaðar svalir með
glervegg 14,5 fm. Frá svölum er
mikið útsýni til suðurs og vesturs.
Íbúðin er flísalögð, gólfhiti og
innréttingar hvítar sprautulakkaðar.
Svefnherbergi eru tvö. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
baðkari og sturtu. Þvottahús er
innan íbúðar. Opið eldhús er í
stofu með vandaðri innréttingu

Opið hús verður í íbúðinni á Hrólfsskálamel 4 mánudaginn 8. maí klukkan
17.30 til 18.

og tækjum. Rúmgóðar bjartar
stofur með útgang á lokaðar
svalir. Íbúðin og húsið allt er
mjög vandað.
Opið hús verður í íbúðinni við

Eyrarholt 5 - 220 Hafnarfjörður

Sörlaskjól 94 - 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Seljabrekka – Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

109,2 m2 sérhæð á 1. hæð ásamt 25,1 m2
bílskúr.sérinngangur og fallegt útsýni. íbúðin
skiptist í tvö herbergi, tvær stofur, eldhús,
baðherbergi, forstofu og hol. sérgeymsla
og sameiginlegt þvottahús í kjallara. húsið
hefur verið talsvert endurnýjað að utan.
V. 61,5 m.

OPIÐ HÚS

Laus strax

Laxatunga 60 - 270 Mos.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

302,9 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með
bílskúr í botnlanga við golfvöllinn í Mosfellsbæ. fallegt útsýni. sex svefnherbergi. fjögur
baðherbergi. Gott skipulag. stórar svalir með
miklu útsýni. V. 96,0 m.

fallegt 259,8 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. 5 svefnherbergi (hægt að bæta við sjötta). 2 baðherbergi. Gott skipulag. Góð lofthæð. tvennar
svalir. Gott útsýni. steypt bílaplan. afgirtur og
frágenginn garður. V. 84,9 m.

OPIÐ HÚS
Hringdu og bókaðu skoðun
67,8 m2, 2ja herbergja íbúð með sérinngangi
á jarðhæð við Klukkurima 73 í Grafarvogi.
íbúðin skiptist í svenherbergi, baðherbergi,
forstofu, geymslu, eldhús og stofu. V. 29,5 m.

Hulduhlíð 40 - 270 Mos.

falleg 93,0 m2, 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi á 2. hæð í fjórbýlishúsi innarlega í
botnlanga. íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofu, gang, baðherbergi, þvottahús/geymslu,
eldhús og stofu. við hlið inngangs í íbúðina er
köld geymsla. svalir í suðurátt. Góð staðsetning,
stutt í leikskóla, skóla, sundlaug og world Class.
V. 42,9 m.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 106,5 m2, 4ra
herbergja endaíbúð á 2. hæð. íbúðin skiptist
í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
forstofu, eldhús og stofu. sérgeymsla á
jarðhæð. fallegt útsýni. íbúðin er nýlega tekin í
gegn að innan. ný gólfefni og innréttingar. nýjar
innihurðar. nýjir fataskápar. ný tæki í eldhúsi.
eignin er nýmáluð að innan. V. 42,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
fallegt 187,3 m2 einbýlishús á einni hæð þar af
28 m2 bílskúr. húsið stendur á 1.228 m2 fallegri
lóð. hellulagt bílaplan og gróinn garður. frábær
staðsetning rétt við skóla og íþróttasvæðið í
Mosfellsbæ. stutt í alla verslun og þjónustu í
miðbæ Mosfellsbæjar. V. 68,5 m.

Víðimelur 60 - 107 Reykjavík

Laus strax

Þrastarhöfði 55 -270 Mos.

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

Lágholt 1 - 270 Mosfellsbær

Klukkurimi 73 - 112 Rvk.

lögbýlið og jörðina seljabrekku í Mosfellsbæ. Um er að ræða vel uppbyggða jörð með
húsakostum. 207,2 m2 einbýlishúsi með 134,7 m2 útisundlaug. 1038 m2 reiðskemma, innréttuð
sem hesthús með reiðvelli, geymslu, snyrtingu og eldhúsaðstöðu, haughús og eldra útihús.
seljabrekka er talin vera um 383 hektarar að stærð og skv. Þjóðskrá eru ræktað land um
19,3 ha. heitt vatn úr eigin borholu í landi jarðarinnar. V. 180 m.

Hrólfsskálamel 4 mánudaginn
8. maí klukkan 17.30 til 18.
Nánari upplýsingar veitir Bogi
Molby Pétursson löggiltur
fasteignasali í síma 530 6500.

Opið hús þriðjudaginn 9. maí frá kl. 17:30 til 18:00
falleg og mikið endurnýjuð 2ja. herbergja íbúð í
kjallara við víðimel 60 í reykjavík. íbúðin skiptist
í svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús og
baðherbergi. sérgeymsla með glugga og köld
útigeymsla. V. 33,9 m.

Hamravík 20 - 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn 9. maí frá kl. 17:30 til 18:00
rúmgóð og falleg 158,6 m2, 4ra-5 herbergja
íbúð með glæsilegu útsýni á efstu hæð. sér
inngangur af opnum svalagangi. eignin skiptist
í þrjú svefnherbergi(hægt að bæta við fjórða
herberginu), forstofu, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. sér
geymsla á jarðhæð. Um er að ræða skipulagða
og vel staðsetta íbúð með glæsilegu útsýni á
góðum stað í Grafarvogi. V. 58,9 m.

Sölkugata 8 - 270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS

Opið hús miðvikud.10. maí frá kl. 17:30 til 18:00
308,7 m2 parhús á tveimur hæðum með stórum
bílskúr og aukarými í kjallara undir bílskúr
sem er nýtt sem leiguíbúð, innst í botnlanga
við sölkugötu 8 í Mosfellsbæ. Gott skipulag.
fallegar innréttingar. Gott skipulag. fallegar
innréttingar. V. 82,5 m.

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

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur,
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

KÓPAVOGSGERÐI 1-3 | ÍBÚÐIR VIÐ SJÁVARSÍÐUNA
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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

VALLAKÓR 6A OG 6B - 203 KÓPAVOGUR

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

FRÁ 36.9M
BÓ
KI
Ð

HÚ
S

ÓLAFUR OG JÓHANNA VERÐA Á STAÐNUM Í
HÁDEGINU VIRKA DAGA

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

KÓPAVOGSBRÚN 2-4, 200 KÓPAVOGUR

SK
OÐ
UN

EDWIN 893 2121 / ÓLAFUR 663 2508

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

Til sölu glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í þessu vandaða Nýjar fullbúnar íbúðir í glæsilegu lyftuhúsi, tveggja, þriggja og fjögra Kópavogsbrún 2-4 er ein lóð með tveimur tveggja hæða húsum sem
fjölbýlishúsi. Um er að ræða íbúðir með stórum svölum og sjávarútsýni. herbergja með bílastæði í kjallara. Vandað hús með álklæðningu að deila sameiginlegri jarðhæð. Um er að ræða stórar sérhæðir með
Stærð íbúða er frá 124 fm til 145 fm.
utan, stórar svalir í öllum íbúðum nema sérafnotareitur á jarðhæð.
óvenju rúmgóðum stæðum bílkjallara.

BARMAHLÍÐ 26, 105 REYKJAVÍK

FUNAFOLD 61, 112 REYKJAVÍK

58.5M
BÓ
KI
Ð

89.7M
OP
IÐ

SK
OÐ
UN

45.9M
OP
IÐ

HÚ
S

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

ARNARHRAUN 16, 220 HAFNARFIRÐI

HÚ
S

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

Sérlega falleg og björt efri sérhæð við Barmahlíð 26, 105 Reykjavík, OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. maí. kl. 17:30-18:00. 5 herbergi og OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. maí kl. 17:30-18:00. Fallega fimm
117,7 fm. Fallegur og skjólsæll garður. Tvö svefnherbergi, möguleiki á hjónasvíta, stofa, stórt hol sem er opið að stórri borðstofu, rúmgóðu herbergja hæð í þriggja hæða í þríbýlishúsi við Arnarhraun 16 í
því þriðja.
eldhúsi, þvottahúsi, þremur baðherbergjum, tvöföldum bílskúr.
Hafnarfirði

VALLAKÓR 6A, 203 KÓPAVOGUR

VALLAKÓR 2C, 203 KÓPAVOGUR

42.9M

50.9M
OP
IÐ

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895 2049

SKÓGARVEGUR 12-14, 108 REYKJAVÍK
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IÐ

HÚ
S

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

63.8-59.9M

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

Fallegt og björt ca. 83 fm íbúð 14027IF
á 4.hæð í lyftuhúsi.
Stæði í bílageymslu. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. maí. kl. 18:30-19:00. Glæsileg 123,8 OPIÐ HÚS mánudaginn 8. maí. kl. 17:00-17:30. Fallegar nýjar 3ja
KR.RCM
Kristinn Ragnarsson
VallakórÍbúðin
6, Kópavogur
KR.RCM
Kt. 120944.2669
afhendist fullbúin og með
öllum gólfefnum
og tækjum þ.m.t. fm. 3ja herb. endaíbúð á 3. hæð með stórum svölum útaf stofu við herbergja íbúðir á 1.hæð með verönd til suðurs. Fallegar innréttingar
23.10.2014
RCM
Skýringarmyndir
TL901
uppþvottavél og ísskáp. Stórar RCM
suðursvalir. Afhending
í lok þessa árs. Vallakór 2c, í nýlegu, 52 íbúða húsi. Sérinngangur af svalagangi.
frá HTH, tæki frá AEG, innfeld lýsing og frágangur til fyrirmyndar.
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85.9M

A3

STARHÓLMI 6, 200 KÓPAVOGI

FLÚÐASEL, 109 REYKJAVÍK

54.9M
OP
IÐ

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

HÚ
S

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

Húsið skiptist í anddyri, stofu, sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi, Falleg og björt 100 fm neðri hæð (jarðhæð) með sérinngangi. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. maí. kl. 17:30-18:00. 142fm fjölskylduhús
gestasalerni, 3 svefnherbergi og fataherbergi ásamt möguleika á Fallegar og góðar innréttingar og gólfefni. Sérþvottahús. Opið eldhús með góðum garði. Á neðri hæð er stofa, rúmgott eldhús með þvottahúsi
með eyju. Stór og góður pallur til vesturs út af stofu (grillpallur).
og geymslu. Efri hæð eru fjögur svefnherbergi og stórt baðherbergi.
auka íbúð í bílskúr.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Sigluvogur. Glæsilegt einbýlishús

Hólahjalli – suðurhlíðar Kópavogs. Einbýlishús á einstökum útsýnisstað.
Virkilega glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 251,2
fm. einbýlishús að meðtöldum nýlegum 35,8 fm.
sérstæðum bílskúr. Stór eldhús með innréttingum
úr hvíttaðri eik. Samliggjandi rúmgóðar stofur.
Rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf með
miklum innréttingum. Þrjú barnaherbergi. Risloftið
er nýlega klætt og einangrað að innan og er lofthæð um 1,85 metrar í mæni. Bílskúr er byggður
árið 2013.

Vandað og glæsilegt 374,3 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum, að meðtöldum tvöföldum bílskúr,
á einstökum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs.
Eignin stendur efst og innst neðan við götu sem
er lokuð og róleg botngata, og vísar á móti suðri.
Allar innréttingar, gólfefni og loftaklæðningar eru
afar vandaðar úr kirsuberjaviði. Á efri hæð hússins
er mjög mikil lofthæð og innfelld lýsing í loftum.
Mögulegt væri að gera aukaíbúð í hluta neðri
hæðar hússins.

Eign á frábærum stað í rólegri götu og við opið
svæði, stutt er í leikskóla og skóla.

Húsið er teiknað af Hildigunni Haraldsdóttur og
fékk hönnunarverðlaun Kópavogs árið 1994.

Verð 129,0 millj.

Faxaskjól.

Verð 150,0 millj.

Sóleyjargata - Heil húseign með leyfi fyrir rekstri gistiheimilis.
182,2 fm. parhús við Faxaskjól sem er kjallari hæð
og ris og skiptist í tvær íbúðir. Auk þess eru á
lóðinni tvær sérstæðar byggingar sem eru 42,0 fm.
og 77,6 fm., sem nýttar eru sem íbúðir í dag. Samtals eru byggingarnar að gólffleti 301,8 fm. Útsýnis
nýtur til sjávar af aðalhæðinni og risi parhússins
og stór afgirt timburverönd með skjólveggjum er til
suðurs við húsið. Aðalíbúðin er laus til afhendingar
við kaupsamning, en hinir eignarhlutarnir þrír eru í
útleigu. Lóðin er 532,0 fermetrar að stærð, afgirt
og með timburverönd.

Nýinnréttuð um 400,0 fm. húseign með leyfi fyrir
rekstri gistiheimilis á 826,3 fm. lóð á frábærum
stað í miðborginni. Eignin hefur öll verið endurnýjuð
hið innra á sl. tveimur árum.
Húsið selst með öllu innbúi og bókunum fram í
tímann. Í húseigninni eru 9 íbúðir, allar með sér
eldhúsi og sér baðherbergi. Um er að ræða 6
stúdíóíbúðir, tvær 2ja herbergja íbúðir og eina
stóra íbúð á tveimur hæðum með þrennum
svölum. Í kjallara hússins eru auk íbúða,
forstofa, starfsmannaastaða, þvottaherbergi
og baðherbergi auk ræstikompu. Bílskúr og
geymsla eru á lóð hússins og ný verönd til
suðurs. Aðkoma að eigninni er bæði frá Sóleyjargötu og Njarðargötu og næg bílastæði eru
við Sóleyjargötuna.

Verð 89,9 millj.

Stóragerði. Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Hátún. 4ra herbergja endaíbúð.
Vel skipulögð 129,2 fm. með gluggum í þrjár áttir
á 3. hæð í nýlegu fjölbýlishúsi með lyftu við Hátún
auk sér bílastæðis í opnu bílskýli á lóð hússins.

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.

Sér geymsla í kjallara er 6,1 fermetri að stærð.
Öll svefnherbergin eru mjög rúmgóð og öll með
fataskápum. Rúmgott sjónvarpshol og stór stofa
með fallegu útsýni að Esjunni og Akrafjalli.
Stórar flísalagðar svalir til vesturs útaf stofu.

Húsið var múrviðgert og málað fyrir þremur árum
síðan. Búið er að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og tæki í eldhúsi.

Verð 53,9 millj.

Verð 61,9 millj.

Vogatunga 45- Kópavogi. Parhús – 60 ára og eldri.

Mýrargata. 2ja herbergja íbúð með sjávarútsýni

Fallegt og vel skipulagt 73,5 fm. 2ja herbergja parhús fyrir 60 ára og eldri í Suðurhlíðum Kópavogs.

