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. Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um börn á 
flótta. 9 

SPORT Pepsi-deild karla kláraðist 
um helgina. Bikar fór á loft á 
Hlíðarenda og Grindvíkingar 
fögnuðu markameti Andra 
Rúnars Bjarnasonar. 10

LÍFIÐ Hinn 23 ára Kjartan Jóns-
son heklaði skírnarkjól á dóttur 
sína. 22

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ  
� FÓLK  �  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Katalónar gengu að kjörborðinu í gær og kusu um sjálfstæði héraðsins frá Spáni. Aðgerðir lögreglu settu þó svip á kjördaginn og var lögregla sökuð um harðræði og aðgerðir spænskra 
stjórnvalda gagnrýndar. Þessir óeirðarlögreglumenn stilltu sér upp til þess að koma í veg fyrir að kjósendur gætu sótt kjörstað í Ramon Llull-skólanum í Barcelona. Sjá síðu 6. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA 

SAMFÉLAG Hinn 23 ára gamli Kjartan 
Jónsson byrjaði að hekla og prjóna 
af miklum móð þegar hann og unn-
usta hans komust að því að þau ættu 
von á barni. Það fór svo að Kjartan 
heklaði skírnarkjól fyrir dóttur sína.

Hann segir prjónaskapinn hreint 
ekki vera flókin og hvetur alla til að 
kaupa nál og 
garn og prófa 
s i g  á f r a m . 
L y k i l a t -
riði sé að 
ná góðum 
s k i l n i n g i 
á  ö l l u m 
g r u n n a t -
riðum 
– gh, sjá síðu 
22

Heklaði 
skírnarkjól 
dóttur sinnar

STJÓRNSÝSLA Anna Sigurlaug Páls-
dóttir, eiginkona Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar, ofgreiddi skatta 
vegna félags síns Wintris. Þetta er 
niðurstaða yfirskattanefndar en 
nefndin kvað upp úrskurð sinn 22. 
september síðastliðinn. Úrskurður-
inn var birtur fyrir helgi.

Í úrskurðinum segir að 16. maí 
2016 hafi Anna Sigurlaug farið þess 
á leit við ríkisskattstjóra að framtöl 
hennar fyrir árin 2011 til og með 
2015 yrðu leiðrétt. Hefði hún lagt 

Wintris til lánsfé til fjárfestinga, en 
skuld félagsins við Önnu nam í upp-
hafi árs 2010 rúmum 1,1 milljarði 
króna, á árinu 2008 og samanstæðu 
eignir félagsins af hlutdeildar-
skírteinum í verðbréfasjóðum, 
markaðsverðbréfum og innlánum 
í banka. Á skattframtölum Önnu 
hefðu eignir skráðar á Wintris verið 
taldar fram sem eignir hennar og 
eignir félagsins því taldar fram sem 
fjármagnstekjur.

„Um áramót barst niðurstaða 

þar sem ríkisskattstjóri fór nýja 
leið við útreikning skattstofna 
(auk þess sem leiðrétt var fyrir 
síðbúinni innheimtu skuldar við 
félagið sem talin hafði verið töpuð 
og hafði ekki skilað sér til hins skil-
vísa skattgreiðanda Wintris). Þetta 
fól í sér nokkra hækkun skattstofns. 
Það sem skipti þó meira máli var að 
ljóst þótti að ekki hefði verið gerð 
tilraun til skattaundanskots. Fyrir 
vikið þurfti ekki að greiða álag af 
viðbótarupphæðinni,“ segir Sig-

mundur Davíð í aðsendri grein í 
blaðinu í dag.

Í niðurstöðu ríkisskattstjóra var 
erindi Önnu tekið til greina að 
hluta en ekki var fallist á færslur 
vegna gengisbreytinga. Þýddi það 
að uppsafnað ónotað tap Wintris 
varð rúmar 50 milljónir í stað 
rúmra 162 milljóna. Anna greiddi 
sína skatta, tæpar 25 milljónir, með 
fyrirvara, í samræmi við niður-
stöðuna en kærði hana áfram til 
yfirskattanefndar.

Í úrskurði nefndarinnar segir að 
tekjur „íslenskra skattaðila vegna 
eignarhalds á lágskattasvæði væru 
með sambærilegum hætti og um 
væri að ræða starfsemi hér á landi.“ 
Þyrfti það að koma sérstaklega fram 
í lögum ef það ætti ekki að eiga við 
um færslu gengismunar. Kröfur 
Önnu voru því teknar til greina.

Önnu voru að auki úrskurðaðar 
500 þúsund krónur í málskostnað. 
Uppi hafði verið höfð krafa um 2 
milljónir króna. – jóe / sjá síðu 9

Greiddi of mikla skatta vegna Wintris
Anna Sigurlaug Pálsdóttir, eiginkona Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, fór fram á það að skattframtöl sín fyrir árin 2011 til og með 
2015 yrðu leiðrétt. Ekki var lagt álag á hana vegna þessa og því ekki uppi grunur um að reynt hafi verið að skjóta undan skatti.

Fréttablaðið í dag

Halldór

STJÓRNMÁL Viðbúið er að kosning-
arnar síðar í mánuðinum muni snú-
ast meira um fólk og minna fari fyrir 
málefnum. Útlit er fyrir að koma 
nýrra flokka á þing muni helst stuðla 
að nýliðun á þingi.

„Það er svo skammt frá síðustu 
kosningum að það er viðbúið að 
hvorki fólk né málefni muni taka 
miklum breytingum. Það var við-
búið,“ segir Eva Heiða Önnudóttir, 

nýdoktor í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands.

„Í fyrra voru prófkjör sem tóku 
tíma. Í ljósi þess þarf ekki að koma 

á óvart þó það séu litlar breyting-
ar,“ segir Grétar Þór Eyþórsson, 
prófessor í stjórnmálafræði 
við Háskólann á Akureyri. 
„Það hefur í raun enginn tíma 

til annars en að stillta upp sama 
liði og í fyrra.“ – jóe / sjá síðu 4

Fólk í forgrunni 
en ekki málefni



Veður

Norðvestanátt í dag, 5-15 m/s, 
hvassast suðaustan til.
Lítilsháttar rigning eða skúrir en 
léttskýjað á Suðausturlandi og 
Austfjörðum. Hiti yfirleitt á bilinu 
6 til 11 stig.  SJÁ SÍÐU 16

Veður

AUKIN ÞJÓNUSTA 
VIÐ EIGENDUR VW 
•  Bílson er sérhæft og vottað þjónustuverkstæði 

sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen.
• Fullkomin forgreiningarstöð þar sem greina 

má flest allt um ástand bílsins og gæði.

Við leitumst við að vera samstíga því besta í Evrópu.
Komið, sjáið og sannfærist.

Kletthálsi  9 •  Sími 568 1090

- V E R K S T Æ Ð I Ð -

Kletthálsi 9 • 110 Reykjavík • Sími 568 1090 • bilson@bilson.is • bilson.is

Bjórinn sannarlega ekki allra

Upplýstar bjórauglýsingar vísuðu veginn á afmælisfund SÁÁ í Háskólabíói í gærkvöld. Fundurinn var þétt setinn, enda fagna samtökin nú fjörutíu 
ára baráttu gegn áfengis- og vímuefnavanda á Íslandi. Samtökin, sem stofnuð voru árið 1977, standa fyrir einni viðamestu ráðstefnu um fíkn sem 
haldin hefur verið hér á landi á Hilton Reykjavik Nordica en hún hefst í dag og stendur í þrjá daga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMFÉLAG Á dögunum fagnar 
Þóra María Stefánsdóttir fimmtíu 
ára starfsafmæli á leikskólanum 
Laugasól. Á þeim tíma hefur hún 
kennt fjölda barna og meðal annars 
börnum barna sem hún kenndi fyrir 
mörgum árum.

„Ég hef verið þarna lengi en ég er 
ekki á þeim buxunum að hætta. Ég 
ætla hins vegar að minnka töluvert 
við mig núna,“ segir Þóra. Hún bætir 
því við að hún sé ekki menntaður 
leikskólakennari en hafi starfað sem 
leiðbeinandi lungann úr ævi sinni.

„Það hafa fjölmörg börn verið í 
Laugasól á tíma mínum hér. Það 
eru nokkur börn á leikskólanum 
sem eiga foreldra sem ég leit eftir á 
árum áður. Mér finnst það svolítið 
skrítið,“ segir Þóra og hlær. Enn sem 
komið er hafi það þó ekki gerst að 
hún hafi kennt þremur ættliðum.

„Það var reyndar stúlka að vinna 
með mér hérna sem var að eignast 
barn fyrir stuttu. Ég kenndi pabba 
hennar hér í eina tíð. Ég hugsa að ég 
nái nú ekki þriðja liðnum.“

Aðspurð um eftirminnilegustu 
dagana á starfsævi sinni segir Þóra 
að henni hafi verið komið mjög á 
óvart nú á 50 ára starfsafmælinu. 
Þá hafi systir hennar smalað saman 
í veislu og fullt af fólki mætt. Það 
hafi einnig verið uppi á teningnum 
fyrir tíu árum síðan þegar hún náði 
þeim árangri að starfa í fjörutíu ár 
á Laugasól.

Á starfsævi Þóru hefur leikskólinn 
breyst töluvert. Til að mynda hefur 
fjöldi barna á leikskólanum aukist 
og húsnæði stækkað og breyst í 
samræmi við það. Þá sameinaðist 
Laugasól leikskólanum Lækjar-

borg. Þóra segir það í eðli starfsins 
að engir tveir dagar séu eins. Hún 
komi misjafnlega þreytt heim í lok 
hvers dags.

„Ég vil sem minnst segja um hvað 
eða hvort eitthvað þurfi að bæta í 
starfinu. Það verða leikskólastjór-
arnir að sjá um. Kaupið mætti hins 
vegar vera hærra,“ segir Þóra að 
lokum.  johannoli@frettabladid.is

Fagnar fimmtíu árum 
á sama leikskólanum
Síðustu hálfu öld hefur Þóra María Stefánsdóttir leiðbeint börnum á sama leik-
skólanum. Dæmi eru um að tveir ættliðir hafi numið undir leiðsögn hennar. 
Þóra segir enga tvo daga á leikskólanum vera eins. Launin mættu þó vera hærri. 

Þóra María umkringd börnum sem eru á leikskólanum nú.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það eru nokkur 
börn á leikskól-

anum sem eiga foreldra sem 
ég leit eftir á árum áður. Mér 
finnst það svolítið skrítið.
Þóra María Stefánsdóttir, 
leiðbeinandi á leikskólanum Laugasól

SAMGÖNGUR Bráðabirgðabrúin yfir 
Steinavötn hefur verið opnuð fyrir 
gangandi umferð. Búið er að veita 
vatni frá brúarstöpli sem laskaðist 
í kjölfarið á miklu vatnsveðri sem 
gekk yfir Austurland í síðustu viku. 
Eitthvað virðist hafa sjatnað í ánni 
og virðist brúin nú stöðugri en áður. 
Engu að síður er enn mikið vatn í 
ánni, þó það fari minnkandi.

Vegagerðin vonast til að ljúka 
smíði brúarinnar á föstudaginn.

Hinir miklu vatnavextir á austur-
hluta landsins undanfarna daga eru 
skilgreindir sem náttúruhamfarir. 
Hulda Ragnheiður Árnadóttir, fram-
kvæmdastjóri Viðlagatryggingar 
Íslands, sagði í fréttum Stöðvar 
2 í gær að tjónið væri bundið við 
nokkur afmörkuð svæði. Þetta séu 
fá tilfelli, en umfangsmikil.

„Við erum að tala um eitthvað í 
kringum 200 milljóna króna tjón,“ 
segir Hulda. – haó

Hundruð milljóna króna tjón
Búið er að koma efni að stöplinum sem laskaðist. MYND/VEGAGERÐIN

ÍSAFJÖRÐUR Hvalárvirkjun myndi 
ekki á nokkurn hátt hafa neikvæð 
áhrif á eigendur jarða eða fasteigna 
í Ísafjarðarbæ. Þetta er mat skipu-
lags- og mannvirkjanefndar Ísa-
fjarðarbæjar.

Matið byggist á því að svæðið sem 
mun og kann að verða fyrir áhrifum 
af framkvæmdunum sé í um þrettán 
kílómetra fjarlægð frá sveitarfélaga-
mörkunum.

„Sveitarfélög á Vestfjörðum hafa í 
um áratug horft til Hvalárvirkjunar 
sem vendipunkt í raforkumálum 
í fjórðungnum. Með virkjuninni 
skapast forsenda fyrir hringtengingu 
raflína á Vestfjörðum með lagningu 
línu um Ísafjarðardjúp og orkufram-
leiðslu sem hefur möguleika á að 
anna allri eftirspurn á Vestfjörðum,“ 
segir í bókuninni. – þea

Telja ekki vera 
neikvæð áhrif af 
Hvalárvirkjun
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ

Vertu Hybrid megin í umferðinni ásamt 10 milljónum ökumanna um heim allan. 

Hybrid bílarnir frá Toyota eru einstaklega áreiðanlegir og liprir í akstri. Þeir eru búnir hátæknilegum búnaði þar 
sem kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu á orkusparandi hátt. Rafhlaðan er hönnuð til 
að endast líftíma bílsins og þú þarft aldrei að stinga í samband!

Veldu kraft, fegurð og framfarir, og færðu þig yfir á Hybrid í dag.

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 



VETRARSÝNING JEEP

Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

JEEP SÝNING LAUGARDAGINN 
7. OKTÓBER OPIÐ 12 - 17
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®

Í OKTÓBER FYLGIR UPPHÆKKUN OG 
STÆRRI VETRARDEKK ÖLLUM NÝJUM 

VERÐ FRÁ 6.690.000.-

UTANRÍKISMÁL Innleiðingarhalli 
íslenskra stjórnvalda á reglugerðum 
á grundvelli EES samningsins hefur 
staðið í stað í nokkurn tíma og er 2,2 
prósent þrátt fyrir stefnu stjórnvalda 
um að ná innleiðingarhallanum 
niður fyrir eitt prósent á fyrri hluta 
árs 2015.

Ný skýrsla ESA, eftirlitsstofnunar 
EFTA, um innleiðingarhalla EFTA 
ríkjanna, Íslands, Noregs og Liech-
tenstein, sýnir að Ísland er mjög 
seint í samanburði við hinar þjóð-
irnar að taka upp reglugerðir EES. 

Innleiðingarhalli Íslands fór hæst í 
rúm þrjú prósent árið 2013 en lægst 
hefur hann farið í 1,8 prósent í nóv-hefur hann farið í 1,8 prósent í nóv-hefur hann farið í 1,8 prósent í nóv
ember 2015.

Í mars árið 2014 setti Gunnar 
Bragi Sveinsson, þáverandi utan-
ríkisráðherra, markmið stjórnvalda 
sem fólust í því að laga þennan inn-
leiðingarhalla og koma í veg fyrir að 
íslensk stjórnvöld yrðu dregin fyrir 
EFTA dómstólinn vegna vanefnda 
á EES samningnum. „Á árinu 2014 
verði upptöku gerða í EES-samning-
inn hraðað umtalsvert og eigi síðar 

en á fyrri hluta árs 2015 verði inn-
leiðingarhalli EES gerða orðinn undir 
1 prósenti,“ stóð í stefnunni.

Í nýjustu skýrslunni kemur fram að 
Íslandi hefur mistekist að bæta stöðu 
sína. Af þeim tilskipunum sem Ísland 
á að vera búið að innleiða vantar enn 
upp á átján þeirra, þar af hafa fimm 
tilskipanir átt að vera komnar í notk-tilskipanir átt að vera komnar í notk-tilskipanir átt að vera komnar í notk
un hér fyrir tveimur árum eða meira. 
Einnig skortir 70 reglugerðir frá EES 
sem ekki hafa verið teknar upp. Að 
mati ESA þurfa Íslensk stjórnvöld að 
gyrða sig í brók hvað þetta varðar. – sa

Stefna stjórnvalda ekki borið árangur

Við erum langt á eftir hinum EFTA ríkjunum að taka upp tilskipanir í gegnum 
EES samninginn. Að mati ESA þurfa stjórnvöld að gera betur. FRÉTTABLAÐIÐ/EFTA

FRAKKLAND Tvær konur voru í gær 
stungnar til bana í frönsku borg-
inni Marseille á lestarstöðinni sem 
kennd er við heilagan Karl.  Her-
menn skutu árásarmanninn til bana 
í kjölfarið og er árásin rannsökuð 
sem hryðjuverk.

Franska blaðið Le Monde greindi 
frá því í gær, og vitnaði í nafnlausan 
heimildarmann, að árásarmaðurinn 
hafi hrópað „Allahu Akbar“ þegar 
hann réðst á konurnar.Franskir 
miðlar greina jafnframt frá því að 
önnur konan hafi verið skorin á háls 
en hin stungin til bana. – þea

Tvær myrtar 
með hníf í 
Marseille

BANDARÍKIN Donald Trump, forseti 
Bandaríkjanna, sagði í gær að utan-
ríkisráðherrann Rex Tillerson væri 
að sóa tíma sínum með því að reyna 
að ræða við yfirvöld í Norður-Kóreu 
um kjarnorkuvopnaáætlun ein-
ræðisríkisins. 