Vönduð 67,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér
geymslu. Svalir til austurs og sjávarútsýni auk sér
bílastæðis í bílageymslu. Gólfhitakerfi er í íbúðinni
og gólfsíðir gluggar að hluta. Opið eldhús við stofu,
björt stofa og rúmgott svefnherbergi. Frá svölum er
útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar.
Bæði er aðkoma að húsinu frá Mýrargötu um sameiginlegan aflokaðan hellulagðan garð þaðan sem
sérinngangur er í íbúðina og einnig er aðkoma um
stigahús norðan við húsið þaðan sem lyfta er upp
á íbúðarhæðina. Staðsetning eignarinnar er á
svæði þar sem framtíðar bryggjuhverfi Reykjavíkur mun rísa “Vesturbugt” og er eignin í góðu
göngufæri við fjölda veitingastaða, verslanir og
þjónustu.

Eldhús með góðum borðkrók. Aukin lofthæð er í
holi og stofu. Gróin falleg lóð með hellulagðri suður
verönd.
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 45,9 millj.

Verð 44,9 millj.

Vatnagarðar. Iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði
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.

Suðurlandsbraut. Skrifstofuhúsnæði.
101,1 fermetra skrifstofuhúsnæði á efstu hæð með
gluggum sem snúa til vesturs í mjög vel staðsettu
og snyrtilegu húsi við Suðurlandsbraut 46 (bláu
húsin).
Húsnæðið skiptist í hol/móttöku, eldhús og tvær
rúmgóðar skrifstofur auk geymslu. Góð aðkoma
og fjöldi bílastæða beggja vegna hússins.
Eigandi skoðar skipti á íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.

Verð 25,5 millj.

Sala fasteigna frá
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Sverrir
Guðmundur
Kristinsson
Sigurjónsson
Lögg. fasteignasali Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson Guðlaugur I.
Hilmar Þór
Guðlaugsson
Hagfræðingur,
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali, lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari

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

SÆVARLAND 4, 108 REYKJAVÍK

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Gunnar Jóhann
Aðstoðarm. fast.s.
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir Ásdís H.
Ritari
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M.
Sigurðardóttir
Ritari

SÖRLASKJÓL 94

LAUGAVEGUR 49

107 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Falleg útsýnisíbúð á 1. hæð ásamt bílskúr við Sörlaskjól
í Reykjavík. Húsið hefur verið talsvert endurnýjað að
utan. Eignin er skráð í heild 134,3 fm sem skiptist í íbúð
100,6 fm, geymslu 2,8 fm og bílskúr 25,1 fm. Tvær stofur
og tvö herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamning. LYKLAR
Á SKRIFSTOFU. Bókið skoðun hjá: Davíð Jónsson aðst.
maður fasteignasala s: 697 3080 eða Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s: 588 9090. V. 61,5 m.

Einstaklega góð og frábærlega vel staðsett íbúð á 2.hæð
í mjög góðu húsi. Stærð samtals 98,5 fm. Íbúðin skipstist
m.a. í rúmgóða stofu, borðstofu, eldhús, herbergi og
baðherbergi. Mjög stórar svalir, sólskáli og mjög gott
útsýni. Hátt til lofts. Talsvert endurnýjuð eign. Opið hús
mánudaginn 8. maí milli 17:15 og 17:45 (íbúð 201).
V. 48,9 m.

RÁNARGATA 3A

HJARÐARHAGI 11

101 REYKJAVÍK

107 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum þar sem útbúin hefur verið 2ja herbergja íbúð á jarðhæð.
Húsið er 274.6 fm og bílskúr er 23,4 fm samtals 298 fm. Hægt er að ganga inn í húsið garðmegin og að ofanverðu.
Bílastæði er rétt við garðinngang. Opið hús mánudaginn 8. maí milli 17:15 og 17:45. V. 92,8 m.

LANGAMÝRI 26, 210 GARÐABÆR
OPIÐ
HÚS

Falleg 132,5 fm hæð og ris í 2-býlishúsi við Ránargötu
í Vesturbænum. Íbúðin skiptist m.a. í eldhús, góðar
stofur, sjónvarpshorn/vinnukrók, þrjú mjög góð herbergi,
baðherbergi og þvottahús. Sólríkur suður garður. Nánari
uppl. veita: H. Daði Hafþórsson aðst.m. fast.sala s: 824
9096 eða Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali s: 824
9093. Opið hús þriðjudaginn 9. maí milli 17:15 og 17:45.
V. 59,9 m.

KRÓKAMÝRI 80B

BREIÐAVÍK 20

210 GARÐABÆR

112 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Falleg 80,2 fm 2ja herbergia íbúð á 2. hæð með auka herbergi í rislofti. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús/borðstofu,
herbergi og baðherbergi. Í stofu er svo hringstigi uppí risloft þar sem í dag er herbergi en það er ekki með fullri
lofthæð. Opið hús mánudaginn 8. maí milli 17:15 og 17:45 (íbúð 203). V. 37,9 m.

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. V. 49,9 m.

OPIÐ
HÚS

Frábærlega staðsett og björt 101,6 fm 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð (efstu) við Krókamýri í Garðabæ. Sérinngangur
er íbúðina sem er með þremur svefnherbergjum og
rúmgóðri stofu með útgangi út á suður svalir. Þvottaaðstaða innan íbúðar. Opið hús þriðjudaginn 9. maí
milli 17:30 og 18:00 (íbúð 202). V. 45,9 m.

Vel skipulögð 73,9 fm. þriggja herbergja íbúð á jarðhæð.
Sérafnotareitur útaf stofu. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Stutt í alla þjónustu og skóla. Opið hús: Breiðavík 20,
112 Reykjavík, Íbúð merkt: 01 01 02. Eignin verður sýnd
mánudaginn 8. maí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17 :45.
V. 35,9 m

STÓRAGRÐI 20

LÓMASALIR 8

LYNGÁS 1A

FANNARFELL 4

108 REYKJAVÍK

201 KÓPAVOGUR

210 GARÐABÆR

111 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Falleg 90,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð við Stóragerði
í Reykjavík. Stofa/borðstofa og tvö herbergi. Svalir til
suðurs. Fyrir þremur árum var skipt um járn og pappa
á þaki ásamt því var húsið málað að utan. Verð 38,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 10. maí milli 17:15 og 17:45
(íbúð 101).

OPIÐ
HÚS

3ja herbergja 103 fm íbúð á 5.hæð (efstu) í vönduðu vel
staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svalgangi. Tvö góð herbergi, sérþvottahús innan
íbúðarinnar. Góð sameign og innangengt í bílskýlið frá
sameign. Laus fljótlega. Mjög fínt útsýni. V. 41,5 m.

113,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Lyngás í
Garðabæ. Sér stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi,
stofa, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Íbúðin er til
afhendingar strax fullbúin án gólfefna en flísar eru á baði
og þvottaherbergi. Nánari uppl. veita Andri Guðlaugsson
lg.fs s: 662 2705 eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs.s: 899
1882. V. 56,9 m.

Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð á 3.hæð f.m. í góðu
álklæddu fjölbýlishúsi. Yfirbyggðar upphitaðar svalir. Endurnýjað baðherbergi flísalagt. Stórt herbergi og rúmgóð
stofa, möguleiki að stúka af herbergi af stofu. Góðar
innréttingar. Góð sameign. Opið hús þriðjudaginn 9. maí
milli 17:15 og 17:45 (íbúð 302). V. 27,2 m.

ÞORRAGATA 7, 101 REYKJAVÍK

JÓRSALIR 14, 203 KÓPAVOGUR

OPIÐ
HÚS

Falleg, björt og vel staðsett 149,8 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Þorragötu í vesturbæ Reykjavíkur (þar af íbúð
130,8 og bílskúr 19 fm). Stórkostlegt útsýni m.a. sjárvar- og fjallasýn. Stór og björt stofa, sólskáli og svalir til
suðvesturs. Eigninni fylgir bílskúr. Íbúðina má aðeins selja þeim sem eru 63 ára og eldri. Opið hús þriðjudaginn 9.
maí milli 17:15 og 17:45 (íbúð 4003). V. 76 m.

HOFAKUR 5, 210 GARÐABÆR
OPIÐ
HÚS

Afar skemmtilega 132,9 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð í Akralandinu í Garðabæ. Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Rúmgóð geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu fylgir
íbúðinni. Opið hús mánudaginn 8. maí milli 17:15 og 17:45 (íbúð 301).V. 62,9 m.

BÁSBRYGGJA 51, 110 REYKJAVÍK

Fallegt og velskipulagt 262 fm einbýlishús í rólegri botnlanga götu. Timburverönd til suðurs og bílastæði fyrir þrjá
bíla á lóð. Húsið skiptist þannig: anddyri, hol, snyrting, stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús, baðherbergi og fimm
svefnherbergi. Innbyggður bílskúr.
Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

ÞRASTARHÖFÐI 55, 270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ
HÚS

Glæsilega 4ra herbergja 202,6 fm útsýnisíbúð á 3.hæð í einu fallegasta húsi bryggjuhverfisins ásamt bílskúr, óhindrað útsýni er á smábátahöfnina og út voginn og til austurs inn Grafarvoginn frá Gullinbrú. Gegnheilt parket, mikið
og vandað skáparými. Hjónaherb.með sérbaðherbergi og fataherbergi, tvennar svalir. Mjög góður bílskúr. Laus við
kaupsamning. Opið hús miðvikudaginn 10. maí milli 17:15 og 17:45 (íbúð 303). V. 72,8 m.

SKÚLAGATA 10, 101 REYKJAVÍK

Fallegt 302,9 fm einbýli á góðum stað við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Húsið stendur rétt hjá golfvellinum í Mosfellsbæ. Húsið skiptist m.a. í stofu/eldhús, 6 herbergi, tvö baðherbergi og fl. Tveir inngangar á neðri hæð. Húsið er
óklárað að utan og lóð ófrágengin. Húsið er laust við kaupsamning. LYKLAR Á SKRIFSTOFU. Bókið skoðun hjá: H.
Daði Hafþórsson aðst.m. fasteignasala s: 824 9096 og Þórarinn M. Friðgeirsson s: 899 1882. V. 96,0 m.

VEFARASTRÆTI 7-11

SKÓGARVEGUR 12-14,

270 MOSFELLSBÆR

103 REYKJAVÍK

Einungis ein íbúð eftir. Glæsileg 112,3 fm 4ra herb. ný
íbúð. Stofa og þrjú herbergi. Um er að ræða fullbúna íbúð
án megin gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir. V. 45,9 m.
Nánari uppl. veita: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. s:
864 5464 eða Daði Hafþórsson s: 824 9096 aðst.m. fast.
sala.

Einungis þrjár íbúðir eftir. Glæsileg 3ja herbergja 111,7 fm
íbúð á 1. hæð í nýju húsi við Skógarveg í Fossvogi. Stæði
í bílageymslu fylgir. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna
og er laus við kaupsamning. V. 62,8 m. Nánari uppl.
veita: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. s: 864 5464 eða
Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

PIIÐ
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Glæsileg 5-6 herbergja 183,1 fm útsýnisíbúð á tveimur hæðum í fallegu frábærlega vel staðsettu fjölbýlishúsi.
Stæði í bílageymslu fyglir. Einstaklega glæslegt sjávarútsýni og fjallasýn. Þrennar svalir. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Bókið skoðun hjá: Þórarni M. Friðgeirssyni lg.fs. s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is.
Opið hús þriðjudaginn 9. maí milli 17:15 og 17:45 (íbúð 403). V. 109 m.

HOLTSVEGUR 37, 210 GARÐABÆ

HRAUNSÁS 3, 311 BORGARBYGGÐ

OPIÐ
HÚS

Glæsileg 100 fm þriggja herbergja penthouse íbúð á fimmtu hæð við Hotlsveg 37 í Garðabæ. Bílastæði í bílageymslu fylgir. Útsýni. Íbúðin er laus til afhendingar.Nánari uppl. veita: Brynjar Þór Sumarliðason aðst.m. fast.sala
s: 896 1168 eða Þórarinn M. Friðgeirsson s: 899 1882.Opið hús þriðjudaginn 9. maí milli 17:15 og 18:00 (íbúð 503).

Hraunsás 3. 19 hektara jörð á fallegum stað í nágrenni Húsafells. Skipulögð frístundabyggð, einstök staðsetning
og tækifæri. Stutt í náttúruperlur eins og Hraunfossa, Húsafell, Langjökul, hella o.fl. Nánari uppl. hjá Eignamiðlun
s: 588 9090. V. 33 m.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Helgadalsvegur 7

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

Halla
Fasteignasali

895 9120

694 4000

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Friggjarbrunnur 40

270 Mosfellsbæ

Alexander
Sölufulltrúi

Hrönn
Sölufulltrúi

695 7700

692 3344

113 Reykjavík

83.500.000

VERÐ: 139.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 8.maí kl.18.30-19.00
Herbergi: 6

Stærð: 398 m2

Bílskúr

7 hesta Hesthús

SVEIT Í BORG
Einstakt tækifæri. Glæsilegt einbýlishús byggt 2008. Eigninni fylgir mjög stór 86,5fm bílskúr og hestuhús fyrir 7
hesta ásamt hlöðu, kaffistofu, salerni og kerruskýli svo eitthvað sé nefnt. Íbúðarrýmið er á einni hæð, innangengt er
á neðri hæð frá íbúðarrýminu þar sem gengið er inn í bílskúr og þaðan inn í hesthúsrýmið. Eignin stendur á tælega
1 ha landi. Stórglæsilegt útsýni er vestur yfir Mosfellsdalinn frá húsinu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasli í gsm: 694 4000

Seljaland

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

44.900.000

108 Reykjavík

Bílskúr

Mjög vel fallegt, bjart og vel skipulagt endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr á þessum barnvæna stað í
Úlfarsárdal. Um er að ræða eign sem er skráð 254,2 fm og þar
af er bílskúrinn 31,3fm. Í húsinu eru 4 rúmgóð svefnherbergi,
stórt sjónvarpshol, 2 salerni, fataherbergi, rúmgóð stofa, eldhús,
búr, geymsla, þvottahús og bílskúr. Innréttingar og gólfefni eru
vönduð og tímalaus. Gólfhiti er í öllum rýmum og innfelld lýsing í
flestum rýmum. Svalir og verönd.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. maí kl.18:00-18.30
Herbergi: 4

Stærð: 254,2 m2

Engihjalli 9

200 Kópavogi

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. mai kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. maí kl. 17:30-18:00

Herbergi: 4

Herbergi: 4

Stærð: 114 m2

Bílskúr

101 Reykjavík

34.900.000

Eiðistorg 3

170 seltjarnarnes

9. hæð

Rúmgóð og vel skipulögð, skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 9. hæð með glugga
á þrjár hliðar. Tvennar stórar svalir, til suður og vesturs. Þrjú svefnherbergi. Mikið
endurnýjuð íbúð, m.a. bað og eldhús nýlega endurgerð og skipt um tæki sem öll
fylgja. Þvottahús 3ja íbúða er á hæðinni. Geymsla í kjallara. Frábært útsýni til allra
átta. Tvær lyftur. Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Góð 4ra herb íbúð á 1.hæð með bílskúr í Fossvoginum. Í eigninni eru þrjú svefnherbergi. Baðherbergið var endurnýjað á mjög
vandaðan og snyrtilegan hátt fyrir fáeinum árum. Eikarparket er á gólfum. Stóarar suðursvalir eru út frá stofunni. Bílskúr er á
enda með hitaveitu, neysluvatni og rafmagni, milliloft.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Barónsstígur 49

Stærð: 97,4 m2

29.900.000

Vesturberg 47

111 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. mail kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. mai kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. maí kl. 17:30-18:00

Herbergi: 3

Herbergi: 2

Herbergi: 6-7

Stærð: 77,1 m2

36.500.000

Stærð: 61,1 m2

56.900.000

Stærð: 210,5 m2

Um er að ræða þriggja herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi
á frábærum stað í miðborg Reykjavíkur þar sem örstutt er í skóla,
leikskóla, sundlaug og alla þjónustu. Gengið er inn í íbúðina
bakatil. Í dag eru þrjú svefnherbergi í íbúðinni (geymsla notuð
sem herbergi). Geymsluskúr fylgir eigninni.

Falleg, björt og vel skipulög 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð á
þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesinu þar sem öll þjónusta er í
göngufæri og stutt í fallegar gönguleiðir við sjóinn. Baðherbergið var
endurnýjað 2016 og í eldhúsinu eru nýlegar borðplötur, eldavél og
vifta.. Stofan er björt og rúmgóð og rúmar einnig borðstofu.

Rúmgott raðhús á 2 hæðum með innangengt í bílskúr. Í dag er
eignin með 4 svefnherb., auðvelt að gera tvö herb. aftur úr einu
stóru. 29,7 fm ókláraður skáli ofan á bílskúr með möguleika á
fleiri rýmum. Tvö baðherbergi, sturta á neðri hæð og baðkar á efri
hæð. Rúmgott eldhús, stofa og borðstofa opin við hol.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595
Jórsalir 14

Fagraberg 14

201 Kópavogur

221 Hafnarfirði

89.900.000

TILBOÐ

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. maí kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3-5

EINSTAKT HÚS! Arkitektahannað einbýlishús á tveimur hæðum.
Stofur m/útgengt á verönd, eldhús, þvottahús og snyrting á aðalhæð. Glæsilegur beinn stigi liggur að fjölskyldurýminu á efri hæð,
þar sem einnig eru 2 svefnherbergi (voru áður 3), baðherbergi og
útgengt á pall með heitum potti. 36 fm. bílskúr og hiti í aðkeyrslu.
Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820 2222
Herbergi: 6

Stærð: 262,7 m

2

Glæsilegt og vandað 6 herbergja, 262,7 fm einbýlishús með innbyggðum stórum bílskúr. Húsið er mest á einni
hæð en á 2. hæð er stórt útsýnisherbergi með gluggum í allar áttir og frábæru útsýni. Arinn er í stofu. Innréttingar í
stofu eru hannaðar af Rut Káradóttur innanhúsarkitekt. Svefnherbergin eru 5. Eignin er einstaklega fjölskylduvæn,
vel staðsett og óbyggt svæði er við eina hlið hússins. Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Holtsvegur 33

210 Garðabæ

44.500.000

Langalína 34

210 Garðabæ

Stærð: 268,5 m2

79.900.000

Jöldugróf 17

108 Reykjavík

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.8202222

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.8202222

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. maí kl. 18:30-19:00

Herbergi: 2

Herbergi: 4

Herbergi: 6

Stærð: 98,3 m2

Stærð: 152,1 m2

Stærð: 207,5 m2

74.900.000

Bílskúr

Falleg útsýnisíbúð á fjórðu hæð í góðu lyftuhúsi í Urriðaholti
Garðabæjar. Um er að ræða 2ja herbergja íbúð skráð 83,3fm að
stærð og að auki er geymsla sem er skráð 15fm. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir. Eignin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús, stofu, þvottahús og geymslu. Um er að ræða fallega
íbúð með stórkostlegu útsýni. Stutt í verslun þjónustu og óspillta
náttúru.

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.

Fjölskylduvænt einbýlishús á einni hæð með endurnýjuðu eldhúsi,
4 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum, óskráðum kjallara og
steyptum 45,9 fm. bílskúr. Rúmgóð stofa og hol/borðstofa þaðan
sem útgengt er á suðurvesturpall.
Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Ferjuvað 13-15

Hjaltabakki 4

Reykás 31

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

110 Reykjavík

48.900.000

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

109 Reykjavík

36.900.000

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. maí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. maí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. maí kl 18:30-19:00

Herbergi: 5

Herbergi: 4

Stærð: 160,8 m2

Stærð: 125 m2

Björt 4-5 herbergja íbúð á 2.hæð ásamt stæði á vinsælum stað í Norðlingaholti.
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu, borðstofu, opið eldhús, 3 svefnherbergi,
þvottahús og geymslu. Íbúðin hefur verið innréttuð á skemmtilegan hátt.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Stærð: 99,9 m2

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ, falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 3ju hæð. Íbúðin
skiptist í rúmgott eldhús með hvítri innréttingu og góðu rými fyrir borðstofuborð,
flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél, 3 svefnherbergi – öll rúmgóð - og
bjarta stofu með útgengi á suður svalir.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

49.500.000

Mjög björt og falleg útsýnisíbúð, hæð og ris ásamt bílskúr með góðu geymslulofti. 4
svefnherbergi, tvö í risi ásamt sjónvarpsstofu og tvö svefnherbergi á hæðinni, stofa
er opin og björt, nýlegt eldhús og tæki, þvottahús innan íbúðar og baðherbergi með
sturtu og baðkari. Stigahús er snyrtilegt og þak var lagfært ásam þakkanti 2015.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225
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Hrólfskálamelur 4 - 2 stæði í bílskýli
Vönduð nýleg 115 fm íbúð með tveimur stæðum í bílskýli .
Vandaðar inréttingar, gólfefni og tæki. Flísar á gólfum, innfelld
lýsing og svalalokun. Góðar suðursvalir og gott útsýni.
V. 77,0m. Opið hús í dag kl 17:30-18:00.
Upplýsingar veitir Bogi s: 699-3444

Svöluhöfði 26 - Einbýli
Einbýlishús á einni hæð á góðri útsýnislóð í enda botnlangans.
Mikið útsýni er frá húsinu og örstutt á golfvöll GM og fallegt
útivistarsvæði. Húsið er 155 fm með innbyggðum bílksúr. 3
svefnherbergi, 2 stofur. Góð lofthæð og innbyggð lýsing.
V. 65,0 m. Opið hús í dag kl 18:45 - 19:15.
Upplýsingar veitir Bogi s: 699-3444

Vesturgata 33b - 2ja herb.
2ja herbegja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi í gamla bænum.
Íbúðin er í bárujárnklæddu timburhúsi með sameignlegum
inngangi með efri hæðinni. Sameigninlegur afgirtur sólpallur/
stétt. V. 29,9 m. Opið hús á morgun þriðjud. kl 12:30- 13:00.
Upplýsingar veitir Bogi s: 699-3444

Seilugrandi 2 - góð 3ja með bílageymslu.
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af
svalagangi. Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa með svölum í
vestur. Opin og björt íbúð. Merkt stæði í bílageymslu fylgir.
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu. Verð 39,9 millj.
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi s: 895-1098.

Gilsbúð - skrifstofuhúsnæði - íbúðir - tækifæri.
Höfum tekið til sölumeðferðar um 202 fm blandað húsnæði á
tveim hæðum. Annars vegar gott skrifstofuhúsnæði á jarðhæð
og hins vegar tvær 3ja herbergja íbúðir á efri hæð. Gott ástand á
húsnæðinu. Mögulegt að breyta einnig skrifstofuhúsnæði í tvær
íbúðir. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi s: 895-1098.

Hofteigur 52 - Falleg 3. herb. með sérinngangi
Vel skipulögð 80.6 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Tvö
góð herbergi. Sameiginlegt þvottahús. Björt og falleg stofa með
gluggum á þrjá vegu. Nýuppgert baðherbergi. Góður garður með
mikla möguleika, verður skilað frágengnum. Frábær eign í hjarta
Laugardals. V. 38.9. Frekari upplýsingar veitir Hafdís s: 6998217.

Grenigrund 12 - Parhús á Selfossi
Frábært 150.6 fm parhús á fjölskylduvænum og eftirsóttum stað
á Selfossi. Þrjú svefnherbergi. Bílskúr og skjólgóður garður. Nýlegt
parket á gólfum. Fallegt og vel viðhaldið timburhús. V. 40,9.
Nánari upplýsingar veitir Hafdís s: 6998217.

Vilt þú vita hvað eignin þín kostar?
Á heimasíðu okkar getur þú óskað eftir verðmati hratt og örugglega.

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

BÚSETI - ÍBÚÐIR

í Kópavogi og miðbæ Reykjavíkur
3ja og 5 herbergja íbúðir

Austurkór 90 - íbúð 101

Þverholt 19 - íbúð 303

3 herb. 89,6 m2

5 herb. 132,5 m2
Búseturéttur frá: 8.380.000,Búsetugjald frá: 260.712,Afhending: Skv. áætlun 15.08.17

203 Kópavogur

105 Reykjavík

Búseturéttur: 5.433.444,Búsetugjald: 149.655,Afhending: Byrjun júlí 2017
Mögulegt lán: 1.700.000.Umsóknarfrestur til kl. 16.00, 16. maí.
Úthlutun á skrifstofu kl. 12.00, 17. maí.

Þverholt 19 - íbúð 403

Einholt 8 - íbúð 203

5 herb. 130,1 m
Búseturéttur frá: 8.500.000,Búsetugjald frá: 261.427,Afhending: Skv. áætlun 15.08.17

3 herb. 98,7 m2
Búseturéttur frá: 6.100.000,Búsetugjald frá: 217.172,Afhending: Skv. áætlun 15.09.17

105 Reykjavík

105 Reykjavík

2

Fyrstur kemur, fyrstur fær.

Fyrstur kemur, fyrstur fær.

•
•
•
•
•
•

Örugg búseta meðan þér hentar
Þú festir minni fjármuni í fasteign
Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
Lægri kaup- og sölukostnaður
Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
Hátt þjónustustig

INNIFALIÐ Í MÁNAÐARGREIÐSLU

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar,
hita, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóð.

Allar nánari upplýsingar á www.buseti.is
og á skrifstofu Búseta í síma 520 5788.

B-010517

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ

Fyrstur kemur, fyrstur fær.

Síðumúli 10
108 Reykjavík
sími 520 5788
buseti@buseti.is
www.buseti.is

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

viðskiptalögfr.
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

lögg. fast.
gustaf@fold.is / 895-7205

einar@fold.is / 893-9132

Kristín Pétursdóttir

Sóltún 20 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Lindargata 27, 101 Reykjavík

Tjarnarból, 170 Seltjarnarnesi

Suðurmýri 52, 170 Seltjarnarnes

ÍBÚÐ 701 + BÍLSKÚR

4RA HERBERGJA + BÍLSKÚR

EINBÝLI

Glæsileg 160,2 fm íbúð á 7. hæð
(næst efstu) ásamt 11,2 fm geymslu
og 24,1 fm innbyggðum bílskúr,
samtals 195,5 fm. Mikið útsýni. Allur
frágangur vandaður og mikið í lagt.
Gott innra skipulag. Parket og flísar á
gólfum. Tvö baðherbergi.

Ca. 130 fm björt og falleg íbúð
á góðum stað við Tjarnarból á
Seltjarnarnesi ásamt rúmlega 20 fm.
bílskúr, samtals 150 fm. Íbúðin skiptist
í 3-4 svefnherbergi. Endurnýjað
eldhús og baðherbergi auk rúmgóðrar
stofu. Stórar suðursvalir eru frá stofu
með fallegu sjávarútsýni. Stutt í alla
þjónustu, skóla og íþróttaaðstöðu.
Skipti möguleg á einbýli eða raðhúsi á
Seltjarnarnesi.

Verð 123 millj.
Afhending við kaupsamning.
Pantið tíma fyrir skoðun.

93 fm einbýli á tveimur hæðum á
eignarlóð á Seltjarnarnesi. Á neðri
hæð eru svefnherbergi, rúmgott
baðherbergi og geymsla og á efri
hæðinni eru stofur og eldhús.
Hellulögð afgirt lóð.
Einstakt tækifæri til að eignast lítið
hús á Nesinu.
Verð 49,5 millj.

Verð 59,9 millj.

Hafnarbraut 2, 200 Kópavogur

Barmahlíð 13, 3ja herbergja

Mávahlíð 4, 3ja herbergja

ATVINNUHÚSNÆÐI

LAUS.

LAUS

Tæplega 200 fm iðnaðarbil ásamt
óskráðu 40 fm millilofti þar sem búið
er að útbúa íbúðarrými. Húsið er
stálgrindarhús og holsteinn.
Vinnslusalurinn er með steyptu gólfi
og gryfju. 3ja fasa rafmagn. Stór
rennihurð. Fyrir liggur deiliskipulag
v/Kársnes þróunarsvæði frá október
2016.
Verð 45 millj.

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

Rúmlega 80 fm. íbúð á frábærum
stað í Hlíðunum.

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

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

Laus við kaupsamning.

Laus við kaupsamning.

Pantið tíma fyrir skoðun.

Lyklar á skrifstofu.

Lyklar á skrifstofu.

Verð 35 millj.

Verð 34 millj.

Sumarhús

Laugavegur-skrifstofuhúsnæði

VIÐ GALTARLÆK

TIL LEIGU

Ca. 90 fm. fallegt sumarhús á
frábærum stað við Galtarlæk með
útsýni til Heklu. Um 100 fm pallur er
í kringum bústaðinn. Eldhús er með
nýlegri og fallegri innréttingu. Þrjú
svefnherbergi. Stofa með kamínu og
útgengt á pallinn sem er með mjög
vönduðum heitum potti. Baðherbergi
er snyrtilegt og rúmgott.
Gróðurhús á lóð.

Óskum eftir

Ca. 420 fm skrifstofuhúsnæði á
2.hæð á Laugavegi 170.
Húsnæðið er laust til afhendingar
strax og leigist á hagstæðum kjörum
miðað við leigusamning til allt að
tveggja ára. Einnig er mögulegt að
leigja ca. 430 fm á jarðhæð í sama
húsi.