„Sparaðu orku þína Rex, við 
gerum það sem þarf að gera,“ tísti 
forsetinn í gær.

Tíst Trumps kom í kjölfar þess 
að fréttir birtust um að Bandaríkja-
menn hefðu átt í viðræðum við 
Norður-Kóreumenn um að láta af 
kjarnorkuvopnaáætluninni. 

Sjálfur sagði Tillerson á laugardag 
að Norður-Kórea hefði engan áhuga 
á viðræðum. – þea

Segir Tillerson 
sóa tíma sínum

Donald Trump Bandaríkjaforseti. andaríkjaforseti. andarík
NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Viðbúið er að kosning-
arnar síðar í mánuðinum muni snú-
ast meira um fólk og minna fari fyrir 
málefnum. Óvíst er hve mikil endur-
nýjun verður á þingi.

Framboðslistar fyrir kosningarnar 
hafa verið að taka á sig mynd á und-
anförnum dögum. Þeir fimm listar 
Sjálfstæðisflokksins sem liggja fyrir 
eru nánast óbreyttir frá kosningunum 
í fyrra og fjórir af sex oddvitum Flokks 
fólksins eru þeir sömu og síðast.

Hjá Pírötum, þar sem efstu sæti 
allra lista hafa verið kunngjörð, er 
nokkuð um sætabreytingar á höfuð-
borgarsvæðinu og í Kraganum. Helgi 
Hrafn Jónsson kemur inn á ný en 
Birgitta Jónsdóttir og Ásta Guðrún 
Helgadóttir hætta á þingi. Þá mun 
Gunnar Hrafn Jónsson færast niður 
um sæti á öðrum hvorum Reykja-
víkurlistanum en Halldóra Mogensen 
upp um sæti á móti.

Samfylkingin kynnti talsvert end-
urnýjaða lista fyrir Reykjavíkurkjör-
dæmin tvö um helgina en flokkurinn 
náði ekki inn manni í kjördæmunum 
síðast. Formaðurinn Logi Már Einars-
son fer fremstur í flokki í norðaustur. 
Aðrir listar liggja fyrir á allra næstu 
dögum. Hjá flestum flokkum sem eiga 
menn á þingi virðist stefna í, í flestum 
tilfellum, að sitjandi þingmenn haldi 
sínum sætum.

„Það er svo skammt frá síðustu 
kosningum að það er viðbúið að 
hvorki fólk né málefni muni taka 
miklum breytingum. Það var við-
búið,“ segir Eva Heiða Önnudóttir, 
nýdoktor í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands. Hún segir það þessu 
sinni hafa ákveðna kosti að ekki sé 
mikið um endurnýjun.

„Frá 2009 hefur verið ótrúlega 
mikil endurnýjun við hverjar kosn-
ingar. Þó endurnýjun geti oft verið 
af hinu góða þá er ekki heppilegt að 
missa alla þessa gömlu út. Það getur 
tekið eitt til tvö ár að koma sér inn í 
svona sérhæft starf og því er eðlilegt 
og gott, að vissu marki, að þetta sé 
sama fólkið. Sér í lagi þegar það er 
svona stutt frá síðustu kosningum,“ 
segir Eva Heiða.

„Í fyrra voru prófkjör sem tóku 
tíma. Í ljósi þess þarf ekki að koma 
á óvart þó það séu litlar breytingar,“ 
segir Grétar Þór Eyþórsson, prófess-
or í stjórnmálafræði við Háskólann 

á Akureyri, og tekur undir orð Evu. 
„Það hefur í raun enginn tíma til 
annars en að stilla upp sama liði og 
í fyrra.“

Tímaskorturinn hefur einnig áhrif 
á málefnin að mati Grétars. Lítill tími 
gefst til þess að leggja í djúpa mál-
efnavinnu heldur reyni flokkarnir 
frekar að skerpa á þeirri stefnu sem 
keyrt var á í fyrra.

„Í stað kosninga um málefni 
verður nú kosið um fólk og trú-
verðugleika þar sem menn reyna að 
sýna fram á að menn séu traustsins 
verðir,“ segir Grétar Þór. 
johannoli@frettabladid.is

Tímaþröng einkennir listana
Framboðslistar sem liggja fyrir fyrir komandi kosningar eru nokkuð áþekkir þeim sem kosið var um fyrir 
ári síðan. Stjórnmálafræðingar segja eðlilegt og gott að vissu marki að endurnýjun sé lítil milli kosninga nú.

Mikil endurnýjun varð í síðustu kosningum. Nærri helmingur þingmanna náði þá kjöri í fyrsta sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þó endurnýjun geti 
oft verið af hinu 

góða þá er ekki heppilegt að 
missa alla þessa gömlu út.
Eva Heiða  
Önnudóttir, 
nýdoktor í stjórn-
málafræði

2017

2 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   M Á N U D A G U R4 F R É T T I R ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð



Skrepptu til Skotlands í haust
Þú finnur ekki notalegri helgarferð en til Aberdeen. Flugið er stutt, flugvöllurinn  
er lítill og nálægt miðborginni og svo eru Skotar vingjarnlegir gestgjafar. Hvort  
sem þig langar að skoða rómantískar kastalarústir, spila golf eða nýta þér  
hagstætt verðlag til að versla, tekur Aberdeen vel á móti þér. 
 
Flugið er í samstarfi við Air Iceland Connect og flogið á Q400 vélum.
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ABERDEEN INNAN SEILINGAR 
Verð frá 12.990 kr. 
Sölutímabil 30.sept - 31. okt 2017. 
Ferðatímabil 1.okt - 31.des 2017



SPÁNN „Þetta er mjög alvarleg aðför 
að lýðræðinu á allan hátt. Hér eru 
mjög alvarleg brot sem ekki er hægt 
að horfa fram hjá. Ég vona að fólk 
átti sig á því að það er óásættanlegt 
að svona gerist í einu af lykilríkjum 
Evrópu,“ segir Birgitta Jónsdóttir, 
þingmaður Pírata, en hún var stödd 
á kjörstað í Barcelona í Katalóníu 
þegar Fréttablaðið náði tali af henni 
í gær.

Fyrstu tölur lágu ekki fyrir þegar 
Fréttablaðið fór í prentun. Carles 
Puigdemont, forseti héraðsstjórnar 
Katalóníu, sagði í gærkvöld að Kata-
lónar hefðu unnið sér inn réttinn til 
sjálfstæðis. Mariano Rajoy, forsætis-
ráðherra Spánar, sagði Katalóna 
hafa verið blekkta til þess að taka 
þátt í ólöglegum kosningum.

Rúmlega 800 særðust
Katalónar gengu í gær að kjörborð-
inu til að kjósa um sjálfstæði frá 
Spáni eftir ítrekaðar kröfur spænsku 
ríkisstjórnarinnar um að hætta við 
áformin og eftir að Spánverjar lýstu 
kosningarnar ólöglegar. Allt kom 
þó fyrir ekki og hélt héraðsstjórn 
striki sínu og hvatti fólk til að mæta 
á kjörstað.

Spánverjar brugðust við með því 
að senda óeirðarlögreglusveitir á 
kjörstaði víðs vegar um héraðið til 
þess að loka þeim, koma í veg fyrir 
að Katalónar kjósi og gera kjörgögn 
upptæk. Til heilmikilla átaka kom 
um alla Katalóníu og þegar Frétta-
blaðið fór í prentun stóð tala særðra 
almennra borgara í rúmlega 800.

Sitt sýndist hverjum á Spáni. Ada 
Colau, borgarstjóri Barcelona, for-
dæmdi aðgerðir lögreglu og sagði 
hana ráðast á varnarlausa borg-
ara. Soraya Saenz de Santamaria, 
aðstoðarforsætisráðherra Spánar, 
var á öðru máli og sagði aðgerðir 
lögreglu fagmannlegar og í réttu 
hlutfalli við atburði dagsins. Í yfir-
lýsingu frá spænsku lögreglunni 
sagðist lögregla einungis sinna 
skyldu sinni til að verja lög og reglu.

Birgitta í áfalli
Birgitta fylgdist með framkvæmd 
kosninganna ásamt 36 öðrum þing-
mönnum og nokkrum fyrrverandi 
þingmönnum og ráðherrum í boði 
katalónsku héraðsstjórnarinnar. 
„Við höfum bæði heimsótt kjör-
staði sem hafa sloppið og komið 
inn á staði þar sem var nýbúið að 
berja á háöldruðu fólki sem var 

fyrir óeirðalögreglunni,“ segir þing-
maðurinn.

Eftirlitshópurinn sem Birgitta 
tilheyrir var að sögn Birgittu hvorki 
að hvetja fólk til að kjósa með eða 
á móti. „Þetta snýst ekki um það. 
Þetta snýst um réttinn til að fá að 
kjósa.“

Þá segist Birgitta vera í áfalli að 
verða vitni að svona atburðum í 
nútímalýðræði. „Það sem maður 
heyrir frá gamla fólkinu er að það 
upplifir að Franco hafi aldrei farið. 
Í þá daga var þó hægt að vita hverjir 
fasistarnir voru en það er erfiðara 
í dag því þeir fela andlit sín,“ segir 
Birgitta og vísar þar til Francisco 
Franco, fasista og einræðisherra 
Spánar frá 1936 til 1975.

Afleikur Spánar
„Þetta er svo mikill afleikur hjá 
spænskum yfirvöldum að haga sér á 
þennan hátt. Ef þau hefðu bara leyft 
þessu að gerast hefði verið miklu 
auðveldara fyrir þau að segjast ekki 
taka mark á þessu,“ segir Birgitta og 
bætir því við að hún hafi áhyggjur af 
framkomu lögreglu í garð kjörinna 
fulltrúa Katalóna.

Hún segir lögreglu handtaka 
eða hóta þeim handtöku, hóta því 
að þeir fái ekki aftur að bjóða sig 
fram og hóta miklum fjársektum 
ef fulltrúarnir hlýða ekki tilmælum 
spænsku ríkisstjórnarinnar.

„Ég hef horft á niðurbrotna kata-
lónska lögregluþjóna. Ég hef séð þá 
stilla sér upp á milli spænsku lög-
reglunnar og almennings. Ég hef 
séð alveg ótrúlega hluti í dag sem 
ég hefði ekki átt von á að sjá frá 
spænskum yfirvöldum,“ segir Birg-
itta og bætir við:

„Kannski gerir maður ráð fyrir 
því að þeir séu þróaðri en þeir eru í 
raun. Það er ekki svo langt síðan hér 
var fasismi og fólk verður að átta 
sig á því hvaðan spænska stjórnar-
skráin er sprottin.“

Fallegt og hræðilegt
Birgitta segir að þótt það helsta sem 
fólk sér séu myndir af ofbeldi sé 
fólkið í Katalóníu ótrúlegt. Atburðir 
dagsins hafi verið fallegir og hræði-
legir á sama tíma.

„Þetta hefur verið erfitt fyrir 
kjósendur. Maður sér að eldra fólki 
er sýnd mikil virðing. Alltaf þegar 
einhver gamall kemur á kjörstað fær 
hann að kjósa fyrr,“ segir Birgitta. 
Fólk hafi þó sýnt mikla þolinmæði. 
„Það hafa verið rosalegar raðir. Ég 
var að tala við konu sem er búin 
að vera að vinna á kjörstað síðan 
klukkan fimm í morgun. Sumir hafa 
staðið í röð í allt að sjö klukkutíma.“

Þegar eldra fólk mætti á kjörstað 
segir Birgitta að aðrir kjósendur hafi 
klappað. Mikil samstaða hafi jafn-
framt verið hjá kjósendum. „Það eru 
örugglega 2.000 sem sitja hér fyrir 
utan núna og verja kjörstaðinn 
svo lögregla steli ekki kjörseðlum. 
Áður en við lokuðum mátti heyra 
slagorð hrópuð til heiðurs eldri 
kynslóðinni. Það var mjög fallegt. 
Þess vegna er erfitt fyrir fólk að 
horfa upp á þegar fólk yfir áttræðu 
er lamið með kylfum og þarf að fara 
á sjúkrahús.“

Alvarleg aðför að lýðræðinu í Katalóníu
Að minnsta kosti 800 særðust í átökum í Katalóníu í gær. Kosið var um sjálfstæði Katalóníu eftir ítrekaðar kröfur Spánverja um að 
kosningarnar ættu ekki að fara fram. Birgitta Jónsdóttir var í Katalóníu og segir framgang Spánverja alvarlega aðför að lýðræðinu.

Spænska óeirðalögreglan dregur mann út af kjörstað í Sant Julia de Ramis. NORDICPHOTOS/AFP

Spænska lögreglan lagði í gær hald á mikinn fjölda kjörgagna. NORDICPHOTOS/AFP

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Ég hef séð alveg 
ótrúlega hluti í dag 

sem ég hefði ekki átt von á 
að sjá frá spænskum yfir-
völdum.
Birgitta Jónsdóttir, 
þingmaður Pírata
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Þessi Jazz þýðir meira. Meira líf, meiri lipurð, meiri tækni til að njóta, 
meira öryggi, meiri sparneytni, meira rými fyrir sköpun. Fleiri tækifæri fyrir þig 
til að leika af �ngrum fram. Já, allt þetta og meira til.

Honda Jazz - vertu meira til.
Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.iswww.honda.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum

Sparnaðarsnilli 
- já og miklu meira

Sjálfskiptur Honda Jazz

frá kr. 2.740.000



Frá degi til dags
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Við vitum öll hvað varð tveimur síðustu ríkisstjórn-
um að falli. Panamaskjölin og Wintrishneykslið 
sýndu almenningi inn í heim forréttindastéttar 

þar sem svik og undirferli, skattaundanskot og vafasöm 
fjármálaumsýsla þykja eðlileg og daglegt brauð. „Það getur 
verið erfitt að eiga peninga“, sagði maðurinn sem var að 
reyna að réttlæta ósómann. Hin síðari féll á leyndarhyggju 
og margítrekuðum tilraunum til yfirhylmingar óþægilegra 
staðreynda, jafnvel þótt þær upplýsingar væru nauðsyn-
legar í bataferli barna og fjölskyldna sem orðið höfðu fyrir 
óbærilegri lífsreynslu. Traust til beggja ríkisstjórnanna, 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks annars vegar og 
Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Viðreisnar hins 
vegar, var í algeru lágmarki þegar þær þurftu að taka 
pokann sinn. En var það eingöngu vegna þessara tveggja 
hneykslismála? Ég held ekki. Traustið var horfið þá þegar 
vegna langrar slóðar svikinna kosningaloforða.

Við í Samfylkingunni viljum að eftir kosningar verði 
fyrst ráðist í að leysa þann bráðavanda sem blasir við og 
gera langtímaáætlanir um betra velferðarsamfélag. Taka á 
húsnæðisvandanum, efla gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu 
í opinberum rekstri, bæta kjör þeirra sem verst eru settir, 
styrkja menntakerfið til að taka við nýjum áskorunum 
ásamt því að laga vegi, efla lögregluna, gera réttlátar 
breytingar á skattkerfinu, auka stuðning við ungt fólk 
og barnafjölskyldur og setja sanngjarna auðlindastefnu. 
Ljúka heildarendurskoðun á stjórnarskrá, virða þjóðarat-
kvæðagreiðslur, vinna gegn spillingu og efla traust og 
gagnsæi.

Þetta er allt hægt og við höfum efni á því.
Í stuttu máli ætti næsta ríkisstjórn að sameinast um 

góða efnahagsstjórn og öflugra velferðarkerfi. Miklu 
sterkara opinbert heilbrigðiskerfi, framsækna skóla fyrir 
alla ásamt mannsæmandi kjörum aldraðra og öryrkja og 
vinnumarkaði sem tryggir réttindi og jafnrétti.

Það þarf ríkisstjórn sem vinnur raunverulega að 
almannahag. Þó að hér hafi verið samsteypustjórnir þá 
hefur í þeim ávallt verið tryggt að sérhagsmunaöflin sem 
reka stjórnmálaaflið sem kallast Sjálfstæðisflokkur fari 
sínu fram og ráðskist með innviði samfélagsins að vild. 
Það er mál að linni.

Það er komið nóg

Oddný G. 
Harðardóttir
formaður þing-
flokks Sam-
fylkingarinnar

Í stuttu máli 
ætti næsta 
ríkisstjórn að 
sameinast 
um góða 
efnahags-
stjórn og 
öflugra 
velferðar-
kerfi.

Framsóknarsamba
Lilja Alfreðsdóttir, varaformað-
ur Framsóknarflokksins, sagði 
á Sprengisandi í gær að hún 
harmaði klofning flokksins og 
væri sannfærð um að hann muni 
sameinast á ný. Það hafa eflaust 
langflestir tekið eftir því undan-
farna daga að kvarnast hefur 
úr flokknum og að fyrrverandi 
formaðurinn Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson hefur stofnað 
Miðflokkinn.

Óljóst er hvernig flokkurinn 
á að sameinast á ný en það 
andar vægast sagt köldu á milli 
formanna flokkanna tveggja. 
Framsóknarflokkurinn lifir 
þó allt og hefur starfað í meira 
en heila öld. Væntanlega lifir 
Framsóknarflokkurinn þennan 
klofning því líka af.