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum eftir íbúðum til leigu í úthverfum Reykjavíkur
fyrir opinberan aðila.
Traustar greiðslur, langur leigutími.

Bókið skoðun hjá Fold, 552-1400 /
fold@fold.is

Verð 17,5 millj.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Þú finnur okkur á fold.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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LUNDUR
220-26
- 415-23
-6
LANGALÍNA
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við

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 upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Óskar Þór
Hilmarsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344
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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 timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

Smári
Jónsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður
Kristinsdóttir

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Nýhöfn 7

Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

OAP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
FRÁ KL. 16.30 TIL 17.00
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Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ.

G

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Nýhöfn 7 í 9 íbúða 3ja hæð fjölbýlishúsi með lyftu.
Mikið sjávarútsýni. 105,8 fm. til 150,1 fm. að stærð. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús.
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

GOÐHEIMAR 4
• 104 Rvk.
• 3ja herb.
• 85,1 fm..
• Verð 38,5 millj.

TUNGUVEGUR 17 Opið hús í dag mánudag
• 108 Rvk.
á milli 16.30 og 17.00.
• 2ja herb.
• 69,9 fm.
• Jarðhæð.
• Verönd.
• Gott skipulag.
• Verð 33,5 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 16:30 til 17:00

Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

SELD

• 105 Rvk.
• 5 herb.
• 2. hæð.
• 196 fm.
• Bílskúr.
• Byggt árið 2000.
• Verð 74,5 millj.
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Ólafur
Tryggvason

Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ.

SKIPHOLT 66

• 200 Kóp.
• Einbýli. 238 fm.
• Bílskúr.
• Aukaíbúð
• Verð 89,5 millj.

• Raðhús.
• 192 fm.
• Góð svefnherbergi.
• Innbyggður bílskúr.
• Verð 62,5 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:00 til 17:30

Pálmi
Almarsson

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.

BIRKIGRUND 21
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Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

íb
uka

NÝ

Guðjón
Sigurjónsson

LUNDUR 5

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Hilmar
Óskarsson

60

g
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OPIÐ HÚS MÁNUDAG
FRÁ KL. 17.30 TIL 18.00

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.
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BERJARIMI 6

• 112 Rvk.
• 3ja herb.
• 93,3 fm.
• Falleg íbúð.
• Bílgeymsla.
• Verð 38,5 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali

Stofnað

Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali

1983

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Sími 520 7500

KIRKJUVELLIR - 4.HERB. - HAFNARFJÖRÐUR

LAXÁRBAKKI – HVALFJARÐARSVEIT – FERÐAÞJ.

LAUGARÁSVEGUR – EINBÝLI – REYKJAVÍK
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Hraunhamar kynnir mjög fallega 4 herbergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
á frábærum stað á Völlunum í Hafnarfirði. Fallegt eldhús með
borðkróki. Stórar svalir í vestur. Útsýni.

Ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á gistingu og veitingar.
Miklir möguleikar, góð staðsetning við þjóðveg 1, aðeins 12 km frá
Akranesi, einstakt fuglalíf, góðar gönguleiðir, mjög góð aðstaða í
veislusalnum, hægt að njóta norðurljósanna. Gisting í 12 glæsilegum
studióíbúðum og 6 svefnherbergi í gistihúsi. Stór veitingastaður, 100
manns í sæti. Nánari uppl. veitir Helgi Jón 893-2233

Nánari upplýsingar gefur sölustjóri Hraunhamars Helgi Jón
Harðarson gsm:893-2233/520-7500 eða helgi@hraunhamar.is

Opið hús þriðjudag 7. maí kl. 17:30-18:00
Í einkasölu sérlega fallegt pallabyggt einbýli samtals 213 fm. Stór og
falleg lóð. Frábært útsýni og góð staðsetning. Verð: Tilboð.
Nánari upplýsingar veitir sölustjóri Hraunhamars Helgi Jón
Harðarson gsm:893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is
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LIND Fasteignasala kynnir:

Einstakt og
uppgert 350 fm.
einbýlishús í
hlíðunum
Mjög vandað og vel uppgert einbýlishús
með fallegum afgirtum garði ásamt stórum
bílskúr.
Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð tæki,
fallegar hurðir og loftlistar.
Sjö herbergja hús, þrjú baðherbergi.

STÆRÐ: 350 FM

EINBÝLI

HERB: 7

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

Löggiltur fasteignasali

699 5008

Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

Nánari upplýsingar veita
Snorri Sigurðarson, löggiltur fasteignasali s. 8977027 eða ssig@fasteignasalan.is
Hafsteinn Þorvaldsson, löggiltur fasteignasali s. 8918891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Fréttablaðið eykur þjónustu sína við lesendur á landsbyggðinni.

Hannes Steindórsson

Ábendingahnappinn máUppspretta ánægjulegra viðskipta
finna á www.barnaheill.is

Húsið er byggt árið 1993 úr steypu, bárujárn er á þaki en vindskeiðar og gluggar
eru úr timbri. Lóðin er gróinn með góðum skjólgirðingum og fallegum trjágróðri.
Sólpallur er á baklóð sem snýr á móti suðri og gengið er út á hann úr stofu.
Innkeyrsla er hellulögð með snjóbræðslu. Gengið er inn í húsið á neðri hæð og
komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Úr forstofu er gengið inn í hol
sem tengir saman rými neðri hæðarinnar og stiga upp á efri hæðina. Á neðri
hæðinni er stofa í opnu rými og inn af henni er baðherbergi. Þvottahús er á neðri
hæðinni með innréttingu og flísum á gólfi. Gengið er inn í bílskúrinn úr þvottahúsi
en hann er um 38,8fm að stærð með lökkuðu gólfi. Eitt svefnherbergi er á neðri
hæðinni. Þegar gengið er upp á efri hæðina er komið inn í alrými hússins. Stofa,
borðstofa og sjónvarpshol er með parketi á gólfi. Eldhús er með rúmgóðri
innréttingu, Tvö rúmgóð svefnherbergi eru á hæðinni. Baðherbergi er flísalagt í
hólf og gólf. Í heildina er hér um að ræða snyrtilega og vandaða eign.
Verð 75.000.000

105 RVK

Allar nánari upplýsingar veitir:

hannes@fastlind.is

Baughús 1, 112 Reykjavík

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

S í ð a n

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

896 5222

693 3356

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

588 4477

Úlfar Freyr
Jóhansson

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Herdís Valb.
Hölludóttir

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

694 6166

Pétur Steinar
Jóhannsson

Sturla
Pétursson

Aðstoðarm.
fasteingasala
Snæfellsnesi

Anna F.
Gunnarsdóttir

Aðstoðarm.
Fasteignasala

Löggiltur
fasteignasali

892-8778

899 9083

893 4718

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Espigerði 4. Útsýnisíbúð í vestur.

Sérbýli

365,5 fm

Útsýni

192,5 fm einbýlishús við Móabarð í Hafnarfirði

milljónir

Fjölbýli

3ja herb

110,1 fm

Bílskýli

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Va l h ö l l f a s t e i g n a s a l a

|

145

milljónir

Einbýli

5-7 herb.

410 fm

Bílskúr

Síðumúla 27

• Fax
• www.101.is
• 101@101.is
511 •3909
Tjarnargata
4 • 101 Reykjavík
• Sími
• 101@101.is
Fax 511
3909
www.101.is
Tjarnargata
4 • 101 Reykjavík
• Sími 511
3101511• 3101
K r i s t í n S Ki gr ui srteí ny SS ii gguurreðya rSdi góut rt iðra r-d lóöt tgigr i -l t luörg fgai lsttueri gf ansatseai lgin a s a l i

Laugavegur 40A – 101 Reykjavík

8

84,9 fm

Rúmgóð

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteingasala
S:892-8778
anna@valholl.is

Rúmgóð 141,5 fm íbúð í
nýlegu húsi á frábærum
stað í Úlfarsárdal. Þrjú
rúmgóð herb. með
skápum. Rúmgóðar
stofur og bílastæði í
opinni bílag. Vandaðar
innr. og gólfefni.

54,9
milljónir

Fjölbýli

4ra herb

141,5 fm

Bílskýli

Höfum í sölu glæsilegt
einbýlishús við Þrastanes
í Garðabæ Aukaíbúð með
sérinngangi á neðri hæð.
Glæsilegar innréttingar
og skipulag, rúmgóður
bílskúr.
Frábær staðsetning

|

107,2 fm. íbúð með
sérinngangi á Laugavegi.
Íbúðin er skráð 3ja herb.
íbúð á tveimur hæðum,
en hefur hins vegar verið
skipt upp í tvær einingar.
Hentar vel til útleigu !

64

milljónir

Sími 588 4477
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Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Laugavegur 133 - Miðbærinn

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is
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Álfhólsvegur 22a – 200 Kópavogur

3ja herb

Stór og falleg 3ja herb.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
Stæði í bílageymslu og
stutt í helstu þjónustu
s.s. verslun, skóla og
leikskóla

Glæsilegt einbýlishús við Þrastanes á Arnarnesi

Tveggja íbúða einbýlishús
við Móabarð 4b í
Hafnarfirði. Aðal íbúð er
4ra herb. með bílskúr og
rúmgóðum stofum. Minni
íbúð er 2ja herb. með
sérinngangi og bílastæði.

milljónir

Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas
Sími: 692-6906
ulfar@valholl.is

ÚÐ

ÚÐ
Bílskúr

46,9

34,5

Fjölbýli

Vel skipulögð 3ja
herbegja á 1.hæð á
góðum stað í Grafarvogi
með sérinngangi frá
svalagangi. Örstutt í
helstu þjónustu.

Rúmg. nýleg 4ra herb.á jarðhæð við Skyggnisbraut

ÍB

ÍB

192,5 fm

Baugakór 13 - Kópavogi

KA

KA

milljónir

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar.
Lögg.fasteignasali
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

AU

AU

64,9

5-7 herb.

Auka íbúð

Mjög gott 365,5 fm
lager, skrifstofu og
þjónustuhúsnæði á
jarðhæð á útsýnisstað.
Stutt í helstu samgönguleiðir. 2 Innkeyrsluhurðir.
Gott athafnapláss
f.bíla+gáma.
Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar.
Lögg.fasteignasali
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Fjölbýli

218,9 fm

Glæsileg 132fm neðri
sérhæð í nýl.húsi ásamt
56 fm auka íbúð í kjallara
m.sérinng, og 30 fm
bílskúr. Vönduð eign á
frábærum stað.
Opið hús Mánudag
8.maí kl.16.00 - 16,30

.
TL
JÓ
FL

Atvinnuhúsnæði

milljónir

5-7 herb.
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Samkomulag

73,5

Tvíbýli

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð
US
LA

Hvaleyrarbraut - Hafnarf. Gott atvinnuhúsnæði

S

Laus strax

HÚ

S

104,8 fm

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar.
Lögg.fasteignasali
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

IÐ

HÚ

milljónir

3ja herb

Rúmgóð, velskipulögð
3-4ra herbergja íbúð
á 6.hæð í eftirsóttu
nýstandsettu lyftuhúsi á
besta stað. Vestur svalir.
Opið hús Þriðjudag
9.maí kl.16,30 - 17.00
íbúð 6C

OP

IÐ

OP

44,9

Fjölbýli

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð
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2
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89

Asparfell 12 – 111 Reykjavík

3ja herb

Fjölbýli

107,2 fm

|

Sérinngangur

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir
Lögfr. lögg.fast,sali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is
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Skólavörðustígur 8 – 101 Reykjavík

ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. MAÍ KL 17:15 – 18:00.
Falleg og vel skipulögð íbúð með stórum 26,2 ferm.
suðursvölum á þriðju hæð í fallegu húsi á Laugavegi. Hátt
til lofts og fallegir hornalistar eru í íbúðinni. Birt stærð
íbúðar skv. þjóðskrá er 56,9 fm. V – 38,9 millj

Falleg ogbjört 136,1 fm. 5 herb. íbúð á 1. hæð með sér
inngangi og tveimur stæðum í bílageymslu í nýlegu húsi.
Suður útgangur út á sérafnotareit/pall sem heimilt er að
girða af. V – 56,9 millj

Skemmtileg fjölskylduíbúð á 6. og 7. hæð með frábæru
útsýni. Þegar komið er upp á 6. hæð er gengið út á svalir og
þaðan er sérinngangur í íbúðina. Eignin þarfnast endurbóta.
V – 41,5 millj.

101 Reykjavík fasteignasala og um allt land

Vel staðsett, björt og glæsileg, 113,2 fm, 3ja herbergja
íbúð á tveimur hæðum á 3-4 hæð í nýlegu húsi í miðbæ
Reykjavíkur. suðursvalir og útsýni. V – 63,9 millj.

Hvers virði er eignin þín?
- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding
899 9787

570 4800
Löggiltur fasteignasali

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is
450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

BAULAN – BORGARFIRÐI
Höfum fengið í einkasölu veitingaskálann Bauluna í Borgarfirði,
rekstur og fasteign. Um er að ræða áhugavert tækifæri í fallegu
umhverfi í sístækkandi ferðaþjónustu. Er staðsett við þjóðveg 1
í Norðurárdal, miðsvæðis í Borgarfirði. Eignirnar samanstanda
af fasteign sem er 406 fm og stendur á 2 hektara eignarlandi. Þjónustan samanstendur af sölu eldsneytis, veitingasölu,
smásöluverslun við ferðamenn og sumarhúsbyggð. Ýmsir möguleikar í stöðunni til stækkunar og breytinga.
Upplýsingar um eignina veita Bárður H Tryggvason í 896 5221
eða á bardur@450.is og Erlendur@450.is lögg.
Fasteignasali í s-450 0000.

Kristján Baldursson

VIÐ ERUM
TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Hákon Guðmundsson

Aðstoðarmaður
Sölustjóri. Viðskiptafr., fasteignasala.
lögg. fasteigna-,
S: 861-9240
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Arnarsmári 22, 201 Kópavogur
S

Ú
ÐH

I

OP

Opið hús miðvikudaginn
10.maí kl. 17:30 - 18:00

Einar P. Pálsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

S

Ú
ÐH

I

OP

S

I

OP

Opið hús þriðjudaginn 9. maí
kl. 17:30-18:00

Bára Daníelsdóttir

Skrifstofustjóri
S: 693-1837
Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Gylfi Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

hdl., löggiltur fasteigna-, Aðstoðarmaður
fyrirtækja- og skipasali. fasteignasala
S: 822-5124
S: 853-9779

Opið hús þriðjudaginn 9.maí
kl. 17:30 - 18:00
Vel staðsett 5 herb. 93 fm íbúð í
fallegu húsi með sérinngang.
Stutt er í alla þjónustu, skóla og
leikskóla

Verð: 47,9 millj.

Ú
ÐH

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Sogavegur 172, 108 Reykjavík

Björt og falleg 4 herb. 110 fm
íbúð miðsvæðis í Kópavogi.
Tilvalin eign fyrir barnafólk.

Bjarnarstígur 9, 101 REYKJAVÍK

Sólveig Regína Biard

Aðstoðarmaður
hdl. Sölufulltrúi.
fasteignasala
Er í námi til löggildingar S: 869-4879
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

Verð: 42,9 millj.

Drápuhlíð 15, 105 Reykjavík.
O

PIÐ

S

HÚ

Opið hús fimmtudaginn 11.
maí kl. 17:30-18:00

Björt og snyrtileg 38,6 fm.
tveggja herbergja íbúð á 2. hæð
við Bjarnarstíg í vel viðhöldnu
litlu fjölbýli. Inngangur í íbúð er
garðmegin. Góð eign í miðbæ
Reykjavíkur.

Rúmgóð 4ra herbergja sérhæð
á besta stað í hlíðunum með
vel hirtum garði. Sameiginlegt
þvottahús í snyrtilegri sameign
en þar eru einnig þrjár geymslur
sem tilheyra íbúðinni.

Verð: 27,9 millj.

Verð 49.9 millj.

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

Smáauglýsingar
Vinnuvélar

Bílar
Farartæki

512 5000

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

Hjólbarðar

Varahlutir

Þjónusta

Pípulagnir
KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Bátar

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 663 5315

Mótorhjól

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

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

Til Sölu, Yamaha fzs 1000 Fazer
2001. 4/cyl./142hö. Í góðu
standi, nýleg dekk, ferðatöskur,
verkstæðisbók. Ekinn 10.200 mílur.
Verð.850.þús. Uppl. 896-1494

NÝTT - NÝTT - NÝTT
HEIMAVÍKUR PLÖTUKRÓKA
NR. 12

Góð reynsla - meiri afli Heimavík
ehf Heimavik.is sími 892-8655

Hreingerningar

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

Spádómar

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

Keypt
Selt

SMIÐSKRAFTUR EHF.
NÝSMÍÐI OG VIÐHALD.

Bókhald

Húsnæði

Til sölu

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi

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

Óskast keypt

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

smidskraftur@gmail.com

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

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

Búslóðaflutningar

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

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

Atvinna

Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Til bygginga

SPÁSÍMINN 908 5666

Atvinna í boði

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

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Rafvirkjun

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tímavinna eða tilboð.

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

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

S. 893 6994

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

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

Snyrti & nuddstofan Smart

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

SUMARSTARF

Starfsfólk óskast í
sumarafleysingar í
matvælavinnslu í Mosfellsbæ.
Frekari uppl. í s. 897 3236 eða á:
raggi@nonnilitli.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

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Indverskt höfuð og andlitsnudd,
ásamt háls og herðanuddi

á aðeins 7.500.Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Óska eftir vönu starfsfólki við
snyrtingu og pökkun. Uppl. í s. 824
3180

TANTRA NUDD

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

Faglæðir málarar geta bætt við
sig útiverkefnum. Mikil reynsla
og fagmennska í fyrirrúmi.Jón og
Marteinn

333 kr
á dag*
365.is Sími 1817

*9.990.- á mánuði.

Sumartilboð

FISKVINNSLA Í HFJ.
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Nú er lag
30%

30%

Airforce

30%

50%

Valdar vörur með miklum afslætti
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

nýr vefur
Netverslun
Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Greiðslukjör

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLÓMSTURVELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit helgarinnar

Arsenal - Man. Utd

2-0

1-0 Granit Xhaka (54.), 2-0 Danny Welbeck
(57.).

Liverpool - Southampt. 0-0
Man. City - C. Palace

5-0

Bournemouth - Stoke

2-2

Burnley - WBA

2-2

Hull - Sunderland

0-2

Leicester - Watford

3-0

Swansea - Everton

1-0

1-0 David Silva (2.), 2-0 Vincent Kompany
(33.), 3-0 Kevin de Bruyne (59.), 4-0 Raheem
Sterling (82.), 5-0 Nicolas Otamendi (90.).

0-1 Lys Mousset, sjm. (33.), 1-1 Junior
Stanislas (62.), 1-2 Mame Biram Diouf (73.),
2-2 Ryan Shawcross, sjm. (81.).

1-0 Sam Vokes (56.), 1-1 Salomon Rondon
(66.), 1-2 Craig Dawson (78.), 2-2 Sam Vokes
(86.).

0-1 Billy Jones (69.), 0-2 Jermain Defoe
(90.).

1-0 Onyinye Ndidi (38.), 2-0 Riyad Mahrez
(58.), 3-0 Marc Albrighton (90.).

1-0 Fernando Llorente (29.).
Í kvöld:
Chelsea - Middlesbrough

Staðan
FÉLAG

L

Chelsea
34
Tottenham 35
Liverpool 36
Man. City 35
Man. Utd 35
Arsenal
34
Everton
36
WBA
35
Leicester 35
B’mouth
36
West Ham 36
Southamp. 34
Stoke
36
Burnley
36
Watford
35
Crystal P. 36
Swansea
36
Hull
36
Boro
35
Sunderland 35

U

26
23
20
20
17
19
16
12
12
11
11
11
10
11
11
11
10
9
5
6

J

3
8
10
9
14
6
10
9
7
9
9
9
11
7
7
5
5
7
13
6

T

5
4
6
6
4
9
10
14
16
16
16
14
15
18
17
20
21
20
17
23

MÖRK
72-29
71-23
71-42
70-37
51-27
66-42
60-41
41-45
45-54
52-65
45-59
39-44
39-52
37-51
37-58
46-61
41-69
36-69
26-45
28-60

S

81
77
70
69
65
63
58
45
43
42
42
42
41
40
40
38
35
34
28
24

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Swansea City

Gylfi Þór Sigurðsson

Var sem fyrr allt í öllu í
mikilvægum sigri Swansea
á Everton en kom aldrei þessu vant
ekki nálægt marki sinna manna.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.

Spilaði síðustu sjö mínútur í 2-2 jafntefli Burnley
gegn WBA sem nánast
tryggði sæti Burnley í deildinni.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Stjórnaði miðjunni í 0-3
sigri Cardiff á Huddersfield
Wolverhampton Wanderers

Jón Daði Böðvarsson

Spilaði í 12 mínútur í 1-0
sigri Wolves gegn Preston.

Fulham

Ragnar Sigurðsson

Ekki í leikmannahóp Fulham sem tryggði sér sæti í
umspilinu með 1-2 sigri.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Ekki í leikmannahóp
Bristol City sem tapaði
fyrir Birmingham.

Salt í sárin. Danny Welbeck, fyrrverandi leikmaður Man. Utd, launaði félaginu fyrir að selja sig með því að skora gegn því í leiknum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Stórveldin tvö í hættu á að skipta e

Fyrir ekki svo mörgum árum hefði leikur á milli Arsenal og Manchester United í einni af síðustu umferðum Úrvals
hafa háð svo magnaðar rimmur sín á milli, áttust við í gær í leik sem aðeins er hægt að lýsa sem baráttunni um fim
FÓTBOLTI Arsenal vann afar góðan
sigur á liði Manchester United í gær.
Ólíklegt er þó að sigurinn hafi afgerandi áhrif á niðurstöðu tímabilsins
enda nær útilokað að þessi lið nái
að komast upp í hið eftirsótta fjórða
sæti deildarinnar.
Þessi sigursælustu félög í sögu
ensku úrvalsdeildarinnar virðast
vera langt frá því að geta gert alvöru
atlögu að titlinum og spurningin er
hvort þau geti orðið föst í hjólförum
þess að þurfa alltaf að horfa upp á
önnur lið næla í titilinn.
Saga enskrar knattspyrnu er
vörðuð liðum sem hafa náð hæstu
hæðum en fallið úr sessi. Það fylgir
sögunni að stórveldi rísi, falli og
hverfi en ólíklegt að þau örlög bíði
þessara félaga. Fjármunirnir og
frægðin sem fylgir þeim gerir það
að verkum að þau verða alltaf í efri
hluta deildarinnar, nema eitthvað
mikið komi fyrir.
Það sem stuðningsmenn þessara
félaga ættu að hafa áhyggjur af er að
þau hljóti sömu örlög og Liverpool
hefur þurft að þola síðustu áratugi.
Að vera alltaf í grennd við toppinn,
nálægt titilbaráttunni, án þess þó
að eiga raunverulega möguleika á
því að ná í þann stóra, að hætta að
skipta máli.

Ekki fenginn til að vinna Evrópudeildina
Þetta er það sem stuðningsmenn
Arsenal hafa þurft að þola síðasta
áratug. Þetta er einnig nýr raunveruleiki stuðningsmanna United
undanfarin ár.
Stuðningsmenn Manchester

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
1-0 sigur Swansea á Everton á
heimavelli var risastór fyrir félagið sem berst nú fyrir lífi sínu í
deildinni. Með sigrinum skreið
Swansea upp fyrir Hull og úr
fallsæti. Staðan er því þannig að
örlög Swansea eru í höndum leik
leikmanna og þjálfara liðsins þegar
aðeins tvær umferðir eru eftir.
Hvað kom á óvart?
Leikmenn Sunderland vöknuðu
til lífsins eftir að hafa sofið
Þyrnirósarsvefni allt tímabilið.
Það var ekki að sjá að liðið væri
fallið þegar Sunderland heimsótti
Hull og fór heim með þrjú stig af
erfiðum heimavelli Hull þar sem
liðið hefur ekki tapað frá því að
Marco Silva tók við í janúar.
Mestu vonbrigðin
Crystal Palace hefur að undanförnu tekist að ná í frækna sigra
gegn Chelsea og Arsenal. Menn
bjuggust því við að liðið væri
líklegt til að standa í Manchester
City. Sú varð heldur betur ekki
raunin og fóru leikar 5-0 fyrir
City. Er Palace í verulegri hættu á
að sogast niður í fallsæti og ekki
hjálpar stórt tap í þeirri baráttu.

Leikmaður helgarinnar
Kevin De Bruyne var potturinn og pannan í öflugum 5-0 sigri Manchester City á Crystal Palace um helgina. Hann skoraði mark og
bætti við tveimur stoðsendingum. Seinni stoðsendingin var
stoðsending númer fimmtán í deildinni og komast aðrir leik
leikmenn ekki með tærnar þar sem De Bruyne hefur hælana
þegar kemur að því að mata samherja sína.
Belginn ungi byrjaði tímabilið með látum en dalaði
um miðbik þess og frá áramótum fram í miðjan mars
skoraði hann aðeins tvö mörk. Eitthvað virðist þó hafa
kveikt í honum undanfarna tvo mánuði því að í síðustu
sjö deildarleikjum hefur hann skorað eitt mark og lagt upp
sex fyrir félaga sína.
Segja má að tímabilið hafi verið vonbrigði hjá Manchester
City og fregnir berast nú af því að Pep Guardiola muni
standa fyrir miklum hreinsunum í leikmannahópi City í
sumar. Ljóst er þó að De Bruyne er ekki á þeim lista og líklegt
að Spánverjinn muni byggja lið sitt í kringum Belgann. Þegar
hann spilar vel spilar City vel líkt og sást um helgina en
leikmenn Palace höfðu engin svör við sóknarleik City, þar
sem De Bruyne fór fremstur í flokki.
United geta eflaust huggað sig við
að liðið hefur nú þegar nælt sér í
deildabikarinn og er í góðri stöðu
til þess að vinna Evrópudeildina.
Tveir titlar á einu tímabili getur
seint talist slæmur árangur en
stuðningsmenn United einblína
bara á eitt. Þeir gera kröfu um það
að deildartitillinn skili sér heim á
ný í 21. skipti. United virðist hins
vegar vera langt frá því að geta
náð í hann, 16 stigum frá toppliði
Chelsea.
Ef til vill líta menn til þess að
Mourinho er á sínu fyrsta tímabili
með United og er aðeins að hefja

uppbygginguna. Að sama skapi má
benda á fyrsta tímabil Louis van
Gaal, þar sem hann náði að koma
liðinu aftur í Meistaradeildina.
Ákveðin bjartsýni ríkti eftir það
tímabil en óhætt er að segja að
Van Gaal hafi ekki tekist að endurlífga stórveldisdrauma Manchester
United.
Saga Mourinhos er þannig að
hann hefur ekki orðið langlífur hjá
þeim félögum sem hann stýrir.
Vinni United Evrópudeildartitilinn getur Mourinho sjálfsagt vel
við unað en hann var ekki ráðinn til
United til þess að vinna þann titil,
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BARÁTTAN HEFST Í MÝRINNI

HANDBOLTI Úrslitaeinvígið í efstu
deild kvenna, Olís-deildinni, hefst í
kvöld klukkan 20.00 þegar Stjarnan
tekur á móti Fram.
Þetta voru tvö sterkustu lið
deildarinnar og er búist við afar
skemmtilegu einvígi. Bæði lið fengu
35 stig í deildinni en Stjarnan varð
deildarmeistari á innbyrðisárangri
og munaði þar aðeins einu marki.
Það segir mikið um hversu jöfn
þessi lið eru.
Þau mættust þrisvar í deildinni.
Einu sinni var jafntefli og svo unnu
þau hvort sinn leikinn. Þau mættust
líka í úrslitum bikarkeppninnar og
þar vann Stjarnan með einu marki,
19-18.
Stjarnan er því bæði deildar- og
bikarmeistari. Stjörnustúlkur vilja
þó landa þeim stóra eftir að hafa
þurft að sætta sig við silfur fjögur ár
í röð. Þar af tapaði liðið síðustu tvö
ár fyrir Gróttu í úrslitum.
Stjarnan náði þó fram hefndum
gegn Gróttu með því að vinna
einvígið gegn Seltirningum 3-2.
Stjarnan vann samt eiginlega 4-1

Pepsi-deild karla

Stjarnan - ÍBV

5-0

Víkingur Ó. - KR

1-2

1-0 Hólmbert Aron Friðjónsson, víti (6.), 2-0
Jósef Kristinn Jósefsson (24.), 3-0 Hólmbert Aron Friðjónsson (45.), 4-0 Hilmar Árni
Halldórsson (70.), 5-0 Guðjón Baldvinsson
(90.+2)

1-0 Pape Mamadou Faye (47.), 1-1 Skúli Jón
Friðgeirsson (56.), 1-2 Pálmi Rafn Pálmason
(90.+3).