Þriðja sætið
Úrslit prófkjörs Pírata voru 
kynnt í Hörpu um helgina en 
kosið var á lista í öllum kjör-
dæmum. Það vekur athygli að 
Ásta Guðrún Helgadóttir, odd-
viti flokksins í Reykjavík suður í 
síðustu kosningum, laut í lægra 
haldi fyrir bæði þingmanninum 
Jóni Þór Ólafssyni og varaþing-
manninum Oktavíu Hrund 
Jónsdóttur. Tilkynnti hún í gær 
um að hún myndi ekki taka sæti 
á lista. Sæti oddvitans fyrr-
verandi hefði verið í hættu ef 
hún hefði samþykkt þriðja sætið 
enda mælast Píratar með minna 
fylgi en kjörfylgið var í fyrra. 
thorgnyr@frettabladid.is

Hversu stór hluti kjósenda verðlaunar 
ábyrga hagstjórn og hversu margir kjós-
endur fara í vegið hagsmunamat á val-
kostum í aðdraganda kosninga?

Nokkrir þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins lýstu andstöðu við fjárlaga-

frumvarpið þegar það kom fram fyrr í haust. Þorsteinn 
Pálsson, einn af helstu áhrifamönnum Viðreisnar, túlk-
aði andstöðuna þannig í sjónvarpsviðtali á Hringbraut á 
dögunum að fjárlagafrumvarpið hefði líklega ekki notið 
meirihlutastuðnings. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins 
hafi þannig verið búnir að ákveða að fella fjárlagafrum-
varpið og þar með ríkisstjórnarsamstarfið fyrir jól.

Þessi greining á stöðu mála er langsótt. Í fyrsta lagi 
lá ekkert fyrir um andstöðu við fjárlagafrumvarpið 
nema í viðtölum einstakra þingmanna við fjölmiðla. Í 
öðru lagi verður að teljast líklegt að frumvarpinu hefði 
verið breytt í meðförum þingsins ef það stefndi í að það 
nyti ekki stuðnings meirihlutans. Hins vegar hafa þeir 
þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem lýstu andstöðu við 
fjárlagafrumvarpið og þeir sem hafa kallað eftir skatta-
lækkunum í núverandi efnahagsárferði í raun lýst því 
yfir að þeir ætli ekki að standa vörð um þann fjármála-
stöðugleika sem er nauðsynleg forsenda þess að hægt sé 
að hafa íslenska krónu sem gjaldmiðil í hagkerfi sem er 
laust úr viðjum fjármagnshafta.

Í raun var fjárlagafrumvarpið besta þingmálið sem 
fráfarandi ríkisstjórn lagði fram á stuttum starfstíma 
sínum. Frumvarpið hljóðar upp á 44 milljarða króna 
afgang og var í samræmi við athugasemdir og tilmæli 
Seðlabanka Íslands og alþjóðlegra stofnana eins og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar, OECD. Hagvöxtur hér á landi var 7,2 
prósent í fyrra sem er meiri hagvöxtur en í nokkru öðru 
OECD-ríki. Hagvöxturinn var 4,3 prósent á fyrsta árs-
fjórðungi þessa árs. Það hefði verið glórulaus hagstjórn 
og fullkomlega ábyrgðarlaust að lækka skatta við þessar 
aðstæður enda hefði slík aðgerð ýtt enn frekar undir 
þenslu í hagkerfinu.

Margir flokkanna sem bjóða fram hafa boðað 
stóraukin ríkisútgjöld. Aukin útgjöld ríkisins ýta undir 
þenslu og verðbólgu. Nýleg löggjöf um opinber fjármál 
mun girða fyrir að flokkarnir sem verða í næstu ríkis-
stjórn geti hagað ríkisfjármálastefnunni eftir hentisemi 
og virt að vettugi leiðarvísa ábyrgrar hagstjórnar. Engu 
að síður er ástæða til að hafa áhyggjur. Málamiðlanir til 
að tryggja starfhæfa ríkisstjórn í fjölflokkakerfinu gætu 
reynst kostnaðarsamar fyrir skattgreiðendur og sett 
efnahagslegan stöðugleika í uppnám.

Fylgisþróun flokkanna í skoðanakönnunum veitir 
vísbendingar um að ríkisfjármálastefnan sé ekki ofar-
lega í hugum kjósenda. Óháð stuðningi við einstaka 
flokka er mikilvægt að kjósendur geri sér grein fyrir að 
atkvæði með auknum ríkisútgjöldum mun til lengri 
tíma ýta undir óstöðugleika í hagkerfinu hér á landi og 
veikja þá vinnu sem ráðist hefur verið í á undanförnum 
árum til að styrkja umgjörð peningastefnunnar. Án 
ábyrgrar stefnu í ríkisfjármálum verður aldrei hægt að 
treysta stoðir velferðarkerfisins til langframa.

Að kjósa þenslu

 

Fylgisþróun 
flokkanna í 
skoðana-
könnunum 
veitir vís-
bendingar um 
að ríkisfjár-
málastefnan 
sé ekki 
ofarlega í 
hugum 
kjósenda.
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Í DAG
Guðmundur  
Andri Thorsson

Þar sem sumir sjá neyð sjá aðrir 
ógn. Þar sem sumir sjá hjálparþurfi 
manneskjur sjá aðrir „aðkomu-
menn“ sem ásælast það sem með 
réttu tilheyrir „heimamönnum“. Allt 
eru þetta kenndir sem eru djúpt í 
okkur – jafnt samúðin sem tor-
tryggnin. En mannkynið er á flótta 
– allt er á fleygiferð, heilu búsvæðin 
á Jörðinni að verða óbyggileg af 
völdum þurrka og flóða. Í kjölfarið 
fylgja stríð og vargöld.

Við stöndum álengdar, hér á 
fyrsta farrými heimsins. Sum okkar 
sjá neyðina en önnur hugsanlega 
ógn.

Umönnunarhvötin
Þetta snýst meðal annars um sýn 
okkar á mennina. Og mikil ósköp: 
við höfum misjafna reynslu af þeirri 
dýrategund. Það er alls konar vesen 
sem fylgir fólki og hefur alltaf gert. 
Til að mannlegt samfélag leysist ekki 
upp í óreiðu þarf sérstaka blöndu 
af sérgæsku og samlíðan, reglufestu 
og frjálsræði, einkaframtaki og 
samvinnu – sérhæfingu og frumlegu 
fúski. Þessi blanda verður aldrei 
fundin hárrétt í eitt skipti fyrir öll, 
en hefur komist næst því að virka 
í því þingræðislega lýðræðisfyrir-
komulagi og blandaða hagkerfi sem 
er undirstaða velmegunar í löndum 
Evrópu. Sé þess gætt að þetta 
fyrirkomulag haldist – jöfnuður 
og almennt athafna- og tjáningar-
frelsi ásamt öflugu velferðarkerfi 
og sterkri almannaþjónustu – þá 
skiptir í rauninni ekki höfuðmáli 

hvaðan fólk kemur; frá Barðaströnd, 
Kína eða Sýrlandi.

Mennirnir eru sem sé ofurseldir 
alls konar hvötum, með misjafn-
lega gæfulegum birtingarmyndum, 
sumum spaugilegum, jafnvel 
indælum, öðrum hroðalegum. 
Ein er sú frumhvöt okkar sem 
við tölum ekki oft um og gefum 
kannski ekki nægilegan gaum: 
það er umönnunarhvötin. Hún er 
okkur öllum í blóð borin, og eitt 
það versta sem getur hent fólk er 
að sú hvöt fái ekki að blómstra, 
vegna ytri aðstæðna eða veikinda.

Þessi hvöt stýrði verkum þing-
manna þegar þeir felldu úr gildi 
það úrelta fyrirkomulag að veita 
mönnum „uppreist æru“ – þar réði 
umhyggja fyrir þeim börnum sem 
hugsanlega kynnu að verða á vegi 
níðinga.

Sama hvöt réði því að meirihluti 
alþingismanna samþykkti tvær 
breytingar á lögum um útlendinga; 
annars vegar er styttur um þrjá 
mánuði sá tími sem það tekur að 
afgreiða umsókn án efnislegrar 
meðferðar, sé um barn að ræða, og 
hins vegar fá börn hálfsmánaðar 
frest til að fara fram á endurupp-
töku máls, hafi verið um synjun á 
dvalarleyfi að ræða.

Þar sem flest okkar sjá neyð 
sjá önnur ógn. Það er ekki vegna 
þess að viðkomandi sé vont fólk, 
heldur telur það til dæmis ástæðu 
til að ætla að börn á flótta eigi á 
hættu að vera rænt af óprúttnum 
aðilum sem telja sig þar með í betri 
aðstöðu til að fá dvalarleyfi en ella.

Það hugsar málið út frá afbrigð-
unum frekar en reglunni, með 
þeim afleiðingum að afbrigðin 
móta reglurnar sem ná yfir öll þau 
sem ekkert misjafnt hafa í poka-
horninu, ekkert hafa annað en 
neyð sína. Það er að sjálfsögðu 
allur þorri þess fólks sem hingað 
leitar eftir hæli og dvalarleyfi. Öll 
börn hafa sín altæku réttindi, sem 

snúast um skjól og vernd, skóla, 
mat – þetta einfalda sem svo mörg 
börn í heiminum fara á mis við: 
Umönnun.

Börn á flótta
Fólk sem sér vegalaus börn sem 
hingað berast – og telur hugsanlega 
ógn sem kann að stafa frá ein-
hverjum hugsanlegum óprúttnum 
aðilum eiga að ráða málsmeðferð 
okkar þegar kemur að vanda þess-
ara barna – það lokar augunum 
fyrir því að við erum ekki að upp-
fylla þarfir þessara barna, eins og 
okkur ber. Það lokar augunum fyrir 
því að þó að börn séu send eitthvað 
annað þá hætta þau ekki að vera 
til. Neyð þeirra hverfur ekki. En 
hún gæti minnkað nytu þessi börn 
skjóls hér á landi.

Börn á flótta eru í senn sérlega 
aðkallandi vandi og óþægilegur að 
horfast í augu við. Þau eru millj-
ónum saman um allan heim á 
vergangi, ýmist með fjölskyldum 
sínum eða hafa orðið viðskila við 
þær. Þau hrekjast úr einum stað í 
annan og fá ekki það skjól sem þau 
þurfa og eiga heimtingu á, sam-
kvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna og samkvæmt því sem 
umönnunarhvötin býður okkur 
að veita. Mörg börn eru fædd í 
flóttamannabúðum og þar með 
ríkisfangslaus, réttindalaus, eins 
og það sé sérstaklega refsivert að 
fæðast í svo ömurlegum aðstæðum. 
Stundum er talað um að við getum 
ekki bjargað heiminum, við hér. Á 
móti mætti spyrja: Hver annar ætti 
að gera það en við?

Stundum er talað um að við 
getum ekki bjargað heim-
inum, við hér. Á móti mætti 
spyrja: Hver annar ætti að 
gera það en við?
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Neyðin og ógnin

Í fyrra vor hófst mikil umræða 
um skattgreiðslur eiginkonu 
minnar, Önnu Pálsdóttur, og 

þar með mínar líka. Umræðan 
hverfðist að miklu leyti um félag að 
nafni Wintris. Félagið hafði Lands-
bankinn stofnað á sínum tíma til að 
halda utan um eignir konu minnar á 
sama hátt og gert var fyrir hundruð 
viðskiptavina bankanna á sínum 
tíma. Hún valdi ekki einu sinni 
heiti félagsins og ég efast um að við 
höfum nefnt orðið Wintris árum 
saman enda gegndi það ekki öðru 
hlutverki í huga okkar en að vera 
nafn á reikningi eiginkonu minnar. 
Eignirnar sem undir hann heyrðu, 
og tekjur af þeim, hafa allt frá upp-
hafi verið gefnar upp til skatts á 
Íslandi án þess að nokkurn tímann 
væri reynt að forðast skattlagningu 
hér eða lækka skatta með því að 
greiða þá erlendis þar sem skattar 
voru lægri. Það var ekki einu sinni 
leitast við að fresta skattlagningu 
fyrsta árið þótt þá hafi verið heim-
ild til þess vegna hlutabréfakaupa 
(þrátt fyrir ráðleggingar banka þar 
um).

Í samráði við endurskoðanda 
ákvað Anna að fara varfærnustu 
leið sem völ var á, í merkingunni að 
greiða fullan skatt á Íslandi og notast 
ekki við heimildir laga til að draga úr 
skattlagningu. Eignirnar og tekjur af 

þeim voru fram taldar sem eignir og 
tekjur Önnu.

Þrátt fyrir hina miklu, oft á tíðum 
kolröngu og ruglingslegu umræðu 
um málið, og þrátt fyrir kaup ríkis-
stjórnar minnar á upplýsingum um 
erlend félög í eigu Íslendinga, bárust 
okkur hjónum engar fyrirspurnir 
eða önnur erindi frá skattayfirvöld-
um í framhaldinu. Þeim var enda 
ljóst að eignirnar hefðu verið gefnar 
upp allt frá því Anna seldi hlut sinn í 
fjölskyldufyrirtækinu. Því hafði auk 
þess fylgt nafn félagsins, skráningar-
land og kaupverð.

Í ljósi umræðunnar ákváðum við 
þó, að eigin frumkvæði, að senda 
ríkisskattstjóra erindi þar sem 
mun ítarlegri grein var gerð fyrir 
umræddum eignum og tekjum af 
þeim en skattframtalsform gera ráð 
fyrir og gefa kost á. Ríkisskattstjóra 
var boðið að endurmeta þá aðferð 
sem lögð var til grundvallar skatt-
lagningu.

Ríkisskattstjóri varð við erindinu 
og við tók margra mánaða ferli þar 
sem við leituðumst við að veita 
sem ítarlegust svör við öllum fyrir-
spurnum. Um áramót barst niður-
staða þar sem ríkisskattstjóri fór 
nýja leið við útreikning skattstofna 
(auk þess sem leiðrétt var fyrir síð-
búinni innheimtu skuldar við félag-
ið sem talin hafði verið töpuð og 
hafði ekki skilað sér til hins skilvísa 
skattgreiðanda Wintris). Þetta fól 
í sér nokkra hækkun skattstofns. 
Það sem skipti þó meira máli var að 
ljóst þótti að ekki hefði verið gerð 
tilraun til skattaundanskots. Fyrir 
vikið þurfti ekki að greiða álag af 
viðbótarupphæðinni.

Endurskoðendur okkar töldu 
hina nýju aðferð ríkisskattstjóra 
ekki ganga upp. Engu að síður var 

ákveðið að greiða skattinn til fulls en 
með fyrirvara. Raunar greiddum við 
meira en farið var fram á. Ríkisskatt-
stjóri hafði ákvarðað tiltekna upp-
hæð en við bentum á að miðað við 
forsendurnar sem lágu til grundvall-
ar hefði ríkisskattstjóri van áætlað 
hvað við ættum að greiða (við erum 
samsköttuð). Mér var tjáð að það 
þættu nokkur nýmæli að skatt-
greiðandi sem fengi ákvarðaðan á 
sig skatt færi fram á að ákvörðunin 
yrði hækkuð.

Málinu var svo vísað til yfirskatta-
nefndar til endanlegrar afgreiðslu. 
Endanleg niðurstaða liggur nú fyrir 
einu og hálfu ári eftir að þetta hófst 
allt saman. Úrskurður Yfirskatta-
nefndar er eftirfarandi: „Hinar 
kærðu breytingar ríkisskattstjóra 
eru felldar niður. Málskostnaður 
til greiðslu úr ríkissjóði ákveðst 
500.000 kr.“

Eiginkona mín hefur þegar fengið 
endurgreiðslu vegna ofgreiddra 
skatta en auk þess mun uppsafnað 
tap dragast frá á næstu árum.

Ef til vill ætti maður að þakka 
sjónvarpsmönnum fyrir að benda 
á að eiginkona mín geti sparað sér 
skattgreiðslur. Mér hefði þó þótt 
heiðarlegra að sú ábending bærist 
með öðrum hætti en raun varð. Ef 
heiðarleg vinnubrögð hefðu verið 
viðhöfð og ég eða kona mín ein-
faldlega verið spurð út í félagið 
hefði verið hægt að veita allar upp-
lýsingar eins og raunar var gert. Það 
var hins vegar ekkert tillit tekið til 
skýringanna því búið var að skrifa 
handrit fyrir fram. Í stað þess að leita 
sannleikans var leitast við að draga 
upp hið gagnstæða með mikilli fyrir-
höfn. Sett á svið leikrit, reynt við að 
blekkja og rugla bæði viðmælendur 
og áhorfendur, viðtal tekið úr sam-

hengi til að láta það líta út fyrir að 
vera allt annað en lagt var upp með, 
litið fram hjá svörum, skýringum og 
staðreyndum. Tilgangurinn hafði 
ekkert með sannleiksleit að gera. 
Handrit og framleiðsla snerust um 
að reyna að niðurlægja forsætisráð-
herra Íslands og þar með landið í 
útlöndum og, eins og við fengum að 
heyra, fella ríkisstjórn landsins.

Hvergi annars staðar voru önnur 
eins vinnubrögð viðhöfð, ekki einu 
sinni í Bretlandi þar sem forsætis-
ráðherrann hafði þó haft raunveru-
legan ávinning af eignum sem skatt-
lagðar voru á lágskattasvæði en ekki 
í heimalandinu.