Pepsi-deild kvenna
Rakel Dögg og félagar í Stjörnunni
ætla alla leið í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fylkir - Þór/KA

því Grótta fékk einn vinning að gjöf
eftir að Stjarnan hafði teflt fram
ólöglegum leikmanni.
Fram aftur á móti ruddi Haukum
úr vegi sínum í undanúrslitunum.
Fram vann einvígið 3-0 en alla leikina þrjá með samtals fimm marka
mun.

Þór/KA er efst í deildinni enda er liðið búið
að vinna alla þrjá leiki sína. Þar á meðal
á móti þeim tveimur liðum sem spáð var
efstu sætunum fyrir mótið.

FJÓRIR LEIKIR Í PEPSI KARLA

FÓTBOLTI Það er nóg um að vera
fyrir sparkfíkla í kvöld því þá
klárast önnur umferðin í Pepsideild karla er fjórir leikir verða
spilaðir.
Klukkan 18.00 hefst ballið
er FH tekur á móti nýliðum KA.
Norðanmenn komu skemmtilega
á óvart í fyrstu umferðinni er þeir
skelltu Blikum í Kópavogi, 1-3. Á
sama tíma náði FH að vinna ÍA á
Akranesi, 2-4. Verður gaman að
sjá KA-menn glíma við Íslandsmeistarana.

Nýjast

Hinir þrír leikirnir hefjast
svo klukkan 19.15. Víkingur frá
Reykjavík tekur á móti Grindvíkingum en Víkingar unnu KR
í fyrsta leik en Grindavík gerði
jafntefli við Stjörnuna.
Skagamenn fá annan heimaleik
er Valsmenn mæta á Skagann.
Valsmenn lögðu Víkinga frá Ólafsvík í fyrstu umferð, 2-0.
Blikar keyra svo upp í Grafarvog
þar sem þeir spila við Fjölni sem
gerði markalaust jafntefli við ÍBV í
fyrstu umferð.

Inkasso-deildin

Fylkir - Þór

3-1

Þróttur - Haukar

1-2

Leiknir F. - Grótta

2-2

1-0 Orri Sveinn Stefánsson (14.), 2-0 Oddur
Ingi Guðmundsson (37.), 3-0 Andrés Már
Jóhannesson (79.), 3-1 Orri Sigurjónsson
(90.+3).

0-1 Daníel Snorri Guðlaugsson (16.), 1-1
Emil Atlason, víti (45.+3), 1-2 Björgvin
Stefánsson, víti (69.).

0-1 Viktor Smári Segatta (5.), 1-1 Valdimar
Ingi Jónsson (41.), 2-1 Arkadiusz Jan Grzelak
(44.), 2-2 Ingólfur Sigurðsson (50.).

ekki lengur máli

sdeildarinnar verið úrslitaleikur um titilinn. Þessi lið, sem
mmta sætið. Það er af sem áður var.
0 - Liði Manchester
United hefur ekki tekist að
skora mark á útivelli gegn
hinum liðunum í efstu sex
sætum deildarinnar á þessu
tímabili.

Sannleikurinn er sá
að ég vona að
Wenger haldi starfi sínu hjá
Arsenal.
Jose Mourinho, stjóri Man. Utd

Hælisleitandi börn,
fylgdarlaus börn á flótta
Hefur þú áhuga á að taka inn á heimili þitt barn sem gæti verið á aldrinum
13 – 17 ára og kemur án fylgdar fullorðinna til Íslands?

hann var heldur ekki ráðinn til að
ná fimmta sætinu. Tapið í gær sýndi
hvað liðið er langt á eftir hinum liðunum í toppbaráttunni. Liðið hefur
til að mynda ekki skorað mark á útivelli gegn liðunum í efstu sex sætunum.
Mourinho hefur afsakanirnar á
þessu tímabili, en þær munu ekki
gilda á því næsta.

Sigurinn gerir lítið fyrir Wenger
Arséne Wenger, stjóri Arsenal, virðist þó alveg vera á þrotum með sínar
afsakanir. Stuðningsmenn félagsins
virðast flestir hverjir vera orðnir
langþreyttir á honum og getuleysi
undanfarinna ára.
Segja má að orð Mourinhos í
aðdraganda leiksins segi allt sem
segja þarf um stöðu Wengers sem
þjálfara Arsenal.
„Sannleikurinn er sá að ég vona
að Wenger haldi starfi sínu hjá Arsenal,“ sagði Mourinho en þeir félag-

ar hafa eldað saman grátt silfur í
gegnum tíðina. Þessi von Mourinho
bendir eindregið til þess að hann
telji Wenger ekki vera ógn í deildinni og miðað við gengi Arsenal að
undanförnu er það ekki skrýtið.
Liðinu hefur gengið afar illa og
það virðist vera eins og leikmennirnir trúi ekki lengur á verkefnið. Þá
er yfirleitt síðasta hálmstrá knattspyrnustjóra farið. Þrátt fyrir allt
sem Wenger hefur gert fyrir Arsenal
er líklega tími fyrir hann til að stíga
til hliðar.
Sigurinn í gær breytir litlu þar
um enda afar ólíklegt að liðið spili í
Meistaradeildinni að ári sem hefur
verið helsta réttlætingin fyrir þaulsætni Wengers undanfarin ár.
Staðan er einfaldlega þannig að
vilji Arsenal ekki hljóta sömu örlög
og Liverpool, þarf Wenger að fara.
Hann getur gert það með reisn,
takist liðinu að vinna ensku bikarkeppnina. tryggvipall@365.is

Óskað er eftir áhugasömu fólki sem er tilbúið að vista eða fóstra barn á heimili
sínu til lengri eða skemmri tíma. Æskilegt er að þeir sem taka að sér börn í slíkum
aðstæðum hafi reynslu eða þekkingu á málefnum flóttabarna, mismunandi menningu
þeirra, trú og hefðum og eða tali tungumál þeirra.
Nauðsynlegt er að umsækjendur sæki undirbúningsnámskeið á vegum
Barnaverndarstofu, hafi möguleika á að sinna þörfum barna í nýju umhverfi og
veita þeim öruggt skjól á heimili sínu. Mikilvægt er að umsækjendur hafi
sveigjanlegan vinnutíma.

Áhugasamir vinsamlega hafi
samband við Barnaverndarstofu í síma 530 2600
eða sendi tölvupóst á bvs@bvs.is.

1-4

0-1 Margrét Árnadóttir (15.), 1-1 Rakel Leósdóttir, víti (25.), 1-2 Andrea Mist Pálsdóttir
(33.), 1-3 Hulda Björg Hannesdóttir (39.), 1-4
Hulda Ósk Jónsdóttir (47.).
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Merkisatburðir

413 Honoríus Rómarkeisari lækkar skatta á sjö ítölsk héröð
eftir árásir Vestgota.
1429 Jóhanna af Örk leiðir Frakka til sigurs í umsátrinu um
Orléans.
1636 Hekla gýs.
1752 J.C. Pingel, amtmanni Íslands, er vikið úr embætti
vegna skulda.
1835 Fyrstu ævintýri H.C. Andersen eru gefin út í Danmörku.
1865 Hilmar Finsen er skipaður stiftamtmaður yfir Íslandi.
1933 Mohandas Gandhi fer í þriggja vikna hungurverkfall til
að mótmæla breskri stjórn yfir Indlandi.
1945 Franski herinn myrðir hundruð Alsírbúa.
1970 Let It Be, síðasta breiðskífa Bítlanna, kemur út.
1979 Félag frjálshyggjumanna er stofnað.
1996 Stjórnarskrá Suður-Afríku tekur gildi.

Helga Bjarnadóttir
Skálpastöðum,

andaðist þ. 25. apríl. Útför hennar
verður gerð frá Reykholtskirkju
þann 9. maí kl. 14.00. Blóm og kransar
vinsamlega afþökkuð.
Guðmundur Þorsteinsson
Bjarni Guðmundsson
Hildur Jósteinsdóttir
Þórunn Guðmundsdóttir
Jón Loftur Árnason
Þorsteinn Guðmundsson
Björg Magnúsdóttir
Margrét Helga Guðmundsd. Eyjólfur Kristinn Örnólfss.
og fjölskyldur.

Útför mannsins míns, föður,
tengdaföður og afa,

Steingríms Pálssonar

fer fram frá Dómkirkjunni
þriðjudaginn 9. maí kl. 15.00.
Ingibjörg Pála Jónsdóttir
Hildur Steingrímsdóttir
Einar Steingrímsson
Þóra Steingrímsdóttir
Haukur Hjaltason
og barnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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Þessir knapar voru við æfingar í Víðidal, mögulega fyrir mótið, þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Reykjavíkurmeistaramót
Fáks þykir afar spennandi
Reykjavíkurmeistaramót Fáks í hestaíþróttum hefst í dag. Mótið stendur yfir fram á
sunnudag og fara einkunnir knapa á heimslista. Formaður Fáks segir gott fólk vinna
óeigingjarnt starf til að hægt sé að halda mótið. Gríðarlegur undirbúningur sé að baki.
Reykjavíkurmeistaramót Fáks í hestaíþróttum hefst klukkan fjögur í Víðidal
í dag þegar keppt verður í skeiði. Mótið
stendur yfir fram á sunnudag og er keppt í
fjölmörgum flokkum.
„Þetta er stærsta mót sem haldið er á
landinu núorðið,“ segir Hjörtur Bergstað,
formaður Fáks. Hann segir jafnframt að
mótið sé svokallað „world ranking mót“.
„Þannig að einkunnirnar fara á heimslista. Það eru meðal annars erlendir dómarar sem dæma á mótinu,“ segir Hjörtur
enn fremur.
Undirbúningurinn fyrir mót sem þetta
er gríðarlegur, að því er Hjörtur segir. „Það

Menn hlakka alltaf til
þess að sjá alla bestu
hesta landsins samankomna á
einn stað.
Hjörtur Bergstað, formaður Fáks

var í sjálfu sér byrjað að undirbúa þetta mót
þegar mótinu í fyrra lauk. Það er gott fólk
sem kemur að þessu og það veit hvað það
er að gera,“ segir Hjörtur og bætir við: „Það
er gríðarlegur undirbúningur sem fer í þetta
síðustu dagana fyrir mót og mörg dagsverk

sem fara í þessa daga sem mótið stendur.“
Hjörtur segir að öll undirbúningsvinnan
sé unnin í sjálfboðavinnu. „Það má ekki
gleyma því,“ segir hann.
„Menn hlakka alltaf til þess að sjá alla
bestu hesta landsins samankomna á einn
stað,“ segir Hjörtur að lokum.
Eins og áður segir er keppt í ýmsum
greinum á mótinu. Á morgun verður keppt
í fjórgangi og á miðvikudag bæði í fjór- og
fimmgangi. Þá verður keppt í fimmgangi á
fimmtudag, tölti á föstudag, tölti, fjórgangi,
fimmgangi og slaktaumatölti á laugardag og
svo eru A-úrslit í flestum flokkum á sunnudaginn. thorgnyr@frettabladid.is
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Stríðslok í Evrópu
„Í dag kl. 1 eftir hádegi verða styrjaldarlok í Evrópu tilkynt samtímis í London,
Washington og Moskva. Verður dagurinn í dag því hinn svonefndi sigurdagur
í Evrópu. Dagurinn verður almennur
hátíðisdagur í Bretlandi og einnig Miðvikudagurinn kemur.“
Svona hljómaði forsíðufrétt Morgunblaðsins þann áttunda apríl árið 1945
undir fyrirsögninni „Friður í Evrópu
tilkynntur í dag“. Markaði dagurinn
endalok síðari heimsstyrjaldar í Evrópu
og sigur bandamanna.
Fjölda annarra frétta mátti finna á
þessari sömu forsíðu. Meðal annars
af því að lík Joseps Göbbels, áróðursmálaráðherra nasista, væri fundið og
að norski rithöfundurinn Knut Hamsun
hefði gefið út ávarp í minningu Adolfs
Hitler.
Í Alþýðublaðinu var fjallað um að
forseti Íslands og forsætisráðherra
muni flytja ávörp af svölum Alþingishússins og að hundruð Íslendinga í
Danmörku biðu eftir heimferð.
Þjóðviljinn bauð upp á stóra
fyrirsögn á forsíðu: „Friður í Evrópu!“
Í undirfyrirsögninni sagði svo að
Sameinuðu þjóðirnar hefðu sigrað
fasistaríkin og að þýsku herirnir gefist

Þýskir hershöfðingjar undirrita skilyrðislausa uppgjöf Þjóðverja.

upp skilyrðislaust á öllum vígstöðvum
í Evrópu.
Vísir sagði meðal annars frá því
að Himmler hefði fyrirskipað morð
allra fanga í Dachau-fangabúðunum

og Tíminn sagði meðal annars frá því
að Danmörk væri orðin frjáls. Þó sló
tíminn einnig upp viðtali við Árna G.
Eylands, framkvæmdastjóra Búnaðardeildar SÍS, á forsíðu.

Milljón kílómetra ábyrgð
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Milljón kílómetra ábyrgð á svinghjólinu í KIT4P kúplingssettunum frá Valeo
Þú skiptir aldrei aftur um svinghjól

Milljón
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Nýju Valeo KIT4P kúplingssettin innihalda heilsteypt
svinghjól og styrktan kúplingsdisk með dempun sem
gefur mýkri skiptingu á milli gíra.

Kostir Valeo KIT4P kúplingssettana.
Áreiðanleiki:
Verndar vélina og gírkassan þegar skipt er um gíra.
Auðvelt í ísetningu:
Tekur sama tíma og að skipta um tvöfalt svinghjól og
þarfnast ekki sérstakra verkfæra.
Lengri ending:
Eykur endingu kúplingarinnar - bestu kúplingarnar
sem hægt er að fá fyrir til dæmis sendibíla sem eru
undir miklu álagi.
Góð fjárfesting:
Ódýrar þegar þarf að skipta næst um kúplinguna.
Þarf ekki að skipta um svinghjólið, aðeins kúplingsdiskinn, kúplingspressuna og legu.
Þú finnur allar upplýsingar um Valeo kúplingar á
www.varahlutir.is
Bílaframleiðaendur eru farnir að nota Valeo KIT4P
kúplingssettin í nýja bíla. Dæmi: Volkswagen · Renault · Ford

Allt fyrir bílinn
Sti l l i ng hf. | Sí mi 5 20 8000 | www. s t i lli n g. i s | s t i lli n g@ s t i lli n g. i s
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Mánudagur

8. MAÍ 2017

ÞRAUTIR

MÁNUDAGUR

Vestangola eða
kaldi og skýjað að
mestu í dag, en
sólskin með köflum
fyrir austan með
hita að 18 stigum.
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Gunnar Björnsson

Þór Valtýsson (1.955) átti leik
gegn Aðalsteini Thorarensen
(1.686) á GAMMA Reykjavíkurskákmótinu.
Hvítur á leik
26. Bc7! Vinnur skiptamun
og skákina nokkru síðar.
Landsmótinu í skólaskák
lauk í gær á Akureyri. Benedikt Briem vann sigur í yngri
flokki en Vignir Vatnar
Stefánsson og Hilmir Freyr
Heimisson urðu efstir og
jafnir í þeim eldri.
www.skak.is: Allt um Landsmótið.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Pondus

2

1

7

LÓÐRÉTT
1. mylsna
3. í röð
4. blóm
5. lík
7. barningur
10. útdeildi
13. sódi
15. korn
16. hald
19. í röð

3

4

8

10

12

11

13

14

15

16

18

5

17

19

20

21

LÁRÉTT: 2. Íran, 6. áb, 8. slá, 9. lag, 11. pr, 12. draga,
14. áform, 16. tt, 17. sóa, 18. att, 20. sí, 21. kaup.
LÓÐRÉTT: 1. sáld, 3. rs, 4. alparós, 5. nár, 7. barátta,
10. gaf, 13. gos, 15. maís, 16. tak, 19. tu.