Umboðsmaður Alþingis tók fljótt 
af allan vafa um hæfi enda hefði það 
skotið skökku við ef maðurinn sem 
var stöðugt að berjast fyrir því að 
fórna hagsmunum eigin fjölskyldu 
hefði talist vanhæfur en ekki allir 
hinir sem gerðu ráðstafanir sem 
vörðu eigin hagsmuni (og annarra).

Öllu skynsömu fólki má vera ljóst 
að þótt það hefði ef til vill þjónað 
pólitískum hagsmunum mínum 
að auglýsa að ég væri stöðugt að 
berjast fyrir lagabreytingum sem 
myndu ganga á hagsmuni eiginkonu 
minnar hefði slíkt ekki hjálpað til í 
baráttunni fyrir þeim markmiðum 
eða þjónað hagsmunum íslensks 
samfélags. Niðurstaðan varð sú 
að baráttan vannst og markmiðin 
náðust.

Niðurstaðan varðandi eiginkonu 
mína er því sú að hún hefur alltaf 
leitast við að leggja sitt af mörkum 
til samfélagsins (samanlagðar skatt-
greiðslur nema á fimmta hundrað 
milljónum á núvirði), hún hefur 
ekki nýtt þau tækifæri sem gáfust 
til að skattleggja eignir sínar í lág-
skattaríkjum, hún tapaði stórum 

hluta eigna sinna í bankahruninu og 
meiru til með lagabreytingum eftir 
hrun. Næst fórnaði hún enn meiru 
af því sem eftir var af inneigninni hjá 
hinum föllnu bönkum til að hægt 
væri að koma til móts við skuldsett 
íslensk heimili og bjarga efnahag 
landsins (og var einn helsti hvata-
maður minn í þeim efnum). Hún lét 
vera að fjárfesta í íslenskum fyrir-
tækjum á meðan ég væri í stjórn-
málum, nýtti sér ekki leið sem henni 
bauðst til að kaupa krónur á afslætti 
í gegnum Seðlabanka Íslands og 
fannst rangt að hagnast á þeim verð-
tryggðu háu vöxtum sem ég var að 
berjast gegn. Fyrir vikið, og fyrir að 
vera gift mér, hefur hún samt mátt 
þola hreint níð frá mörgum pólitísk-
um andstæðingum mínum og eftir 
að því tók að linna frá nokkrum fyrr-
verandi samherjum mínum.

Það er þó fyrst og fremst ástæða til 
að nota þetta tækifæri til að þakka 
öllum þeim sem sáu í gegnum 
moldviðrið og veittu okkur hjónum 
ómetanlegan stuðning, allt frá því 
að ráðast í eigin rannsóknir eða 
standa með mér í pólitíska slagnum 
að því að veita kærkomna hvatn-
ingu á götum úti, í símtölum eða 
eftir öðrum leiðum. Mér finnst líka 
ástæða til að þakka þeim sem lögðu 
á sig mikla vinnu við að yfirfara 
málið og leiða hið rétta fram hvort 
sem þeir voru í vinnu fyrir okkur 
eða samfélagið. Þótt ég hafi ávallt 
verið meðvitaður um að allt væri 
með felldu verð ég að viðurkenna að 
eftir allt það sem á undan var gengið 
óttaðist ég að það kynni að reynast 
erfitt að kveða upp eins afdráttar-
lausan úrskurð og raunin varð.

Ný verkefni og tækifæri bíða og ég 
hlakka til að vinna að þeim af fullum 
krafti.

Málalok
Sigmundur 
Davíð Gunn-
laugsson
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Rannís auglýsir eftir styrkumsóknum úr Tónlistarsjóði 
til verkefna sem efnt verður til á tímabilinu 
1. janúar til 30. júní 2018.
Hlutverk Tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og stuðla að 
kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og tónsköpun þeirra. 
Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tónlistardeild og markaðs- og 
kynningardeild.
Upplýsingar og umsóknargögn er að finna á www.rannis.is.  
Umsóknum og lokaskýrslum skal skila á rafrænu formi.
Umsóknarfrestur rennur út 15. nóvember 2017 kl. 16.00. 
Ekki er hægt að senda inn umsóknir eftir þann tíma.

Umsóknarfrestir eru tvisvar á ári, í maí og 
nóvember. Næsti umsóknarfrestur er 15. maí 2018.
Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík
Sími: 515 5800, tonlistarsjodur@rannis.is

 Styrkir úr
Tónlistarsjóði 2018

Umsóknarfrestur til 15. nóvember
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FÓTBOLTI Lokaumferð Pepsi deildar 
karla var spiluð á laugardag, og ríkti 
mikil spenna fyrir hana. Andri Rúnar 
Bjarnason gat jafnað eða bætt  marka-
metið, ÍBV og Víkingur Ó. kepptust 
um að halda sæti sínu í deildinni að ári 
og FH gat rænt öðru sæti deildarinnar 
af Stjörnunni.

Það fór svo að Andri Rúnar skoraði 
eitt mark og jafnaði metið, FH mis-
tókst að taka annað sætið og var það 
því í fyrsta skipti síðan 2002 sem FH 
lendir ekki í öðru tveggja efstu sæt-
anna. Víkingi Ó. mistókst að vinna 
ÍA og féll því úr efstu deild með and-
stæðingunum frá Akranesi.

Pressa í Grindavík
Það var mikil pressa á Bolvíkingnum 
Andra Rúnari Bjarnasyni fyrir leik 
Grindavíkur gegn Fjölni í gær. Andri 
Rúnar hafði skorað 18 mörk á tíma-
bilinu og var beðið með eftirvæntingu 
hvort hann næði að jafna, eða jafnvel 
bæta, hið langlífa 19 marka met.

Andri fékk frábært tækifæri til þess 
þegar Grindavík fékk vítaspyrnu á 20. 
mínútu leiksins. Hann brenndi hins 
vegar af vítinu og allt útlit var fyrir að 
markið myndi ekki koma. 

En allt kom fyrir ekki og skoraði 
Andri Rúnar sigurmark Grindavíkur 
á 88. mínútu leiksins og er kominn í 
hinn fræga 19 marka klúbb.

„Þetta er mikill léttir, mjög mikill. 
Það var komin ágætis pressa frá ykkur 
öllum og fínt að jafna þetta. Ég var 
kominn með krampa þegar tuttugu 
mínútur voru eftir en ég var allan 
tímann bara að hugsa um að skora 
og það tókst,“ sagði Andri Rúnar eftir 
leikinn í gær. Hann sagði einnig að 
hugurinn leitaði út í atvinnumennsku, 

en ef hann yrði áfram á Íslandi á næsta 
tímabili myndi hann skora 20 mörk og 
slá metið.

Vesturlandið féll
Fyrir leiki helgarinnar munaði einu 
stigi á ÍBV og Víkingi Ó. í 10. og 11. 
sæti deildarinnar. Vestmannaeyingar 
fengu KA í heimsókn á Hásteinsvöll og 
Ólsarar fóru á Skipaskaga og mættu 
föllnum ÍA-mönnum.

ÍBV átti ekki í neinum vandræðum 
með Akureyringa og unnu 3-0 sigur 
og tryggðu sér sæti í deild þeirra bestu 
að ári. Á meðan vantaði allt líf í Ólsara 
og var ekki að sjá á leik þeirra að þeir 
væru að berjast fyrir lífi sínu. Leikur-
inn á Akranesi endaði í markalausu 
jafntefli og liðin af Vesturlandi fara 
saman í Inkasso deildina að ári.

„Ég er bara mjög ánægður, við 
spiluðum mjög vel í dag og gerðum 
nákvæmlega það sem við ætluðum að 
gera. Ég hafði engar áhyggjur af þessu, 
án gríns, þú getur rætt við hvern sem 
er hérna í Vestmannaeyjum að ég var 
búinn að segja „3-0 og ég skora tvö,“ 
og það var einmitt það sem gerðist 
í dag,“ sagði Eyjamaðurinn Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson eftir leikinn. Hann 
endaði sem markahæstur manna ÍBV 
með 10 mörk á tímabilinu.

Ejub Purisevic, þjálfari Víkings Ó. 
sagðist ekki vita hvort hann myndi 

halda áfram með liðið eftir tímabilið. 
Hann var að vonum ekki sáttur með 
úrslitin, en samt stoltur af sínu liði. 
„Þetta er kannski ekki eins sárt að vita 
til þess að ÍBV hafi unnið sinn leik 
sannfærandi, fyrst við náðum ekki 
að klára okkar leik. Ég er samt áður 
ánægður með mitt lið, frammistöð-
una, viljann og baráttu og allt saman. 
Eins og ég segi, mér fannst við gera nóg 
til að skora eitt mark. Það er kannski 
ekki margt meira að segja um það,“ 
sagði Ejub eftir leikinn.

Krísa í Hafnarfirði?
Það gerðist síðast fyrir 15 árum að 
FH endaði ekki í öðru tveggja efstu 
sætanna í deildinni. Þeir voru í þriðja 
sæti fyrir lokaumferðina en gátu stolið 
öðru sætinu af Garðbæingum ef þeir 
ynnu Breiðablik og Stjarnan tapaði 
fyrir KR í Vesturbænum. 

Það fór hins vegar svo að Stjarnan 
vann sinn leik, en FH tapaði fyrir 
Blikum og enduðu í þriðja sæti 
deildarinnar. Ekki alslæmur árangur, 
en vonbrigðatímabil fyrir fráfarandi 
Íslandsmeistara.

„Það þarf bara að fara í einhverja 
vinnu núna. Við leikmenn þurfum 
bara að líta í eigin barm. Við getum 
ekki verið sáttir með þessa frammi-
stöðu. Við þurfum að skoða hvað 
hefur farið úrskeiðis og hvað við 
getum gert til að koma sterkari til leiks 
að ári,“ sagði Davíð Þór Viðarsson, 
fyrirliði FH eftir leikinn. Hann segir 
leikmennina verða að bera ábyrgð, 
hún liggi ekki öll hjá þjálfaranum. 
„Það er ekki hann sem hefur verið 
inni á vellinum í sumar og það erum 
við leikmennirnir sem þurfum að axla 
ábyrgð á þessu.“  astrosyr@365.is

Andri jafnaði metið og Víkingur féll
Pepsi deild karla kláraðist um helgina. Mikil spenna ríkti í Vestmannaeyjum og á Akranesi þar sem ÍBV og Víkingur Ó börðust um að 
halda sér í deild hinna bestu að ári. Grindvíkingurinn Andri Rúnar Bjarnason kom sér í hinn goðsagnakennda 19 marka klúbb.

Bjarni Ólafur Eiríksson lyftir Íslandsmeistarabikarnum á loft á Hlíðarenda og Grindvíkingar fagna markameti Andra Rúnars Bjarnasonar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK/SILJA ÚLFARSDÓTTIR

Það er ekki hann 
sem hefur verið inni 

á vellinum í sumar og það 
erum við leikmennirnir sem 
þurfum að axla ábyrgð.

Davíð Þór Viðarsson
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Turnarnir tveir á toppnum

FÓTBOLTI Stórleikur helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni fór fram á 
Stamford Bridge í Lundúnum. Þar 
tóku Englandsmeistarar Chelsea á 
móti Manchester City í hörkuleik 
en hvorugt liðið gaf mikið færi á 
sér. Það mátti sannarlega búast við 
því að ekki yrðu skoruð mörg mörk 
í leiknum og sú varð raunin. Belginn 
Kevin de Bruyne skoraði sigurmark 
City með þrumuskoti eftir undir-
búning frá Gabriel Jesus. Markið 
kom rúmlega tuttugu mínútum fyrir 
leikslok og náðu leikmenn Chelsea 
ekki að jafna metin. 

„Það sem skiptir mestu máli er að 
vinna leikinn,“ sagði Pep Guardiola, 
knattspyrnustjóri City eftir leikinn 
á laugardaginn. „En hvernig við spil-
uðum, sérstaklega í seinni hálfleikn-
um, við vorum frábærir. Grimmir 
og leyfðum þeim ekki að spila bolt-og leyfðum þeim ekki að spila bolt-og leyfðum þeim ekki að spila bolt
anum. Kevin [de Bruyne] var frábær 
í dag, við erum mjög ánægðir með 
stigin þrjú,“ sagði Guardiola.

Leikmaður helgarinnar
Harry Kane skoraði tvö mörk fyrir Tottenham Hotspur í 
4-0 sigri á Huddersfield Town. Hann virðist ekki geta 
stigið inn á knattspyrnuvöllinn án þess að skora í 
það minnsta tvö mörk en Kane hefur nú skorað 
27 mörk í ensku úrvalsdeildinni á þessu ári. Kane 
skoraði þrennu í Meistaradeildinni í síðustu viku 
og er hreinlega sjóðandi heitur. Aðeins Lionel 
Messi hefur skorað fleiri mörk á árinu í fimm 
stærstu deildunum í Evrópu en sá argentínski 
hefur skorað 34 mörk í spænsku deild-
inni á þessu ári. Harry Kane er kominn 
með sex mörk á þessu tímabili í 
ensku úrvalsdeildinni.

Everton er í miklum vandræðum 
í ensku úrvalsdeildinni og hafa 
leikmenn liðsins alls ekki fundið 
fjölina í fyrstu sjö umferðunum. 
Everton tapaði fyrir Burnley á 
heimavelli í gær og situr liðið í 16. 
sæti deildarinnar með aðeins sjö 
stig. Liðið hefur aðeins skorað fjög-
ur mörk og fengið á sig tólf. Gylfi 
Þór Sigurðsson lék allan leikinn 
fyrir Everton og náði hann ekki að 
setja mark sitt á leikinn. Á meðan 
Romelu Lukaku, fyrrverandi leik-Romelu Lukaku, fyrrverandi leik-Romelu Lukaku, fyrrverandi leik
maður Everton, skorar og og skorar 
fyrir Manchester United þá virðist 
Everton ekki geta keypt sér mark. 

Ronald Koeman, knattspyrnustjóri 
Everton, á mikið verk óunnið að 
koma liðinu á beinu brautina en 
hann eyddi gríðarlega miklum fjár-
munum á leikmannamarkaðnum í 
sumar. Koeman fékk Wayne Roo-
ney, Gylfa Þór Sigurðsson, Michael 
Keane, Jordan Pickford og Davy 
Klaassen til liðsins í sumar og missti 
Romelu Lukaku til Manchester 
United. Það er því farið að hitna vel 
undir stjóranum og pressan orðin 
gríðarleg. Stuðningsmenn Everton 
létu leikmenn liðsins heldur betur 
heyra það í leikslok í gær.

„Ég get ekki kvartað yfir við-

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 7. umferðar 2017-18

H’field - Tottenham 0-4
0-1 Harry Kane (9.), 0-2 Ben Davies (16.), 0-3 
Harry Kane (23.), 0-4 Moussa Sissoko (91.).

Man. Utd. - C. Palace 4-0
1-0 Juan Mata (3.), 2-0 Marouane Fellaini 
(35.), 3-0 Marouane Fellaini (49.), 4-0 Ro-
melu Lukaku (86.).

B’mouth - Leicester 0-0

Stoke - Southampton 2-1
1-0 Mame Biram Diouf (40.), 1-1 Maya Yos-
hida (75.), 2-1 Peter Crouch (85.).

West Brom - Watford 2-2
1-0 Salomon Rondon (18.), 2-0 Jonny Evans 
(21.), 2-1 Abdoulaye Doucoure (37.), 2-2 
Richarlison (95.).

West Ham - Swansea 1-0
1-0 Diafra Sakho (90.).

Chelsea - Man. City 0-1
0-1 Kevin de Bruyne (67.).

Arsenal - Brighton 2-0
1-0 Nacho Monreal (16.), 2-0 Alex Iwobi 
(56.).

Everton - Burnley 0-1
0-1 Jeff Hendrick (21.).

Newcastle - Liverpool 1-1
0-1 Philippe Coutinho (29.), 1-1 Joselu (36.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 7 6 1 0 22-2 19
Man. Utd. 7 6 1 0 21-2 19
Tottenham 7 4 2 1 14-5 14
Chelsea 7 4 1 2 12-6 13
Arsenal 7 4 1 2 11-8 13
Burnley 7 3 3 1 7-5 12
Liverpool 7 3 3 1 13-12 12
Watford 7 3 3 1 11-12 12
Newcastle 7 3 1 3 7-6 10
West Brom 7 2 3 2 6-8 9
H’field 7 2 3 2 5-7 9
S’hampton 7 2 2 3 5-7 8
Stoke 7 2 2 3 7-11 8
Brighton 7 2 1 4 5-9 7
West Ham 7 2 1 4 7-13 7
Everton 7 2 1 4 4-12 7
Leicester 7 1 2 4 9-12 5
Swansea 7 1 2 4 3-8 5
B’mouth 7 1 1 5 4-11 4
Crystal P. 7 0 0 7 0-17 0

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Spilaði allan leikinn fyrir 
Gylfi Þór Sigurðsson
Spilaði allan leikinn fyrir 
Gylfi Þór Sigurðsson

Everton sem tapaði 0-1 
gegn Burnley á Goodison Park. Gylfi 
hefur enn ekki komist á blað fyrir 
Everton.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var ekki í leikmanna-
hópi Cardiff City vegna 
meiðsla. Cardiff er á toppi deildar-
innar eftir 0-0 jafntefli við Derby 

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Kom inn á 68. mínútu, en 
náði ekki að bjarga 1-2 
tapi fyrir Norwich á heimavelli.
Aston Villa
Birkir Bjarnason
Sat allan leikinn á 
Birkir Bjarnason
Sat allan leikinn á 
Birkir Bjarnason

bekknum í 1-0 sigri Aston 
Villa á Bolton á Villa Park.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Var ónotaður varamaður 
Hörður B. Magnússon
Var ónotaður varamaður 
Hörður B. Magnússon

í 1-3 sigri Bristol á Ipswich 
Town á útivelli.

Kevin de Bruyne skoraði eina mark leiksins á Stamford Bridge á laugardaginn. Hann hljóp beint til stuðningsmanna Manchester City og fagnaði gríðarlega með liðsfélögum sínum. City situr á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Fékk ekki að koma inn á 
Jóhann Berg Guðm.
Fékk ekki að koma inn á 
Jóhann Berg Guðm.

fyrir Burnley í sigrinum á 
Everton. Liðið hefur farið vel af stað 
í deildinni og unnið þrjá af fyrstu 
sjö leikjunum.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin
Manchester City 
vann frábæran 
sigur á Chelsea á 
Stamford Bridge í 
London en það var 
Kevin de Bruyne 
sem skoraði eina 
mark leiksins í 1-0 sigri. City ríg-
heldur því í toppsætið á marka-
tölu en grannarnir í United eru 
með jafn mörg stig.

Hvað kom á óvart? 
Jóhann Berg Guð-
mundsson og 
félagar í Burnley 
náðu í geggjaðan 
sigur á Goodison-
Park gegn Gylfa 
Þór Sigurðssyni og 
félögum í Everton. 
Jeff Hendrick skoraði eina mark 
leiksins og Burnley byrja mjög vel 
í deildinni. Ekki hægt að segja það 
sama um Everton.

Mestu vonbrigðin
Manchester Uni-
ted vann Crystal 
Palace 4-0 og hefur 
Crystal Palace 
ekki enn skorað 
í deildinni, þá í 
alls sjö leikjum. 
Það má teljast með hreinum 
ólíkindum að það sé einfaldlega 
lið í þessari deild sem skori ekki 
mark í sjö leikjum í röð eða í 630 
mínútur. 

Bæði Manchester-liðin 
unnu sína leiki í ensku 
úrvalsdeildinni um 
helgina en City fór í 
gegnum stærra próf 
þegar þeir mættu 
Englandsmeisturum 
Chelsea. Harry Kane 
einfaldlega getur 
ekki hætt að skora og 
er sjóðandi heitur í 
framlínu Tottenham 
Hotspur. 
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Sigraði í fjórðu tilraun
Hafsteinn Ólafsson stóð uppi sem sigurvegari í keppninni KokkKokkK ur ársins 2017 
á dögunum. Hann hefur þrisvar áður tekið þátt í keppninni og alltaf lent í öðru 
sæti þar til nú. „Það var hrikalega gaman að vinna,“ segir hann.

Þótt Hafsteinn sé verðlaunakokkur veit hann fátt skemmtilegra en að fara út að borða. MYND/ERNIR

365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND OG BETRA VIÐMÓT

APPLE TV
Á 0 KR.

365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI

0 KR.
með 12 mánaða áskrift
að völdum pökkum 365
Nánar á 365.is eða í síma 1817



Skötuselur að 
hætti Hafsteins.

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

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

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

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

Þemað var svokölluð leyni-
karfa og í því felst að kepp-
endur fá ekki að vita hvaða 

hráefni er notað fyrr en kvöldið 
fyrir keppnina. Í forrétt var skötu-
selur, hörpudiskur og ígulker. Svo 
var önd í aðalrétt en súkkulaði, 
bláber og jógúrt í eftirrétt. Það 
var því ekki hægt að undirbúa sig 
mikið nema vera vel upplagður 
fyrir keppnina,“ segir Hafsteinn 
Ólafsson, ánægður með nýja 
titilinn.

Hvers vegna ákvaðstu að leggja 
matreiðslu fyrir þig? „Í raun 
var það fyrir tilviljun og ekki á 
planinu þegar ég var krakki. Á 
unglingsárunum fékk ég vinnu við 
uppvask á Hótel Eldborg og fór 
síðan að aðstoða í eldhúsinu. Það 
varð til þess að ég fékk mikinn 
áhuga á matargerð og ákvað að 
læra matreiðslu þegar ég var 
orðinn 17 ára. Ég fékk samning 
hjá Vox á Hilton Hótel. Að námi 
loknu árið 2012 fór ég að vinna á 

Grillinu á Hótel Sögu og svo hef 
ég unnið hjá Ion Hótel á Nesja-
völlum.“

Hafsteinn vinnur núna á 
veitingastaðnum Sumac á Lauga-
veginum og töfrar þar fram 
framandi rétti sem kitla svo 
sannarlega bragðlaukana. „Við 
vinnum með þema frá Líbanon og 
Marokkó og notum mikið krydd 
og matreiðsluaðferðir frá þessum 
löndum. Ég fór í matarferð til 
Líbanon og hef kynnt mér vel 
matarmenningu og matreiðslu-
hefðir þessara tveggja landa.“

Hvaða matur er í uppáhaldi 
hjá þér? „Það er erfitt að segja, ég 
er alæta á mat og margt sem mér 
finnst ótrúlega gott. Þegar ég elda 
sjálfur heima hjá mér verður ein-
faldur fiskréttur oft fyrir valinu. 
Það er þægilegt og mér finnst 
fiskur góður.“

Hvernig færðu hugmyndir að 
réttum? „Ég held þær komi bara 
af sjálfu sér þegar lífið snýst um 
mat og við alls konar tilefni. Ég fæ 
innblástur héðan og þaðan, les 
kokkabækur, skoða Instagram og 
fleiri samfélagsmiðla.“

„Þegar ég elda sjálfur heima hjá mér verður einfaldur fiskréttur oft fyrir val-
inu. Það er þægilegt og mér finnst fiskur góður,“ segir Hafsteinn. 
MYND/ALEXANDER MÁNI KÁRASON

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

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

Rennihurðarbrautir  í úrvali 

Hvaða hráefni er ómissandi? 
„Sítróna er lykilatriði. Hún getur 
poppað mat upp, bæði safinn úr 
henni og börkurinn.“

En hvaða eldhúsáhald er í uppá-
haldi hjá þér? „Góður hnífur. Ef þú 
átt góðan hníf og góða pönnu eru 
þér allir vegir færir í eldamennsku. 

Mig minnir að fyrsta eldhúsáhald-
ið mitt hafi einmitt verið hnífur.“

Ferðu oft út að borða á ferða-
lögum erlendis? „Já, ég hef farið í 
ófáar matarferðir og eytt ótrúlega 
miklum peningum í mat en mér 
finnst líka ótrúlega gaman að fara 
út að borða.“

Skötuselur
1 lítill skötuselur
Skerið af beini og hreinsið að utan. 
Skerið í 60 g bita.

Kryddlögur:
10 g fenníkufræ
10 g kóríanderfræ
50 ml olía
Börkur af 1 sítrónu, rifinn
Börkur af 1 límónu, rifinn
Sítrónusafi
Ristið fenníku- og kóríanderfræ á 
pönnu. Myljið í matvinnsluvél þar 
til kryddið er orðið að dufti. Veltið 
skötuselnum upp úr kryddinu, rifna 
sítrusberkinum, olíu og sítrónusafa.
Látið standa í minnst klukkustund 
áður en fiskurinn er settur á spjót 
og grillaður.

Kúrbítur
1 stk. kúrbítur
Salt
Olía
Skolið kúrbítinn í vatni og skerið 
niður í sneiðar. Bragðbætið með 
salti og olíu. Setjið upp á spjót.

Aioli
1 stk. eggjarauða (gerilsneidd)
½ tsk. dijon-sinnep
2 hvítlauksgeirar, bakaðir við160°C 
í 20 mín.
100 ml olía
Smávegis sítrónusafi
Salt
Þeytið eggjarauðurnar með smá-
vegis sítrónusafa, dijon-sinnepi og 
hvítlauk. Bætið svo olíunni rólega 
úti og hrærið vel á meðan. Smakkið 
til með salti og sítrónusafa.

Sítrónu-vinaigrette
100 g eplaedik
60 g sykur
100 g saltaðar sítrónur
Hitið edik og sykur saman þar til 
sykurinn er uppleystur, kælið niður. 
Saxið sítrónurnar smátt og blandið 
saman við ediklöginn.
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Fasteignir
Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

Sigurður Samúelsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309 

Andri Sigurðsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Þórey Ólafsdóttir 
Löggiltur fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Sveinn Eyland 
Löggiltur fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast. 
kol@landmark.is sími 
512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson 
Í námi til lögg og eigandi 
bo@landmark.is 
sími 661 7788 

Ingibjörg Agnes Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson 
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa / skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún Diljá Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa / í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

- LANDMARK og SMÁRINN sameinast -
Reynslumikið starfsfólk, sem býr að viðamikilli þekkingu á markaði stillir saman krafta 

sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.

Við samrunann myndast öflug liðsheild sem stefnir ótrauð að aukinni skilvirkni og 
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, jafnt seljendur sem kaupendur. 
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 

sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  Þórarinn ThorarensenÞórey Ólafsdóttir  Þórarinn Thorarensen
Lögg. fast. og eigandi Sölustjóri og eigandi Lögg. fast. og eigandi Sölustjóri og eigandi 
thorey@landmark.is th@landmark.is   thorey@landmark.is th@landmark.is   
sími 663 2300 sími 770 0309sími 663 2300 sími 770 0309

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason 
lögg. fasteignasali

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

Maríubakki - 3ja  herb. 
Góð þriggja herbergja , 72 fm. íbúð á fyrstu hæð.  Vel staðsett 
eign í örstuttri fjarlægð frá leikskóla, grunnskóla og margvíslegri 
þjónustu í Mjóddinni.   Parket og flísar á gólfi, nýlegt eldhús 
innréttngog þvottahús og geymsla  innan íbúðar.  V. 31,5 m. 
Upplýsingar veitir Hafdís  6998217

Baugakór 11, 3ja herb.+ stæði
Góð 3ja. herbergja 114,6 fm. íbúð í Baugakór 11. á 2. hæð í lyftu-
húsi, stæði í bílageymslu fylgir eigninni, stór og björt stofa og 2 
stór svefnherbergi, suður svalir, falleg eign á frábærum stað, stutt 
í alla þjónustu.  Opið hús á  17:30 og 18:00 .   Upplýsingar veitir 
Gunnlaugur. 

Arnarstapi - Vönduð sumarhús 
Eignin saman stendur af 82,3 fm sumarhúsi og 37 fm gesthúsi, 37 fm gesthúsi, 37
alls 119,6 fm, sem standa á 2120 fm lóð í einstöku landslagi með 
útsýni til allra átta.  Stórir afgirtir sólpallar tengja húsin saman. 
Heitir pottar.   Arnarstapi er af mörgum talin einn fallegasti staður 
Íslands á sunnanverðu Snæfellsnesi.   Upplýsingar veitur Bogi 
6993444

Álftamýri 18 - 3ja herb.
Vel skipulögð og  endurbætt 75 fm íbúð á 3. hæð .  Tvö svefnher-
bergi og björt stofa með góðum svölum.  Parket og flísar á gólfi 
og nýlegt eldhús.  V. 35,9m.    
Opið hús í dag kl 17:15-17:45.  
Upplýsingar á skrifstofu. 

Naustabryggja 21 - 2ja herb. 
Vönduð stór og vel skipulögð 82 fm íbúð á jarðhæð með afgitum 
sólpalli.  Þvottahús og geymsla innan íbúðar.    Stór stofa með 
útgang í garðinn.  Parket og flísar á gólfum.  
Opið hús í dg kl 18:15 - 18:45.   
Upplýsingar veitir Bogi

Hátún 6 - 2ja herb.
Nýleg og vönduð ca 65  fm íbúð  á 6. hæð/ 0609  með vestur 
svölum með einstöku útsýni.   Parket á gólfi, flísalagt baðher-
bergi.  Geymsla og þvottahús inna íbúðar ásamt geymslu í 
kjallara.  Opið hús í dag kl 17:15 -17:45.  
Upplýsingar veitir Bogi 6993444

Nökkvavogur 48 hæð og ris ásamt bílskúr.
Góð 120fm hæð, ris og bílskúr staðsett í grónu og vinsælu hverfi í 
Reykjavík. Tvöföld stofa og tvö svefnherbergi, mögulegt að fjölga 
herbergjum um tvö. Frístandandi blískúr úr timbri.  Lóðin er hefur 
verið endurnýjuð að miklu leiti og íbúðin. Verð 45M.  
Nánari upplýsingar veitir Jón 777-1215.  
Opið hús í dag kl. 17:15-17:45. 

Víkurás 1 - stúdíoíbúð.
Björt um 40 fm stúdíóíbuð á jarðhæð með útgangi út á sér-
verönd. Björt rúmgóð stofa, eldhús með geymslu innaf og bað-
herbergi. Góð sameign með sameiginlegu þvottahúsi. 
Verð 23,9 milljónir.   
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi. 895-1098.

OPIÐ HÚS
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Híbýli fasteignasala s. 585-
8800 kynnir glæsilega 4ra her-
bergja endaíbúð með miklu 
útsýni í nýlega byggðu lyftu-
húsi við Kirkjulund í Garðabæ.irkjulund í Garðabæ.irk

Parket á gólfi í forstofu, fata-
skápar. Þvottahús er við 
forstofu, flísar á gólfi, hvít 

innrétting og pláss fyrir þvottavél 
í góðri vinnuhæð, skolvaskur. 
Stofan er rúmgóð og björt, parket 
á gólfi, opin við eldhús, útgengi á 
yfirbyggðar/lokaðar svalir. Mikið 
útsýni úr stofu og af svölum. Eikar-
innrétting í eldhúsi með miklu 
skápaplássi, eldunareyja – unnt að 
sitja við eyjuna.

Hol er milli stofu/eldhúss og 
forstofu sem hægt er að nýta sem 
sjónvarpshol. Flísar a veggjum og 
gólfi í baðherbergi, viðarinnrétting 
undir vaski, efri skápar, baðkar, upp-
hengt salerni, steyptur og flísalagður 
sturtuklefi, Flísar á gólfi á gestasal-
erni, upphengt salerni, viðarinnrétt-erni, upphengt salerni, viðarinnrétt-erni, upphengt salerni, viðarinnrétt
ing undir vaski.

Rúmgott hjónaherbergi til móts Rúmgott hjónaherbergi til móts R
við baðherbergi, parket a gólfi, 

miklir fataskápar, gluggi. Tvö svefn-
herbergi til viðbótar þar sem einnig 
er parket á gólfum og góðir fata-
skápar.

Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði Íbúðinni fy
í lokaðri bílageymslu. Íbúðinni fylgir 
einnig sér geymsla í kjallara.

Afar falleg og vel staðsett íbúð 

á eftirsóttum stað við Garðatorg 
í Garðabæ þar sem öll verslun og 
þjónusta er fyrir hendi.

Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Híbýla í síma 585-8800 eða á net-
fanginu hibyli@hibyli.is.

Falleg íbúð í Garðabæ

Falleg íbúð við Kirkjulund í Garðabæ er til sölu.

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

Seld

Seld

Seld

Pétur Pétursson 
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



AUSTURBERG 30. 3JA HERB.-SÉRINNGANGUR

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

31,5
milljónir 74,6 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Falleg mikið endurnýjuð 
og einstaklega vel 
skipulögð 3ja herbergja 
íbúð (getur nýst sem 
4ra) m.sérinngangi. 
Nýtt eldh+bað. Opið hús 
þriðjudag 3.okt. 2017 
kl. 16.00 - 16.30

JÖKLALIND - KÓP GLÆSILEGT EINBÝLI

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

99,5
milljónir 207 fm

Einbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Höfum tekið í sölu 
glæsilegt einbýli á 
einni hæð með fjórum 
svefnherbergjum og 
skemmtilegu skipulagi.  
Glæsilegur garður.  Þetta 
er frábært fjölskylduhús 
á skemmtilegum stað.

EIRÍKSGATA - 101-R. HÆÐ+RIS OG STÓR BÍLSK.

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

69,5
milljónir 174,7 fm

Þríbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Falleg velskipulögð efri 
hæð+rishæð (möguleiki 
á aukaíb.) ásamt stórum 
bílskúr/vinnustofu 
á góðum stað við 
Landspítalan. Eign  
með mikla möguleika  
og í góðu standi.

Góð staðsetning

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Friðjónsson
Sölustjóri
Friðjónsson
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Sigurgeirsdóttir
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Valhöll fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl.is

KLAPPARSTÍGUR 1- GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
Lögg. fasteignasali
Sími: 892 8778
anna@valholl.is

54,9
milljónir 92,4 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sólarsvalir

Þriggja herbergja íbúð á 
fjórðu hæð í lyftublokk 
ásamt stæði í bílakjallara. 
Einstakt útsýni er í átt að 
Esju og yfir sundin. Afar 
falleg og vönduð eign í 
alla staði.