Skák

LÁRÉTT
2. ríki í Arabíu
6. í röð
8. berja
9. tækifæri
11. fyrir hönd
12. toga
14. ráðagerð
16. tveir eins
17. sólunda
18. sigað
20. ætíð
21. laun

Eftir Frode Øverli

Sæl,
vilt þú
kaupa
lottó?

Lottó?
Fyrir
Af hverju ert þú skólaað selja lottó, hljómvinur?
sveitina.

Frábært.
Ég ætla að stökkva
inn og sækja klink.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, tónlistin mín
er eitthvað úrelt.

Getur þú mælt með
einhverju fyrir mig
í ræktina?
Já, ég ætti að luma
á einhverju.

Barnalán

Hvort kýstu hrylling, fordóma
eða hreina og beina reiði?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Afsakaðu hvað ég er seinn,
ég var á foreldranámskeiði.
Solla er
að gráta.
Fréttablaðið eykur þjónustu sína
við lesendur á landsbyggðinni.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

Já, ég
heyri það.

Þú ættir að kanna hvort það
sé ekki í lagi með hana.

MÁNUDAGUR

8. MAÍ 2017
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THE PLAYLIST

EMPIRE

SÝND KL. 5.45, 8, 10.15

Zoe
Saldana

ÁLFABAKKA

GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 5 - 6 - 8 - 10:50
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D KL. 6 - 9
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D VIP KL. 5 - 8 - 10:50
UNFORGETTABLE
KL. 8
FAST AND FURIOUS 8
KL. 9 - 10:10
GOING IN STYLE
KL. 5:50 - 8
GHOST IN THE SHELL 2D
KL. 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:30

SÝND KL. 10

SÝND KL. 5

Dave
Bautista

Vin
Diesel

EGILSHÖLL

KEYPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

Hvað? Life Drawing Session /
Módelteikning #39
Hvenær? 19.00
Hvar? Listastofan, Hringbraut 119
Engu skiptir þó þú sért byrjandi
eða sprenglærður teiknari,
módelteikningaviðburðir okkar
veita þér tækifæri til að
þjálfa þig á sjálfstæðum
grundvelli. Hvað skal
koma með? Þína eigin
teikniblokk og teikniverkfæri. 20 sæti í
boði, vinsamlegast
mætið snemma til
að tryggja ykkur
sæti. Aðgangseyrir
er 1.500 kr. (reiðufé
eða kort við dyrnar).

Fyrirlestrar
Hvað? Vorverkin í garðinum
Hvenær? 17.30
Hvar? Bókasafn Seltjarnarness
Kristinn H. Þorsteinsson, garðyrkjufræðingur og fræðslu- og
verkefnastjóri hjá Garðyrkjufélagi Íslands, kemur í heimsókn.
Kristinn hefur áratuga reynslu af
garðyrkjustörfum og mun fara
yfir helstu þætti sem lúta að garðverkunum í erindinu. Allir eru velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

NORDICPHOTOS/GETTY

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

8. MAÍ
Sýningar
Hvað? Akong A Remarkable Life
frumsýnd
Hvenær? 20.00
Hvar? Bíó Paradís
Verðlaunakvikmyndin Akong A
Remarkable Life verður frumsýnd.
Þessi kvikmynd hefur verið sýnd
á fjölda kvikmyndahátíða um
allan heim og hefur unnið til sjö
verðlauna. Kvikmyndin er heim-

ildarmynd sem fjallar um Akong
Tulku Rinpoche frá uppvaxtarárum í Tíbet, ævintýralegan flótta
hans með litla bróður sínum yfir
Himalajafjöllin 1959 og einstakt
starf hans og skelfilegan dauðdaga.
Hvað? KEX Kabarett í
Hvenær? 21.00
Hvar? KEX Hostel
Reykjavík Kabarett og Kex taka
höndum saman og bjóða upp á
lítinn mánudagskabarett í bókahorninu. Sérstakur gestur og
kynnir kvöldsins er hinn suðræni og seiðandi Wilfredo, sem
heillaði alla upp úr skónum á
nýafstöðnum Reykjavík Kabarett.
Hann er á heimleið til New York
eftir velheppnað Evrópuferðalag.
Lalli töframaður, Mokki og Maísól
frá Reykjavík Kabarett sýna gamlar
og ljúfar lummur sem Wilfredo
límir saman með ljúfum tónum.
Sýningin er um einn og hálfur
tími með hléi og er ókeypis inn,
en tips-hattur gengur um í hléi. Í
sýningunni er neðanbeltishúmor
og hún hentar ekki börnum.

Bradley
Cooper

GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 5 - 7:40 - 10:30
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D KL. 6 - 9
UNFORGETTABLE
KL. 10:10
STUBBUR STJÓRI ÍSL TAL KL. 5:30
FAST AND FURIOUS 8
KL. 7:40 - 10:30
GOING IN STYLE
KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5

Uppákomur

Mjölnir stendur fyrir fjögurra vikna jóganámskeiði sem hefst í dag.

TOTAL FILM


EMPIRE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

TOTAL FILM

Chris
Pratt

SÝND KL. 7, 10.15





Kurt
Russell

SAN FRANCISCO CHRONICLE

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

KRINGLUNNI

NÚMERUÐ SÆTI

GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 7 - 10
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D KL. 5 - 8 - 10:50
GOING IN STYLE
KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20 - 8

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

KEFLAVÍK

ÉG MAN ÞIG
KL. 8 - 10:15
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 8 - 10:50
AKUREYRI

GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 10:10
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D KL. 5:10 - 8 - 10:50
GOING IN STYLE
KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20

EÐA MEÐ SAMBÍÓ APPINU

beita líkamanum í hinum ýmsu
stöðum og að aðlaga stöðurnar
að hverjum og einum. Í lok námskeiðsins ættu allir að vera komnir
með góðan grunn til að byggja svo
ofan á og geta óhræddir mætt í alla
Mjölnisjógatíma sem eru í boði í
stundatöflu Mjölnis. Frábært fyrir
alla sem hafa áhuga á
að stunda jóga eða eru
þegar að stunda jóga og
langar að læra meira.
Verð er 19.900 krónur.
Prjónarar og heklarar ættu að skella sér í
hannyrðakaffi Handverkskúnstar í kvöld.

Hvað? Námskeið í mjólkurlist – Te & Kaffi
Hvenær? 20.00
Hvar? Te & Kaffi, Aðalstræti 9
Námskeiðið má hugsa sem framhaldsnámskeið af espressonámskeiðinu en er einnig hægt að
taka eitt og sér. Hér förum við yfir
undirstöðuatriðin í mjólkurlist:
hvernig er best að freyða mjólkina,
hvernig er kannan staðsett, hvernig hallast hún og hversu hratt á að
hella til að geta gert fínt mynstur
í bollann. Hægt er að tryggja sér

pláss á námskeiðinu á heimasíðu
Tes & Kaffis. Alls komast 12 manns
á námskeiðið og verða allir þátttakendur leystir út með gjöf.
Hvað? Þriggja daga Canon EOS námskeið
Hvenær? 18.00
Hvar? Ljosmyndari.is, Síðumúla 12
Á þessum námskeiðum, sem eru
bæði fyrir byrjendur og lengra
komna, er farið er ítarlega í allar
helstu stillingar á stafrænu myndavélinni, m.a. ljósop, hraða, white
balance, ISO, ljósmælingu, pixla,
jpg/raw og margt fleira. Einnig
er farið í Menu-stillingar og þær
útskýrðar. Kennt hvernig á að
stilla vélina til að fá sem mest út
úr henni. Nemendur fá blöð með
upplýsingum um myndavélina og
ýmsar stillingar.
Hvað? Hannyrðakaffi Handverkskúnstar #6
Hvenær? 20.00
Hvar? Handverkskúnst, Hraunbæ
102b
Viðburður fyrir alla prjónara og
heklara. „Komdu og hittu annað
fólk sem hefur jafn gaman af því að
tala um garn og þú. Ekki gleyma að
taka handavinnuna með,“ segir í
tilkynningu frá Handverkskúnst.

Hvað? Taubleiukynning
Hvenær? 19.00
Hvar? Bambus.is, Borgartúni 3
Á taubleiukynningunni verður
farið yfir mismunandi útfærslur á
taubleium og hvað heitin á þeim
þýða ásamt ýmsum fylgihlutum
sem gott er að eiga. Einnig verður
farið yfir praktísk atriði eins og
hvað þarf margar bleiur, þvott,
geymslu á óhreinum bleium og
fleira.

Námskeið
Hvað? Jóga 101 – Grunnnámskeið í
Mjölnisjóga
Hvenær? 17.15
Hvar? Mjölnir MMA, Flugvallarvegi 3
Mjölnisjóga 101 er fjögurra vikna
grunnámskeið þar sem farið
er ítarlega í undirstöðuatriði
Mjölnisjóga. Farið verður vel yfir
helstu stöður í jóga og öndun.
Nemendur læra m.a. hvernig á að
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Á Nýjum Stað
A Monster Calls
Genius
The Shack
Spólað yfir hafið
The Sea Of Trees
Welcome To Norway
Afterimage
Moonlight

18:00
17:30
17:30
20:00
20:00
20:00
22:30
22:00
22:15
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MÁNUDAGUR

Mánudagur
NÝ ÞÁTTAR
ÖÐ!

UM LAND ALLT

Glæný sería þar sem Kristján Már Unnarsson heimsækir
samfélög vítt og breitt um landið. Í þessum fyrsta þætti kynnist
Kristján fjölbreyttu mannlífi í Fnjóskadal. Samfélagið þar stendur
á tímamótum með Vaðlaheiðargöngum og menn spyrja hvort
hefðbundin sveit muni breytast í eitt af úthverfum Akureyrar.

FRÁBÆRT

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

GRAND DESIGNS UK

Glæný sería þar sem fylgst er
með stórkostlegum endurbótum á heimilum fólks í
Bretlandi. Þar fer ríkt hugmyndaflug og góður smekkur
saman og útkoman yfirleitt
mikið augnayndi.

INSECURE

Snýr

aftur

Eftir nokkurt hlé höldum við
áfram að fylgjast með
klækjarefunum Mike Ross og
Harvey Specter í þessum
vinsælu og stórgóðu þáttum.

SIX

Hörkuspennandi þættir,
byggðir á raunverulegum
atburðum, og fjalla þeir um
hóp sérsveitarmanna sem
freista þess að handsama
leiðtoga innan raða talibana í
Afganistan.

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 The Simpsons
07.20 Tommi og Jenni
07.45 The Middle
08.05 2 Broke Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 The Comeback
10.50 Last Man Standing
11.20 Who Do You Think You Are
12.05 Project Greenlight
12.35 Nágrannar
13.00 Britain’s Got Talent
13.55 Britain’s Got Talent
14.40 Britain’s Got Talent
15.40 Britain’s Got Talent
16.40 The Big Bang Theory
17.00 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 Hvar er best að búa?
20.35 NCIS
21.20 The Path
22.10 Vice
22.35 Girls
23.05 Blindspot
23.50 Outsiders
00.35 The Mentalist
01.15 The Young Pope
02.10 Mad Dogs
03.00 100 Code
03.45 The Player
04.30 Murder
05.30 Togetherness

17.30 Mike & Molly
17.50 2 Broke Girls
18.15 Anger Management
18.40 Modern Family
19.05 Fóstbræður
19.40 Stelpurnar
20.05 Who Do You Think You Are?
20.50 Pretty Little Liars
21.35 Legit
22.00 Game of Thrones
22.55 The Americans
23.45 The Brink
00.15 Fóstbræður
00.45 Stelpurnar
01.10 Who Do You Think You Are?
01.50 Pretty Little Liars
02.35 Game of Thrones
03.25 Tónlist

12.30 The Little Rascals Save the
Day
14.10 Ivory Tower
15.40 Cider with Rosie
17.15 The Little Rascals Save the
Day
18.55 Ivory Tower
20.25 Cider with Rosie
22.00 The Maze Runner
23.55 Sleepers Spennumynd frá
1996 með einvalaliði leikara.
Fjórir piltar ólust upp í illræmdu
hverfi í New York. Þeir urðu miklir
vinir og reyndu að halda sig frá
glæpum en stundum gátu þeir
ekki stillt sig um prakkarastrik.
Einu sinni fór prakkaraskapurinn
yfir strikið og þeir lentu á heimili
fyrir vandræðabörn. Vörðurinn
þar var miskunnarlaus og misnotaði og píndi drengina.
02.20 Cold in July
04.10 The Maze Runner

STÖÐ 2 SPORT

Gamanþáttur úr smiðju HBO
sem fjallar um hina hispurslausu en afar óöruggu Issu
Dee, leikna af Issu Rae sem er
jafnframt höfundur þáttanna.