Einstakt útsýni

BAUGAKÓR - FALLEG OG RÚMGÓÐ 4 HERB.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
Lögg. fasteignasali
Sími: 892 8778
anna@valholl.is

54,9
milljónir 149,1 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskúr 

Fjögra herbergja íbúð 
á þriðjuhæð með sér 
inngangi og bílskúr. 
Stutt í helstu þjónustu 
s.s skóla,leikskóla.
íþróttahús og versalnir.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS SELFOSSI

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

63
milljónir 243,9 fm

Einbýli Sérbýli

Möguleikar

Um er að ræða glæsilegt  
einbýlishús þar sem rekin 
hefur verið ferðaþjónusta. 
Húsið er á góðum stað 
með glæsilegum garði.
Í húsinu eru 7 herbergi 
fallega innréttuð. 
Auka íbúð.

LAUS STRAX 

HÆÐARBYGGÐ 8, GB. 5-6 HERB. NEÐRI HÆÐ 

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

52
milljónir 201,8 fm

Atvinnuhúsnæði 5-7 herb.

Vinsæl staðsetn.

Rúmgóð neðri hæð 
á vinsælum stað 
við Hæðarbyggð 8. 
Miklir möguleikar fyrir 
laghenta einstaklinga.

RAUÐALÆKUR 10 - RÚMGÓÐ 2JA HERB.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

32,7
milljónir 68,8 fm

Fjölbýli 2ja herb

Sérinngangur

Valhöll fasteignasala 
og Herdís Valb. s. 694-
6166 kynna rúmgóða og 
mikið endurnýjaða 2ja 
herb. íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi í 
góðu þríbýlishúsi við 
Rauðalæk 10, Reykjavík

Mikið endurn.

ÞORLÁKSGEISLI 1. MJÖG GÓÐ 3JA+BÍLSK.

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

41,6
milljónir 109,5 fm

Fjölbýli 3ja herb

Verönd

Falleg nýleg og rúmgóð 
3ja herb.endaíbúð á 
jarðhæð m. sérinngangi 
í góðu fjölb.í Grafarholti. 
Stór afgirt verönd. 
Opið hús mánudaginn 
2.október 2017.  
kl. 16,30 - 17.00

SÓLTÚN 10 - GLÆSIEIGN Í LYFTUHÚSI

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

65,0
milljónir 144 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Höfum tekið í sölu 144 
fm íbúð með tvenumm 
yfirbyggðum svölum 
og tveimur herbergjum, 
ásamt stæði í bíla-
geymslu í klæddu húsi 
við Sóltún. Stórar stofur, 
björt og vel skipulögð.

Lyklar á skrifstofu

BLIKAHÓLAR - ÚTSÝNI ÍBÚÐ

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

35,9
milljónir 94 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Í sölu 94 fm útsýnisíbúð 
við Blikahóla í Reykjavík.  
Tvö herbergi og rúmgóð 
stofa með útgengi út 
á suður svalir, þaðan 
er glæsilegt útsýni yfir 
Reykjavík.  Laus við 
kaupsam.

Lyklar á skrifstofu

KRINGLAN 87 3JA HERB.+ BÍLSKÝLI- OPIÐ HÚS

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

53,9
milljónir 135 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Opið hús að Kringlunni 
87, miðvikudaginn 
04.okt. frá kl. 17.00 
til 17.30, þar verður til 
sýnis glæsilega 3ja herb. 
íbúð með sérinngangi 
og stæði í lokaðri 
bílageymslu.

OPIÐ HÚS

REKAGRANDI 2. GÓÐ 3-4RA + BÍLSKÝLI.

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

46,5
milljónir 101 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sólarsvalir

Velskipulögð 101 fm 
endaíbúð á 2.hæð (beint 
inn) á eftirsóttum stað. 
Tvennar svalir. Gott 
skipulag. Innangengt í 
bílageymslu úr sameign. 
2-3 svefnherbergi.

Frábær staðsetn

KLUKKURIMI - GÓÐ 3JA HERB. SÉRINNGANGUR

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

37,5
milljónir 89 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Höfum tekið í 
einkasölu góða 3ja 
herb 89 fm fm 3ja herb 
íbúð í góðu húsi við 
Klukkurima í Grafarvogi. 
Sérinngangur, sérmerkt 
bílastæði úti, laus við 
kaupsamning.

Lyklar á skrifstofu

BORGARNES-GLÆSILEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

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

54,8
milljónir 187,1 fm

Einbýli 4ra herb

Laus strax

Höfum tekið í sölu 
glæsilegt 187,1 fm 
einbýlishús við Kvíaholt 
í Borgarnesi.  Þrjú 
herbergi, glæsilegar 
stofur, frábært útsýni og 
sérstaklega vandað hús 
með bílskúr.



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis þri. frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 63,1 
fm. íbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu við 
Klapparstíg. Sérinngangur er í íbúðina. Búið er að 
endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, innihurðar, 
skápa, gólfefni, allar lagnir og einangra alla útveggi 
og loft. Íbúðin er öll með aukinni lofthæð. Eign 
sem vert er að skoða á frábærum stað í miðbæ 
Reykjavíkur. Allar gardínur, vegglampar, loftljós og 
vegghillur fylgja með.Fyrir um 11 árum síðan fóru 
fram miklar endurbætur á húsinu að utan undir 
handleiðslu Húsfriðunarnefndar og fékk eignin 
viðurkenningu frá Reykjavíkurborg árið 2006. 
Þá var m.a. allt timburverk, bárujárn, þak og 
gler í húsinu endurnýjað. 

Verð 41,5 millj.

Eignin verður til sýnis í  dag frá kl. 18.00 – 18.30  
Falleg og vel skipulögð 76,2 fm. íbúð með suður-
svölum við Asparholt í Garðabæ (Álftanesi). Sér 
inngangur er í íbúðina af opnum stigagangi með 
glerþili. Íbúðin er ný máluð og með nýju harð-
parketi á gólfum. Stofa með gluggum til suðurs. 
Svefnherbergi með glugga til norðurs. Húsið er 
steinað og með álklæðningu að hluta. Frábær 
staðsetning í næsta nágrenni við sundlaugina, 
Álftanesskóla, íþróttasvæðið og leikskóla. 

Sérmerkt bílastæði á lóð. 

Verð 34,5 millj.

Klapparstígur 11. Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Asparholt 3 – Garðabæ (Álftanesi). 2ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Stórglæsilegt og algjörlega endurnýjað 320,0 fm. 
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað 
við Laugardalinn. Eignin er öll verið endurnýjuð hið 
innra og ytra á vandaðan og smekklegan hátt á sl. 
3 mánuðum og skipulagi hússins verið breytt þó 
nokkuð.  Eldhús með nýjum HTH innréttingum. 
Rúmgóðar stofur með útgengi á skjólsælar svalir 
til suðurs. Stór sjónvarpsstofa. Hjónasvíta og 
unglingasvíta. Öll gólf er lögð fallegu sjónfloti, utan 
baðherbergja sem eru flísalögð. Að utan hefur 
húsið allt verið múrviðgert og málað auk þess sem 
lóðin hefur verið endurnýjuð að stórum hluta.  

Verð 159,0 millj.

Falleg og vel skipulögð 100,6 fm.  íbúð á 3. hæð 
að meðt. sér geymslu í kjallara á þessum eftirsótta 
stað í vesturborginni. Samliggjandi bjartar og 
skiptanlegar stofur með flotuðu og lökkuðu gólfi. 
Tvö rúmgóð herbergi. Eldhús með fallegum upp-
gerðum innréttingum. Suðursvalir.  

Húsið að utan þarfnast viðgerða og er verið að 
ráðast í þær.  Seljandi eignarinnar greiðir fyrir fyrir-
hugaðar utanhússviðgerðir. 

Verð 47,9 millj.

215,8 fm. penthouseíbúð í Mánatúni 2 auk 2ja sér 
bílastæða í bílageymslu og 203,4 fm. þakgarðs 
með gríðarlega fallegu útsýni og tengi fyrir heitum 
potti. Mjög stórar og bjartar stofur og tvö baðher-
bergi eru í íbúðinni. Íbúðin er öll innréttuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta.  Allar innréttingar 
eru úr tekki, sérsmíðaðar af Trésmiðjunni Borg og 
parket er allt gegnheilt og niðurlímt.  Bose-hljóð-
kerfi er í íbúðinni og fylgir það með.   Eignin er 
laus til afhendingar nú þegar.Þetta er eina 
íbúðin á hæðinni og gengur lyfta beint inn í 
íbúðina.  

Verð 109,0 millj.

Laugarásvegur. Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús.

Sólvallagata. 4ra herbergja íbúð – suðursvalir.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Vel skipulögð 84,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. 
sér geymslu í lyftuhúsi í Grafarvogi. Stofa  með 
gluggum til suðurs og útgengi á svalir til suð-
vesturs. Fallegs útsýnis nýtur út á sundin og yfir 
Reykjavík. Tvö góð herbergi með gluggum til 
norðurs. Sérstæði í bílageymslu 25,8 fm. 

Sameign er snyrtileg með flísum og teppi á gólfum. 

Verð 36,9 millj.

Falleg og þó nokkuð mikið endurnýjuð 118,2 
fm. íbúð á 1. hæð auk 23,0 fm. bílskúrs. Húsið 
er allt nýviðgert og málað árið 2017 og þakjárn 
var endurnýjað árið 2016. Í eldhúsi eru nýlegar 
innréttingar. Rúmgóð og björt stofa með útgengi á 
svalir til vesturs. Þrjú góð herbergi.  Sameign er öll 
til fyrirmyndar. Staðsetning eignarinnar er virkilega 
góð, miðsvæðis í borginni þaðan sem stutt er í 
skóla, leikskóla, íþróttasvæði, verslanir, þjónustu 
og út á aðalbraut. 

Verð 49,9 millj.

Bláhamrar 4. 3ja herbergja íbúð.

Háaleitisbraut 101.  4ra herbergja íbúð auk bílskúrs.Mánatún. Stórglæsileg penthouseíbúð með 200 fm. þakgarði

Reisulegt 300,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
á fallegri ræktaðri eignarlóð á Arnarnesi í Garðabæ 
með víðáttumiklu útsýni til norðurs og vesturs og 
allt til Snæfellsjökuls. Eignin er staðsett í rólegri 
götu í lokuðum botnlanga. Í húsinu eru í dag 4 
svefnherbergi á efri hæð og möguleiki að útbúa tvö 
herbergi á neðri hæð. Rúmgóðar stofur. Lóðin er 
1.197 fm eignarlóð, vaxin trjám, runnum og gars-
flötum. Hellulagðar stétt og innkeyrsla að bílskúr 
með hitalögnum. Á lóðinni er ca.10 fm. garðhús 
og er innréttað sem setustofa. Fallegt útsýni er úr 
garðhúsinu.

Verð 120,0 millj.

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,5 fm. íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í góðu steinhúsi á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað á Flóka-
götunni á móti Kjarvalsstöðum og Klambratúni. 
Rúmgóð og björt stofa með útbyggðum glugga. 
Rúmgott svefnherbergi og er möguleiki að stúka 
lítið aukaherbergi af.  Opið eldhús við stofu með 
nýlegum innréttingum. Gróin falleg lóð með miklum 
trjágróðri. 

Verð 42,9 millj.

Þrastanes – Arnarnes - Garðabæ 

Flókagata 25. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 18.00  
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 107,2 fm. 
neðri hæð með sérinngangi í þríbýlishúsi á þessum 
frábæra stað við Marargötu.  Íbúðin er einstaklega 
björt með mikilli lofthæð og fallegir gifslistar eru 
í loftum. Extrá háir hvítir gólflistar eru í íbúðinni 
og mjög fallegt massívt eikarparket er á gólfum.  
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stórt barnaherbergi, 
baðherbergi, stórt hjónaherbergi, stóra stofu með 
bókaherbergi innaf og eldhús með gluggum í 
tvær áttir. Auðvelt væri að nýta bókaherbergi sem 
barnaherbergi. Lóðin er með steyptum veggjum 
í kring, tyrfðum flötum, fallegum gróðri og mat-
jurtargarði. Hellulögð stétt er framan við húsið. 

Verð 69,5 millj.

Marargata 4. Neðri sérhæð.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.
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REYNIHVAMMUR 29
200 KÓPAVOGUR

 
Vel staðsett 179 fm einbýlishús á tveimur hæðum á eins-
taklega fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. 
Húsið er nýtt sem tvær íbúðir í dag en auðvelt væri að 
nýta húsið sem einbýlishús. Fallegt útsýni frá húsinu til 
suðurs. Húsið hefur nýlega verið töluvert standsett.  
V. 64,9 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 41
101 REYKJAVÍK

 
Góð og vel skipulögð 3ja herbergja 81 fm íbúð á 2. hæð 
með tvennum svölum við Bræðraborgarstíg í Vesturbæ-
num. Léttur veggur í öðru barnaherberginu svo auðvelt 
væri að stækka stofuna og hafa íbúðina 2ja herbergja. 
Eldhúsið er opið inní stofuna. Opið hús þriðjudaginn 3. 
okt. milli 17:30 og 18:00. V. 39,9 m. 

HÓLMGARÐUR 33
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 95,0 fm 5 herb. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýlishúsi. 
Íbúðin sem er mikið endurnýjuð skiptist m.a. í stofu og 4 
herbergi þar af eitt forstofuherbergi. Sér inngangur. Stutt 
í leikskóla, skóla og alla helstu þjónustu.   V. 44,9 m. 

FÁLKAGATA 28
107 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu virkilega góða 131,1 fm 6 herberg-
ja íbúð við Fálkagötu í Reykjavík. Tvær samliggjandi 
rúmgóðar stofur og fjögur herbergi. Suðursvalir eru útaf 
stofu. Nýlega standsett baðherbergi. Vel viðhaldið hús. 
Stutt í falleg útivistarsvæði.Opið hús mánudaginn 2. okt. 
milli 17:15 og 17:45. V. 65,9 m. 

HAMRAHLÍÐ 7
105 REYKJAVÍK

 
Falleg, björt og mjög vel skipulögð 107 fm efri sérhæð í 
Sigvaldahúsi. Eignin skiptist í tvær stofur og tvö rúmgóð 
herbergi, hol, eldhús og baðherbergi ásamt geymslu í 
risi yfir hæðinni. Stórar suðursvalir með tvöfaldri hurð úr 
stofu og hurð úr hjónaherbergi. Bílastæði á lóð. V. 54 m.

ÁSGARÐUR 77
108 REYKJAVÍK

 
Vel skipulögð 4-5 herbergja íbúð auk bílskúrs á 1. hæð 
við Ásgarð í Reykjavík. Eignin er skráð 145,2 fm þar af 
er bílskúr 26,2 fm. Samliggjandi stofa og borðstofa, þrjú 
herbergi og tvö baðherbergi. Góð útsýnisíbúð í grónu 
hverfi.  V. 54,9 m. 

MJÓAHLÍÐ 12
105 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu 72,8 fm 3 herb. íbúð í kjallara í litlu 
fjölbýli í Mjóuhlíð í Hlíðunum. Endurnýjað baðherbergi. 
Parket. Góðar innréttingar. Tvö góð svefnherbergi. Húsið 
er nýlega steinað að utan og lítur mjög vel út.  V. 35,8 m. 

KIRKJUTEIGUR 19
105 REYKJAVÍK

 
Falleg samtals 191,6 fm efri sérhæð við Kirkjuteig 19 í 
Laugardalnum. Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eld-
hús, baðherbergi og tvö herbergi. Í rislofti eru einnig her-
bergi. Sér inngangur. Suðursvalir. Fyrir utan aðalhæðina 
er rúmgóður 35 fm bílskúr, nýstandsett 18 fm viðbygging 
sem hefur verið leigð út og 23 fm íbúðarherbergi í kjallara 
með sér snyrtingu.   V. 71,9 m. 

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

ÞÓRÐARSVEIGUR 30
113 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 105 fm íbúð á jarðhæð 
við Þórðarsveig 30. Stæði í bílgeymslu fylgir íbúðinni. 
Rúmgott opið rými þar sem eru stofa, borðstofa og eld-
hús. Tvö herbergi. Útgengi úr stofu á svalir og frá svölum 
niður í garð.Opið hús miðvikudaginn 4. okt. milli kl. 17:00 
og 17:30. V. 40,9 m. 

BUGÐUTANGI 26
270 MOSFELLSBÆR

 
84.4 fm raðhús á einni hæð við Bugðutanga í Mosfellsbæ. 
Um er að ræða 3ja herbergja eign með sérgarði. Húsið er 
laust strax og sölumenn sýna.
Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur 
fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is. 
V. 43 m. 

SNORRABRAUT 56B
101 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 89.0 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi sem er 
skráð fyrir 55 ára og eldri. Tvö svefnherbergi. Yfirbyggðar 
svalir, sérgeymsla innan íbúðar, þvottaaðstaða á baði. 
Mjög gott hjólastólaaðgengi að húsinu og íbúðinni. Mjög 
góð staðsetning miðsvæðis. Opið hús miðvikudaginn  
4. okt. milli 17:15 og 17:45. V. 44,9 m. 

LOGAFOLD 42
112 REYKJAVÍK

 
Góð 145 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi í grónu hverfi í 
Grafarvogi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol og 
2-3 herbergi. Eign með mikla möguleika. Fallegur gróinn 
garður. Frábær staðsetning.  Opið hús mánudaginn 2. 
okt. milli 17:00 og 17:30. V. 55 m. 