SUITS

STÖÐ 2

BYGGT Á U
ÖG
A
S NNRI S

07.10 Pepsi-deild karla 2017
08.50 Liverpool - Southampton
10.30 Arsenal - Man. Utd.
12.10 Premier League World
2016/2017
12.40 West Ham - Tottenham
14.20 Barcelona - Villarreal
16.00 Pepsi-deild karla -Víkingur
Ólafsvík og KR
17.40 Evrópudeildarmörkin
2016/2017
18.05 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur 2016/2017
18.30 Football League Show
2016/17
19.00 Pepsi-deild karla -Fjölnir og
Breiðablik
21.10 1 á 1
22.00 Pepsi-mörkin 2017
23.25 Síðustu 20
23.45 Chelsea - Middlesbrough
01.25 Messan

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Víkingurinn Viggó
08.11 Zigby
08.25 Stóri og Litli
08.38 Brunabílarnir
09.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur
og félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Víkingurinn Viggó
12.11 Zigby
12.25 Stóri og Litli
12.38 Brunabílarnir
13.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur
og félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Víkingurinn Viggó
16.11 Zigby
16.25 Stóri og Litli
16.38 Brunabílarnir
17.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur
og félagar
19.00 Lotta í Skarkalagötu

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Pepsi-deild kv. - Valur og ÍBV
08.40 Inkasso-deildin - Leiknir R.
og Keflavík
10.20 Borussia Dortmund Hoffenheim
12.00 Man. City - Crystal Palace
13.40 Liverpool - Southampton
15.20 NBA -Toronto Raptors og
Cleveland Cavaliers
17.10 Arsenal - Man. Utd.
18.50 Chelsea - Middlesbrough
21.00 Messan
22.30 Pepsi-deild karla - FH og KA
00.10 Pepsi-deild karla - Fjölnir og
Breiðablik
01.50 Pepsi-mörkin 2017

SHAMELESS

Skemmtileg þáttasería um
þessa skrautlegu og stórskemmtilegu fjölskyldu sem er
ekki eins og fólk er flest og
ekki alveg til fyrirmyndar.

ONE BORN EVERY MINUTE
- WHAT HEPPENED NEXT
Vandaðir og áhugaverðir
þættir þar sem fylgt er eftir
nokkrum eftirminnilegum
pörum úr fyrri þáttaröðum og
fjallað um lífið eftir fæðingu
barna þeirra.

10.24, 14.24,
18.24 Svampur
Sveins

GOLFSTÖÐIN
08.00 PGA Tour 2017
13.00 Inside the PGA Tour 2017
13.25 PGA Tour 2017
18.25 PGA Highlights 2017
19.20 PGA Tour 2017

RÚV
16.50 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
20.10 Grænt og gott með Camillu
Plum
20.45 Svala í LA
21.15 Dicte
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Saga þriggja borga – New
York árið 1951
23.15 Skuggaleikur
00.00 Kastljós
00.30 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 America’s Funniest Home
Videos
08.25 Dr. Phil
09.05 Chasing Life
09.50 Jane the Virgin
10.35 Síminn + Spotify
12.40 Dr. Phil
13.20 Top Gear: Patagonia Special
14.20 Chasing Life
15.05 Black-ish
15.30 Katherine Mills: Mind
Games
16.20 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
17.00 The Late Late Show with
James Corden
17.40 Dr. Phil
18.20 King of Queens
18.45 Arrested Development
19.10 How I Met Your Mother
19.35 Superstore
20.00 Ný sýn – Svala Björgvins
20.35 Top Chef
21.20 Hawaii Five-0
22.05 Shades of Blue
22.50 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
23.30 The Late Late Show with
James Corden
00.10 Californication
00.40 CSI
01.25 Scorpion
02.10 Madam Secretary
02.55 Hawaii Five-0
03.40 Shades of Blue
04.25 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
05.05 The Late Late Show with
James Corden
05.45 Síminn + Spotify

ÚTVARP
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Aukið umferðaröryggi

Framkvæmdir á Miklubraut
Í sumar verður unnið að breytingum á Miklubraut við Klambratún og vegna framkvæmda má gera ráð fyrir töfum
á umferð. Í dag verður akreinum til vesturs í átt að miðborginni fækkað tímabundið frá Lönguhlíð að Rauðarárstíg.
Ökumenn eru hvattir til að gefa sér rýmri tíma en venjulega, sem og að sýna tillitssemi og aðgát við framkvæmdasvæðið.
Breytingarnar á Miklubraut munu bæta forgang strætó og almennt umferðaröryggi. Ný forgangsrein strætó verður gerð
til austurs og Klambratúnsmegin verða aðskildir göngu- og hjólastígar. Biðstöðvar fyrir strætó verða endurgerðar og
umhverfi við akbraut og stíga gert vistlegra.

Miklabraut við Klambratún.
Gert er ráð fyrir tímabundnum þrengingum fram í ágúst.

FAR 0517-04

Í dag verður þrengt tímabundið að umferð til vesturs – ein akrein í stað tveggja – frá Lönguhlíð að Rauðarárstíg.
Síðar verður þrengt tímabundið að umferð til austurs.
Biðstöðvar strætó verða tímabundið við gatnamót Lönguhlíðar og Miklubrautar.
Sýnum aðgát við framkvæmdasvæðið.

Reykjavíkurborg . sími 411 1111 . www.reykjavik.is
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Hver er þinn draumasófi?

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

D

SÓFADAGAR
DORMA

8. MAÍ 2017

MÁNUDAGUR

Svala Björgvinsdóttir í Kænugarði í gær, þar
sem hún heillaði
blaðamenn og
aðra viðstadda
upp úr skónum.
FRÉTTABLAÐIÐ/

BENEDIKT BÓAS

25%
AFSLÁTTUR
af öllum sófum

25%

240 cm

TAMPA

tungusófi

Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

143 cm

AFSLÁTTUR

Græn og glæsileg

Fullt verð: 119.900

Aðeins 89.925 kr.

25%

í íslenskri hönnun á

rauða dreglinum

294 cm

AFSLÁTTUR

Mega

240 cm

opinn hornsófi
Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Svala Björgvinsdóttir geislaði í Kænugarði í gær í grænum silkisam
silkisamfestingi eftir Ýri Þrastardóttur. Svala hafði samband við Ýri eftir RFF.

Skrifa frá

Fullt verð: 219.900 kr.

Aðeins 164.925 kr.

Euroviosion
í Kiev
Benedikt Bóas
Hinriksson

25%
AFSLÁTTUR

SAGA

Þriggja sæta sófi

Aðeins 89.925 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 204 x 86 x 90 cm.
Fullt verð: 119.900 kr.

benediktboas@365.is

Stefán Árni
Pálsson

stefanp@365.is

„Ég er í fötum eftir Ýri Þrastardóttur sem er íslenskur hönnuður og hún er með merki
sem heitir Another Creation,“
segir Svala Björgvinsdóttir, sem
svo sannarlega geislaði á rauða
dreglinum fyrir utan Mariyinskyhöllina í Kænugarði í gær.
Svala gekk alls 250 metra eftir
öllum rauða dreglinum og
sjarmeraði blaðamenn upp
úr skónum í fallegum grænum

silkisamfestingi úr smiðju Ýrar.
„Þetta er í raun samfestingur með
pilsi sem er hægt að taka af ef ég vil
aðeins tjútta. Ég er því fín, og í stuðfötum,“ segir hún. Aldrei áður hefur
verið svo langur rauður dregill í sögu
Eurovision og lögðu Úkraínumenn
allt undir til að stjörnurnar myndu líta
sem best út og fá það sviðsljós sem þær
áttu skilið. Yfir þúsund blaðamenn,
myndatökumenn og ljósmyndarar
voru fyrir utan höllina og þurfti að fara
í gegn um gríðarlega öryggisgæslu til
að komast inn á svæðið.
Svala keppir fyrir Íslands hönd í
Eurovision á þriðjudagskvöldið og
stígur hún á sviðið 13. í röðinni. Í
kvöld fer fram svokallað dómararennsli og þá gefa dómararnir sín
atkvæði en þeirra vægi er fimmtíu prósent á við almenning í
Evrópu.
Svala virkaði róleg og einbeitt á rauða dreglinum í gær
og ætlar hún sér greinilega stóra
hluti í keppninni.
„Þetta er lengsti rauði dregill sem
ég hef farið á, hann er rosalega
langur,“ segir Svala sem er að
reyna að spara og hvíla röddina fyrir kvöldið í kvöld.

SVALA PASSAR
FULLKOMLEGA
INN Í KONSEPTIÐ
„Mér finnst náttúrulega bara frábært og rosalega gaman að sjá
Svölu í fötum eftir mig,“ segir Ýr
Þrastardóttir, en hún er konan á
bakvið Another Creation.
Svala hafði samband við Ýri
eftir sýningu hennar á Reykjavik Fashion Festival. „Þetta var
hannað fyrir RFF, og er úr nýjustu
línunni frá Another Creation, en ég
reyndar lagaði dressið að Svölu,“
segir Ýr. Svala hefur
nokkrum sinnum
komið fram
í hönnun
Ýrar. „Hún
passar
fullkomlega inn í
konseptið
hjá mér!“

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
atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
512-5402: Atli Bergmann atli.
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

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI

Í
TÍMA

OPIÐ ALLA VIKUNA TIL 18:00
HLEÐSLUBORVÉL 18V

HÖGGBORVÉL SDS+

Tvær 18v 2.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
T-STAK taska

Afl inn: 800 wött
Mesta borun í steypu: 26mm
Þyngd: 2,6 Kg

vnr 94DCD796D2

vnr 94D25133K

33.900

m/vsk

Fullt verð 40.268 m/vsk

25.900

m/vsk

Fullt verð 35.749 m/vsk

2JA LÍNULASER

GEIRUNGSSÖG

Tveggja línulaserinn frá DeWalt er með
pendúl sem stillir laserinn af með
nákvæmni allt að + - 0,3 mm/m og réttir
sig við 4°yfirborðshalla.
Tveir takkar og merki þegar rafhlaða er
lág.

Mesta skurðargeta: 88 X 302 mm
Mesti halli: 48/48°
Blaðastærð: 250 mm

vnr 94DW088K

vnr 94DW717XPS

23.900

m/vsk

Fullt verð 28.940 m/vsk

94.900

m/vsk

Fullt verð 109.757 m/vsk

GEIRUNGSSÖG

FJÖLNOTASÖG 18 VOLT

Mesta skurðargeta: 62 x 250 mm
Mesti halli: 45°
Blaðastærð: 216 mm

Kemur í tösku. Tvær rafhlöður og
aukahlutir fylgja.

vnr 94DWS774

vnr 94DCS355D2

39.900

m/vsk

Fullt verð 48.027 m/vsk

48.900

m/vsk

Fullt verð 39.713 m/vsk

LASER 360° 3JA LÍNU GRÆNN

VELTISÖG 250 MM

4 X Sjáanlegri en Rauður
geisli. 3 X 360°. Vatns og
rakavarinn IP65
Prófaður fyrir 2m fall
10.8v 2.0 Ah Rafhlaða

Mesta skurðargeta: 68 X 140 mm
Mesti halli: 45°
Blaðastærð: 250 mm

vnr 94DCE089D1G

vnr 94DW743

65.000

m/vsk

Fullt verð 85.342 m/vsk

Segull til að festa við stályfirborð

83.900

m/vsk

Fullt verð 100.119 m/vsk

HJÓLSÖG 1350W

SLÍPIROKKUR 900W

Mesta skurðargeta: 65 mm
Mesti halli: 48°
Blaðastærð: 184 mm

Afl inn: 900W
Blaðastærð: 125 mm
Þyngd: 2,05 kg

vnr 94DWE560

vnr 94DWE4157

23.900

m/vsk

Fullt verð 33.809 m/vsk

12.900

Fullt verð 15.174 m/vsk

Tilboð gilda frá 8 - 12. maí eða á meðan birgðir endast

www.sindri.is / sími 575 0000

Viðarhöfða 6 - Reykjavík I Skútuvogi 1 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður

m/vsk

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200 Fax: 512 5301 ritstjorn@frettabladid.is

Pálmars
Ragnarssonar

Hvernig
snýr síminn

V

SUMMER GLOW & MORENA FIRM
Hágæða Amerískt heilsurúm með fimm svæða skiptu
millistífu pokagorma kerfi, stífir kantar
ásamt botni og fótum.

4AFSL0ÁT%
TUR!

MJÚKUR TOPPUR

STÍFUR TOPPUR

ARGH!!! 080517

Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

TILBOÐSVERÐ 167.226 kr.

ER KOMINN TÍMI
Á NÝTT RÚM?

(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja
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BAKÞANKAR

ið komum heim úr vinnunni,
setjumst niður með öðrum
fjölskyldumeðlimum og
leggjum símann á borðið. Hvort snýr
skjárinn upp eða niður? Það er mikilvægara atriði en margir gætu haldið.
Athygli okkar er nefnilega brothætt. Eitt lítið blikk á skjánum og
hún getur verið farin. Börnin okkar
eða maki eru kannski að segja okkur
sögu, en þegar skjárinn blikkar lítum
við undan í eina sekúndu. Og þó það
hljómi ekki eins og alvarlegur hlutur,
ein sekúnda, þá erum við með því að
senda ákveðin skilaboð: Síminn er
mikilvægari en sagan sem þú ert að
segja mér.
Það er kannski ekki ætlunin, við
vorum nú bara „rétt að kíkja“. En
þetta hefur áhrif á fólkið sem er að
tala við okkur. Þegar þú ert spenntur
að segja einhverjum frá deginum
þínum þá tekur þú eftir því þegar
manneskjan lítur undan á símann
sinn. Og því oftar sem það gerist
því minni áhuga hefur barnið eða
makinn á því að segja manni frá, „þú
ert hvort eð er aldrei að hlusta“.
Ég sjálfur verð bara pirraður ef ég
er í miðri sögu og manneskjan sem ég
er að tala við lítur á blikk í símanum.
Jafnvel þannig að ég nenni ekki að
klára söguna. Bara í alvöru, ég er að
segja þér spennandi sögu og þú ert
að kíkja á símann?? SKAMMASTU
ÞÍN. En kannski þarf ég bara að bæta
sögurnar mínar, það er annað mál.
Símar eru hannaðir til að fanga
athygli okkar. Þeir blikka, þeir titra
og texti birtist á skjánum. „Hver
var að senda mér skilaboð?“ „Er ég
að missa af einhverju?“ „Er þetta áríðandi?“ Maður þarf að vera ofurmenni
til að leiða þessa forvitni hjá sér.
Á okkar heimili var blikkið farið
að hafa truflandi áhrif. Nú er það
óskrifuð regla að í samræðum eða
sameiginlegu sjónvarpsáhorfi snýr
skjárinn niður, ef síminn þarf á
annað borð að vera við höndina.
En best er náttúrulega að slökkva
bara alveg á honum.

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

STILLANLEGT ERGOMOTION RÚM
MEÐ AVIANA ÞRÝSTIJÖFNUNAR-DÝNUM.
TVÍSKIPT HJÓNARÚM 160 EÐA 180X200 CM.

VERÐ FRÁ AÐEINS
30.583 kr. Á MÁNUÐI*
STAÐGREITT 349.899 kr.

Fatboy Headdemock

hengirúm

Fatboy
Original

púðinn
.886 kr.
Verð frá 47

.

50 kr.

.6
Verð frá 23

YFIR

3LITI0R

The Petit
Verð frá 7.650 kr.
lampinn
Fagnaðu fjölbreytileikanum!
30 gerðir af ólíkum skermum í boði.

Verð 1.745 kr.
3 6 5 .is
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