HÓLMVAÐ 2-4
110 REYKJAVÍK

 
Glæsileg endaíbúð á efstu hæð (penthouse) með 21 fm 
svölum og bílskúr við Hólmavað í Norðlingaholti. Vönduð 
íbúð með sér inngangi af svölum. Íbúðin er 4ra herbergja 
og með stórum stofum. Vandaðar innréttingar og tæki. 
Aukin lofthæð og innfelld lýsing. Íbúðin getur verið laus 
fljótlega.Opið hús mánudaginn 2. okt. milli 17:15 og 17:45. 
V. 65 m. 

ANDRÉSBRUNNUR 5
113 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu 70.1 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í 
góðu lyftuhúsi í Grafarholti. Suðursvalir. Parket, góðar 
innréttingar. Sér þvottahús innan íbúðarinnar. Snyrtileg 
sameign.Opið hús mánudaginn 2. okt. milli 17:15 og 
17:45.  V. 33,9 m. 

HVERAFOLD 25
112 REYKJAVÍK

 
Vel staðsetta 67 fm 2ja herb. íbúð við Hverafold 25 auk 
22,5 bílskúrs, sem er í útleigu. Birt heildarstærð er 90,1 
fm. Svalir útaf stofu til vesturs. Stutt er í skóla, sundlaug, 
íþróttaaðstöðu og alla helstu þjónustu.Opið hús mán-
udaginn 2. okt. milli 17:15 og 17:45. V. 34,9 m. 

KROSSALIND 14
201 KÓPAVOGUR

 
235.7 fm glæsilegt fullbúið parhús á tveimur hæðum. 
Fimm rúmgóð svefnherbergi. Tvö fullbúin baðherbergi. 
Hátt til lofts í holi, stofum og eldhúsi. Mjög gott útsýni. 
Stórar svalir út af borðstofu. Vandaðar innréttingar og 
mikið skápapláss. Góður garður til suðurs með timbur-
veröndum.   V. 88 m. 

SAFAMÝRI 13
108 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 5 herbergja algerlega endunýjuð samtals 161,3 
fm neðri sérhæð með bílskúr. Hæðin sem er rúmgóð, 
björt og skemmtilega skipulögð er 134,7 fm auk 26,6 fm 
bílskúr. Íbúðin er endurnýjuð á mjög vandaðan hátt eftir 
teikningum Tryggva Tryggvasonar margverðlaunaðs 
arkitekts hjá ATT arkitektum. Tvennar svalir. Glæsilegur 
garður. Opið hús þriðjudaginn 3. okt. milli 17:15 og 17:45. 
V. 72,5 m. 

BÚLAND 22
108 REYKJAVÍK

 
Fallegt og vel hannað endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr fyrir neðan götu á þessum vinsæla 
stað í Fossvogi. Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni 
arkitekt. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarp-
shol, eldhús, þrjú baðherbergi, 3-4 herbergi, fataherbergi, 
þvottahús og geymslu. Björt stofa með stórum gluggum. 
Arinn í stofu. Fallegur garður með timburverönd og 
hellulögn. Um er að ræða fallega endurnýjaða eign sem 
heldur þó hinum klassíska stíl og upprunalegri hönnun í 
innréttingum. V. 101,8 m. 

LAUGARÁSVEGUR 54
104 REYKJAVÍK

 
Rúmgott 257 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
á frábærum stað á Laugarásvegi. Húsið er á tveimur 
hæðum og með kjallara þar sem eru sauna og baðher-
bergi. Húsið er vel skipulagt með 9 herbergjum og fallegu 
útsýni til suðurs frá efri hæð. Möguleiki á auka íbúð með 
sérinngangi á neðri hæð. Fallegur og gróinn garður til 
suðurs. 
Opið hús þriðjudaginn 3. okt. milli 17:15 og 17:45. 
V. 97,9 m. 

KÓPAVOGSTÚN 9 - 403
200 KÓPAVOGUR

 
4ra herbergja 127,6 fm íbúð á 4. hæð í nýju lyftuhúsi við 
Kópavogstún. íbúðinni tilheyrir stæði í bílgeymslu. Áætluð 
afhending í febrúar 2018. Íbúðir eru afhentar án gólfefna 
nema á bað og þvottahúsi, þar eru flísar. Íbúðin er fyrir 
60 ára og eldri. Nánari uppl. veita: Daði Hafþórsson 
aðst.m fast.sala s. 824 9096 og Andri Guðlaugsson lögg. 
fasteignas. s. 662 2705. V. 74,9 m. 

HEIÐARHJALLI 6
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg samtals 152,5 fm efri sérhæð með bílskúr við 
Heiðarhjalla 6,  Kópavogi. Stórar stofur, aukin lofthæð og 
mikið útsýni. Íbúðin er með tveimur stórum svefnherberg-
jum en auðvelt væri að hafa þau þrjú. Vandað gegnheilt 
parket er á gólfum nema flísar í sólskála. Suðursvalir. 
Vönduð eign og stutt í alla helstu þjónustu. V. 61,9 m. 

Ný og glæsileg 3ja herbergja 118,9 fm íbúð á 2. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis. Íbúðin skiptist í setustofu, borðstofu, 
eldhús, baðherbergi og þvottahús. Svalir til suðurs. Stæði í bílageymslu fyglir íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Stutt er í 
iðandi mannlíf og þjónustu. 
Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fasteignsali 864-5464, gudlaugur@eignamidlun.is.  
V. 74,5 m.

Vorum að fá í sölu 86,8 fm atvinnuhúsnæði við Fiskislóð sem hefur verið innréttað sem Loft íbúð. Góð lofthæð sem 
gefur skemmtilegt útlit. Eign sem býður uppá ýmsa nýtingu. Húsið er klætt að utan með áli og er því viðhaldslítið. 

V. 39,8 m.

Einungis fimm íbúðir eftir. 

Glæsilegar nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir við 
Vefarastræti í Mosfellsbæ. Stæði í bílageymslu fylgir. 

3ja herb. íbúðir. Stærð frá 68,2 fm. 
Verð frá 36 millj.

4ra herb. íbúðir. Stærð frá 112,3 fm. 
Verð frá 47,9 millj.

5 herb. íbúðir. Stærð frá 125,5 fm. 
Verð frá 56,9 millj.

VATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK

FISKISLÓÐ 45, 101 REYKJAVÍK

VEFARASTRÆTI 7-11, MOSFELLSBÆ

Stórglæsileg samtals 286,9 fm endaíbúð á efstu hæð (3. hæð) í lyftuhúsi. Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni. Eins-
takt útsýni er yfir Esjuna og borgina. Íbúðin hefur glugga til norðurs, vesturs og suðurs. Stórar opnar suðursvalir 
og yfirbyggðar vestursvalir. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, þrjú svefnherbergi, þrjú baðherbergi og 
þvottaherbergi. Sér geymsla er í sameign ásamt tveimur bílskúrum. Einstaklega vönduð og falleg íbúð. Íbúðin er 
hönnuð af Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhússarkitekt.  V. 103 m.

KRISTNIBRAUT 49, 113 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRAUT 69-71,  
200 KÓPAVOGUR

Höfum fengið til sölu lóðir undir einbýlishús á einstak-
lega góðum stað við Kópavogsbraut nr 69 - 71. Búið 
að teikna og samþykkja einbýlishús á hvorri lóð 229 fm 
með bílskúr. Til afhendingar við kaupsamning. Eingöngu 
til sölu saman þar sem núverandi hús stendur á báðum 
lóðum. Einstök staðsetning, neðan götu og  lóðir snúa 
til suðurs. Viðbótargatnagerðargjæöld vegna húsanna 
eru fullgreidd.   V. 75 m.

TINHELLA 8, 220 HAFNARFJ.
Tinhella 8, Hafnarfirði. Um er að ræða iðnaðar- og at-
vinnuhúsalóð, þar sem byggja má allt að 3.231,6 fermet-
ra húsnæði. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er 
birt flatarmál eignarinnar 8079,1 fm.Gatnagerðargjöld 
eru greidd af ca 1600 fm húsi. Nánari uppl. veitir: 
Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur fasteignasali s: 899 
1882, thorarinn@eignamidlun.is.   V. 40 m.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 
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Nánari uppl. veita: 
Þórarinn M. Friðgeirsso lg. fasteignasali s. 899 1882 og Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg. fasteignasali s: 864 5464.

Álalind 10
Verð frá 58,0 millj. 

Afhending íbúða 
október 2017.

OPIÐ HÚS
Miðvikudaginn 4. okt

MILLI KLUKKAN
17.00 – 18.00

ÁLALIND



REYNIHVAMMUR 29
200 KÓPAVOGUR

 
Vel staðsett 179 fm einbýlishús á tveimur hæðum á eins-
taklega fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. 
Húsið er nýtt sem tvær íbúðir í dag en auðvelt væri að 
nýta húsið sem einbýlishús. Fallegt útsýni frá húsinu til 
suðurs. Húsið hefur nýlega verið töluvert standsett.  
V. 64,9 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 41
101 REYKJAVÍK

 
Góð og vel skipulögð 3ja herbergja 81 fm íbúð á 2. hæð 
með tvennum svölum við Bræðraborgarstíg í Vesturbæ-
num. Léttur veggur í öðru barnaherberginu svo auðvelt 
væri að stækka stofuna og hafa íbúðina 2ja herbergja. 
Eldhúsið er opið inní stofuna. Opið hús þriðjudaginn 3. 
okt. milli 17:30 og 18:00. V. 39,9 m. 

HÓLMGARÐUR 33
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 95,0 fm 5 herb. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýlishúsi. 
Íbúðin sem er mikið endurnýjuð skiptist m.a. í stofu og 4 
herbergi þar af eitt forstofuherbergi. Sér inngangur. Stutt 
í leikskóla, skóla og alla helstu þjónustu.   V. 44,9 m. 

FÁLKAGATA 28
107 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu virkilega góða 131,1 fm 6 herberg-
ja íbúð við Fálkagötu í Reykjavík. Tvær samliggjandi 
rúmgóðar stofur og fjögur herbergi. Suðursvalir eru útaf 
stofu. Nýlega standsett baðherbergi. Vel viðhaldið hús. 
Stutt í falleg útivistarsvæði.Opið hús mánudaginn 2. okt. 
milli 17:15 og 17:45. V. 65,9 m. 

HAMRAHLÍÐ 7
105 REYKJAVÍK

 
Falleg, björt og mjög vel skipulögð 107 fm efri sérhæð í 
Sigvaldahúsi. Eignin skiptist í tvær stofur og tvö rúmgóð 
herbergi, hol, eldhús og baðherbergi ásamt geymslu í 
risi yfir hæðinni. Stórar suðursvalir með tvöfaldri hurð úr 
stofu og hurð úr hjónaherbergi. Bílastæði á lóð. V. 54 m.

ÁSGARÐUR 77
108 REYKJAVÍK

 
Vel skipulögð 4-5 herbergja íbúð auk bílskúrs á 1. hæð 
við Ásgarð í Reykjavík. Eignin er skráð 145,2 fm þar af 
er bílskúr 26,2 fm. Samliggjandi stofa og borðstofa, þrjú 
herbergi og tvö baðherbergi. Góð útsýnisíbúð í grónu 
hverfi.  V. 54,9 m. 

MJÓAHLÍÐ 12
105 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu 72,8 fm 3 herb. íbúð í kjallara í litlu 
fjölbýli í Mjóuhlíð í Hlíðunum. Endurnýjað baðherbergi. 
Parket. Góðar innréttingar. Tvö góð svefnherbergi. Húsið 
er nýlega steinað að utan og lítur mjög vel út.  V. 35,8 m. 

KIRKJUTEIGUR 19
105 REYKJAVÍK

 
Falleg samtals 191,6 fm efri sérhæð við Kirkjuteig 19 í 
Laugardalnum. Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eld-
hús, baðherbergi og tvö herbergi. Í rislofti eru einnig her-
bergi. Sér inngangur. Suðursvalir. Fyrir utan aðalhæðina 
er rúmgóður 35 fm bílskúr, nýstandsett 18 fm viðbygging 
sem hefur verið leigð út og 23 fm íbúðarherbergi í kjallara 
með sér snyrtingu.   V. 71,9 m. 

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

ÞÓRÐARSVEIGUR 30
113 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 105 fm íbúð á jarðhæð 
við Þórðarsveig 30. Stæði í bílgeymslu fylgir íbúðinni. 
Rúmgott opið rými þar sem eru stofa, borðstofa og eld-
hús. Tvö herbergi. Útgengi úr stofu á svalir og frá svölum 
niður í garð.Opið hús miðvikudaginn 4. okt. milli kl. 17:00 
og 17:30. V. 40,9 m. 

BUGÐUTANGI 26
270 MOSFELLSBÆR

 
84.4 fm raðhús á einni hæð við Bugðutanga í Mosfellsbæ. 
Um er að ræða 3ja herbergja eign með sérgarði. Húsið er 
laust strax og sölumenn sýna.
Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur 
fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is. 
V. 43 m. 

SNORRABRAUT 56B
101 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 89.0 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi sem er 
skráð fyrir 55 ára og eldri. Tvö svefnherbergi. Yfirbyggðar 
svalir, sérgeymsla innan íbúðar, þvottaaðstaða á baði. 
Mjög gott hjólastólaaðgengi að húsinu og íbúðinni. Mjög 
góð staðsetning miðsvæðis. Opið hús miðvikudaginn  
4. okt. milli 17:15 og 17:45. V. 44,9 m. 

LOGAFOLD 42
112 REYKJAVÍK

 
Góð 145 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi í grónu hverfi í 
Grafarvogi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol og 
2-3 herbergi. Eign með mikla möguleika. Fallegur gróinn 
garður. Frábær staðsetning.  Opið hús mánudaginn 2. 
okt. milli 17:00 og 17:30. V. 55 m. 

HÓLMVAÐ 2-4
110 REYKJAVÍK

 
Glæsileg endaíbúð á efstu hæð (penthouse) með 21 fm 
svölum og bílskúr við Hólmavað í Norðlingaholti. Vönduð 
íbúð með sér inngangi af svölum. Íbúðin er 4ra herbergja 
og með stórum stofum. Vandaðar innréttingar og tæki. 
Aukin lofthæð og innfelld lýsing. Íbúðin getur verið laus 
fljótlega.Opið hús mánudaginn 2. okt. milli 17:15 og 17:45. 
V. 65 m. 

ANDRÉSBRUNNUR 5
113 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu 70.1 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í 
góðu lyftuhúsi í Grafarholti. Suðursvalir. Parket, góðar 
innréttingar. Sér þvottahús innan íbúðarinnar. Snyrtileg 
sameign.Opið hús mánudaginn 2. okt. milli 17:15 og 
17:45.  V. 33,9 m. 

HVERAFOLD 25
112 REYKJAVÍK

 
Vel staðsetta 67 fm 2ja herb. íbúð við Hverafold 25 auk 
22,5 bílskúrs, sem er í útleigu. Birt heildarstærð er 90,1 
fm. Svalir útaf stofu til vesturs. Stutt er í skóla, sundlaug, 
íþróttaaðstöðu og alla helstu þjónustu.Opið hús mán-
udaginn 2. okt. milli 17:15 og 17:45. V. 34,9 m. 

KROSSALIND 14
201 KÓPAVOGUR

 
235.7 fm glæsilegt fullbúið parhús á tveimur hæðum. 
Fimm rúmgóð svefnherbergi. Tvö fullbúin baðherbergi. 
Hátt til lofts í holi, stofum og eldhúsi. Mjög gott útsýni. 
Stórar svalir út af borðstofu. Vandaðar innréttingar og 
mikið skápapláss. Góður garður til suðurs með timbur-
veröndum.   V. 88 m. 

SAFAMÝRI 13
108 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 5 herbergja algerlega endunýjuð samtals 161,3 
fm neðri sérhæð með bílskúr. Hæðin sem er rúmgóð, 
björt og skemmtilega skipulögð er 134,7 fm auk 26,6 fm 
bílskúr. Íbúðin er endurnýjuð á mjög vandaðan hátt eftir 
teikningum Tryggva Tryggvasonar margverðlaunaðs 
arkitekts hjá ATT arkitektum. Tvennar svalir. Glæsilegur 
garður. Opið hús þriðjudaginn 3. okt. milli 17:15 og 17:45. 
V. 72,5 m. 

BÚLAND 22
108 REYKJAVÍK

 
Fallegt og vel hannað endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr fyrir neðan götu á þessum vinsæla 
stað í Fossvogi. Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni 
arkitekt. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarp-
shol, eldhús, þrjú baðherbergi, 3-4 herbergi, fataherbergi, 
þvottahús og geymslu. Björt stofa með stórum gluggum. 
Arinn í stofu. Fallegur garður með timburverönd og 
hellulögn. Um er að ræða fallega endurnýjaða eign sem 
heldur þó hinum klassíska stíl og upprunalegri hönnun í 
innréttingum. V. 101,8 m. 

LAUGARÁSVEGUR 54
104 REYKJAVÍK

 
Rúmgott 257 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
á frábærum stað á Laugarásvegi. Húsið er á tveimur 
hæðum og með kjallara þar sem eru sauna og baðher-
bergi. Húsið er vel skipulagt með 9 herbergjum og fallegu 
útsýni til suðurs frá efri hæð. Möguleiki á auka íbúð með 
sérinngangi á neðri hæð. Fallegur og gróinn garður til 
suðurs. 
Opið hús þriðjudaginn 3. okt. milli 17:15 og 17:45. 
V. 97,9 m. 

KÓPAVOGSTÚN 9 - 403
200 KÓPAVOGUR

 
4ra herbergja 127,6 fm íbúð á 4. hæð í nýju lyftuhúsi við 
Kópavogstún. íbúðinni tilheyrir stæði í bílgeymslu. Áætluð 
afhending í febrúar 2018. Íbúðir eru afhentar án gólfefna 
nema á bað og þvottahúsi, þar eru flísar. Íbúðin er fyrir 
60 ára og eldri. Nánari uppl. veita: Daði Hafþórsson 
aðst.m fast.sala s. 824 9096 og Andri Guðlaugsson lögg. 
fasteignas. s. 662 2705. V. 74,9 m. 

HEIÐARHJALLI 6
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg samtals 152,5 fm efri sérhæð með bílskúr við 
Heiðarhjalla 6,  Kópavogi. Stórar stofur, aukin lofthæð og 
mikið útsýni. Íbúðin er með tveimur stórum svefnherberg-
jum en auðvelt væri að hafa þau þrjú. Vandað gegnheilt 
parket er á gólfum nema flísar í sólskála. Suðursvalir. 
Vönduð eign og stutt í alla helstu þjónustu. V. 61,9 m. 

Ný og glæsileg 3ja herbergja 118,9 fm íbúð á 2. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis. Íbúðin skiptist í setustofu, borðstofu, 
eldhús, baðherbergi og þvottahús. Svalir til suðurs. Stæði í bílageymslu fyglir íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Stutt er í 
iðandi mannlíf og þjónustu. 
Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fasteignsali 864-5464, gudlaugur@eignamidlun.is.  
V. 74,5 m.

Vorum að fá í sölu 86,8 fm atvinnuhúsnæði við Fiskislóð sem hefur verið innréttað sem Loft íbúð. Góð lofthæð sem 
gefur skemmtilegt útlit. Eign sem býður uppá ýmsa nýtingu. Húsið er klætt að utan með áli og er því viðhaldslítið. 

V. 39,8 m.

Einungis fimm íbúðir eftir. 

Glæsilegar nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir við 
Vefarastræti í Mosfellsbæ. Stæði í bílageymslu fylgir. 

3ja herb. íbúðir. Stærð frá 68,2 fm. 
Verð frá 36 millj.

4ra herb. íbúðir. Stærð frá 112,3 fm. 
Verð frá 47,9 millj.

5 herb. íbúðir. Stærð frá 125,5 fm. 
Verð frá 56,9 millj.

VATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK

FISKISLÓÐ 45, 101 REYKJAVÍK

VEFARASTRÆTI 7-11, MOSFELLSBÆ

Stórglæsileg samtals 286,9 fm endaíbúð á efstu hæð (3. hæð) í lyftuhúsi. Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni. Eins-
takt útsýni er yfir Esjuna og borgina. Íbúðin hefur glugga til norðurs, vesturs og suðurs. Stórar opnar suðursvalir 
og yfirbyggðar vestursvalir. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, þrjú svefnherbergi, þrjú baðherbergi og 
þvottaherbergi. Sér geymsla er í sameign ásamt tveimur bílskúrum. Einstaklega vönduð og falleg íbúð. Íbúðin er 
hönnuð af Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhússarkitekt.  V. 103 m.

KRISTNIBRAUT 49, 113 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRAUT 69-71,  
200 KÓPAVOGUR

Höfum fengið til sölu lóðir undir einbýlishús á einstak-
lega góðum stað við Kópavogsbraut nr 69 - 71. Búið 
að teikna og samþykkja einbýlishús á hvorri lóð 229 fm 
með bílskúr. Til afhendingar við kaupsamning. Eingöngu 
til sölu saman þar sem núverandi hús stendur á báðum 
lóðum. Einstök staðsetning, neðan götu og  lóðir snúa 
til suðurs. Viðbótargatnagerðargjæöld vegna húsanna 
eru fullgreidd.   V. 75 m.

TINHELLA 8, 220 HAFNARFJ.
Tinhella 8, Hafnarfirði. Um er að ræða iðnaðar- og at-
vinnuhúsalóð, þar sem byggja má allt að 3.231,6 fermet-
ra húsnæði. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er 
birt flatarmál eignarinnar 8079,1 fm.Gatnagerðargjöld 
eru greidd af ca 1600 fm húsi. Nánari uppl. veitir: 
Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur fasteignasali s: 899 
1882, thorarinn@eignamidlun.is.   V. 40 m.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS NÝTTOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Nánari uppl. veita: 
Þórarinn M. Friðgeirsso lg. fasteignasali s. 899 1882 og Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg. fasteignasali s: 864 5464.

Brynjar Þór Sumarliðason

Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is

896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Álalind 10
Glæsilegt lyftuhús

Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt lyftuhús með 
bílgeymslu staðsett í miðju nýs hverfis á móti Smáralind.
· Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum.
· Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
· Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.
· Lofthæð á 3. og 4. hæð er tæplega 3 metrar.
· Möguleiki á svalalokun.

Daði Hafþórsson

Aðst.maður fasteignasala

dadi@eignamidlun.is

824 9096

Verð frá 58,0 millj. 

Afhending íbúða 
október 2017.

OPIÐ HÚS
Miðvikudaginn 4. okt

MILLI KLUKKAN
17.00 – 18.00

ÁLALIND



OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 17:30-18:00 

Hvammabraut 8    220 Hafnarfirði 36.900.000

EINSTAKLEGA RÚMGÓÐ, FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 1. HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM.  Stór stofa/borðstofa, rúmgott eldhús með rými 
fyrir eldhúsborð, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél, sjónvarpshol og 
2 góð svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 18:30-19:00

Rjúpnasalir 10    201 Kópavogi 41.900.000

GULLFALLEG, BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ 3A HERBERGJA ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ 
Í LYFTUHÚSI MEÐ SUÐVESTURSVÖLUM OG VÍÐÁTTUMIKLU ÚTSÝNI: Eldhús 
opið að hluta inn í rúmgóða stofuna, 2 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með 
baðkari og þvottaherbergi með innréttingum inn í íbúð.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 93,8 m2      

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Hlíðarhjalli 73    200 Kópavogur

Björt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með fallegu útsýni. Góðar hellulagðar svalir í suður 
út frá eldhúsi. Stofa er opin við eldhús. Tvö svefnherb. með skápum, góður fata-
skápur á gangi. Baðherb. með glugga, tengi fyrir þvottavél og þurrk. Nýtt harðparket 
á eldhúsi, stofu og gangi. Geymsla með glugga innan íbúðar. Saml. geymsla og 
hjólag. í sameign. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 91,3 m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudag 2. okt. kl. 17:30-18:00

Miklabraut 78    105 Reykjavík

*Fjölbýli er nýlega steinað að utan og þakefni endurnýjað ásamt þakrennum* 3ja 
herb. íbúð þar af herb. í risi sem möguleiki er á útleigu. Sameiginl. salerni í risi 
nýlega tekið í gegn og rafm.tafla í risi endurnýjuð. Nýlegur dyrasími.  Sameiginl. 
þvottahús með sértengi og sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 74,2 m2      

34.900.000

Brekkuás 3    221 Hafnarfirði 41.900.000

GLÆSILEG OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ: 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með 
sérinngangi af svölum og sólpalli. Opið, bjart og skemmtilegt rými sem er hol/eld-
hús/stofa/borðstofa. Eikarareldhúsinnrétting með granít á borðum. Útgengi á um 
30 fm. skjólgóðan suðurpall. Stórt flísalagt baðherbergi með sturtu og innréttingu 
við vask. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt kl 17.30-18.00

Álfheimar 62      104 Reykjavík 41.900.000

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýli  á þessum 
eftirsótta stað þar sem öll þjónusta og Laugardalurinn í allri sinni fegurð er í göngufæri. 
Eldhús er uppgert með fallegri innréttingu og nýlegum tækjum, gólfefni er 
harðparket og flísar. Svefnherbergin eru þrjú og stofan rúmgóð og rúmar einnig 
borðstofu. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 104,3 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 694-4000

Marargrund 18    210 Garðabæ 99.700.000

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum tvöföldum 
bílskúr miðsvæðis í Garðabæ. Húsið er arkitektahannað með 
sérsmíðuðum innréttingum.  Aukin lofthæð er í húsinu, vönduð lýsing 
og fallegur arinn í stofu. Fjögur svefnherbergi og þar af er  hjónasvíta 
með fataherbergi og herbergi sem búið er að stúka af í bílskúr með 
sérinngangi. Garðurinn er  fallegur og viðhaldsléttur m.a með veröndum 
úr harðvið og heitum potti.  
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 237,3 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3 okt kl 18.30-19.00 

Hringbraut 4     220 Hafnarfirði 39.700.000

Sjarmerandi og falleg íbúð með sérinngangi, útleigumöguleika og stæði í lokaðri 
bílageymslu á þessum vinsæla stað þar sem öll þjónusta er í göngufæri. Íbúðin er á 
2.hæðum: Efri hæð: stofa, eldhús, þvottahús, svefnherbergi og baðherbergi. Á neðri 
hæð er stórt herbergi með innréttingu, vaski og  sér baðherbergi, tilvalið til útleigu. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 78,9 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 2 okt. kl 18.30-19.00

Njálsgata 87    101 Reykjavík 32.900.000

Mjög vel skipulögð 2. herb. íbúð á annari hæð í góðu fjölbýlishúsi í miðborginni. 
Um er að ræða eign sem er skráð skv F.M.R. 61,7fm.  Eignin hefur verið þó nokkuð 
mikið endurnýjuð m.a er búið að endursteina húsið, skipta um stofuglugga, 
stigagangur er nýlega tekinn í gegn og nýleg eldvarnarhurð.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 61,7 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3.okt kl.17:30-18:00

Suðurgata 49    220 Hafnarfirði

Stórglæsilegt timbur-einbýlishús ásamt góðum bílskúr og fallegum garði. Kjallari 
er steyptur en aðalhæð og ris eru timbri. Burðarvirkni hússins er vandað, hluti úr 
harðvið, húsið er byggt 1929 en bílskúr 1991. Húsið hefur verið mikið endurnýjað, 
meðal annars einangrað að utan með steinull, pappa og svo var sett aluzink báru-
járn á þak og veggi. Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 7     Stærð: 225,1 m2      

87.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 17.30-18.00

Grundarstígur 24    101 Reykjavík 40.900.000

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á einum allra  besta stað 
í borginni. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði. Íbúðin er rúmgóð með góðu opnu 
alrými fyrir stofu og eldhúsi. Búið er að endurnýja öll gólfefni, allar hurðar, allar 
innréttingar, eldhústæki ofl. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 

Herbergi: 2     Stærð: 69,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt kl.18:00-18:30

Drápuhlíð 17    105 Reykjavík

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á besta stað í borginni.  Eignin er vel 
skipulögð. Búið er að endurnýja skolp út fyrir hús og dren, rafmagnstafla er nýleg.   
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 113,4 m2      

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2 .okt. kl..17:30-18:00

Hörgslundur 10    210 Garðabæ

Vel skipulagt fjölskylduhús í kyrrsælum botnlanga í neðri Lundum í Garðabæ. 
Húsið sjálft er 192,5fm og skiptist í forstofu, gesta-salerni, 4-5 svefnherbergi, þar 
af eitt í kjallara, fjölskyldurými í kjallara, þvottaherbergi, aðalbaðherbergi, eldhús, 
borðstofu og stofu með arin og sólskála. Bílskúrinn er tvöfaldur, samtals 46fm 
bílskúr. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Herbergi: 6     Stærð: 238,5 m2      

88.500.000

OPIÐ HÚS  miðvikudaginn 4. okt kl.18:30-19:00

Skúlagata 20    101 Reykjavík

Kynnum góða og bjarta 3ja herbergja enda-íbúð, tvennar svalir, aðrar með sva-
lalokun, á annari hæð í lyftuhúsi fyrir 60 og eldri, með fallegu útsýni út á sjó og yfir 
Esjuna. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, og sjónvarpshol, og aðalrými 
með eldhúsi, borðstofu og stofu. Geymsla í kjallara, þar af um 4,8fm fylgir. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 78 m2      

51.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 698-7695

Vefarastræti 9-11    270 Mosfellsbæ

Kynnum nýja íbúð! Þriggja herbergja íbúð nr. 102 á jarðhæð með sérnotarétti, 
skráð 68,2fm. Íbúðin skiptist í eldhús og stofu í sameiginlegu rými, tvö svefn-
herbergi, baðherbergi, en gert er ráð fyrir sambyggðri þvottavél og þurkara á 
baðherbergi og geymsla er innan íbúðar. Úr aðalrými er útgengi á sérnotaflöt um 
22fm. Upplýsingar veitir  Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 68,2 m2      

36.000.000

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja íbúðir, stærðir 
102,7 fm. til 178,3 fm. Lundur 8-18 er 3ja 
hæða lyftuhús.   Stæði í lokaðri bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Við hönnun íbúðanna 
er haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar 
og rúmgóðar með stórum gluggum sem ná 
niður í gólf og hiti er  í gólfum. Íbúðirnar eru 
vandaðar, með sérsmíðum innréttingum frá 
Brúnás og  AEG eldhústæki frá Bræðrunum 
Ormsson. Íbúðirnar skilast án gólfefna en 
á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á 
gólfi. Traustur byggingaraðil Byggingarfélag 
Gylfa og Gunnars hf.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðset-
ning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu. 
Fossvogurinn með sinni einstöku fegurð, 
Öskjuhlíðin og rómaðar göngu eða hjóla-
leiðir tengja Lundinn saman á þann hátt að 
gott jafnvægi er á milli byggðar og náttúru. 
Hverfið er byggt upp með sex kjörnum og 
stórum grænum svæðum sem flæða á milli 
þeirra. Stutt er í margvíslega þjónustu og 
afþreyingu. Smáralindin, Kringlan svo ekki sé 
minnst á menningarlífið í Gjánni, s.s. Salinn 
og Gerðarsafn er steinsnar frá Lundi. 

Lundur 8-18 
Fossvogsdalnum
í Kópavogi NÝJAR 

ÍBÚÐIR

Naustavör 7     200 Kópavogur

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi við Naustavör 7 í Bryggju-
hverfinu í vestubæ Kópavogs. Íbúðirnar eru frá 83-182 fm. Íbúðirnar verða með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. 
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timbur veröndum. Í húsinu 
eru 2ja – 4ra herbergja íbúðir ásamt tveimur þakíbúðum. Bryggjuhverfið á Kársnesi 
í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu 
og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Siglingafélagið Ýmir er með aðstöðu við 
smábátahöfnina og er það iðandi af lífi. Þar sem gönguleiðir, hjólreiðastígar og falleg 
útivistarsvæði eru í næsta nágrenni. Stutt á helstu umferðaræð borgarinnar   

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 

NÝTT

Upplýsingar veitir:
Sigríður Rut

fasteignasali
699 4610

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699 4610

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3.okt. kl.17.30-18.00

VERÐ: 119.000.000

Eskiholt 10     210 Garðabær

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús með útsýni yfir Garðabæinn og yfir á Snæfellsjökulinn svo eitthvað sé 
nefnt. Á síðustu 3 árum er búið að endurnýja og yfirfara húsið að miklu leiti. Lóðin var tekin í gegn og skipulögð 
á einstaklega glæsilegan hátt. Húsið er á pöllum, 1/2 hæð er á milli hæða. Upprunalega voru rýmin í húsinu 
töluvert stúkuð niður en búið er að opna hluta þeirra þannig að birtan skilar sér sérlega vel á milli rýma og húsið 
er opnara og bjartara en áður. Bílaplanið er stórt, hellulagt með snjóbræðslu, gott pláss er fyrir allavega 3 bíla. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 8     Stærð: 302 m2         Bílskúr 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 4. okt kl.17:30-18:00

Lómasalir 6-8    201 Kópavogi

Fasteignasalan TORG kynnir: fallega 3ja herbergja íbúð á 3.hæð á þessum vinsæla 
stað í salahverfi Kópavogs. Stæði í upphituðu bílskýli fylgir íbúðinni og er sér 
geymsla í sameign. Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 103 m2       Bílageymsla

41.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3 okt kl 17:30-18.00

Strikið 10    210 Garðabæ 64.900.000

Glæsileg, björt og rúmgóð,  3ja herbergja íbúð á efstu hæð með hækkaðri lofthæð 
í stofu. Glæsilegt sjávarútsýni. Íbúðin er ætluð fyrir 60 ára og eldri og fylgir stæði í 
lokaðri bílageymslu.  Húsvörður og  þjónustumiðstöð aldraða í Garðabæ staðsett 
í Jónshúsi.  Fallegar innréttingar.  Gólfefni eru flísar og parket.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 108,7 m2

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595

Við Styðjum
Bleiku slaufuna 
2017



OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 17:30-18:00 

Hvammabraut 8    220 Hafnarfirði 36.900.000

EINSTAKLEGA RÚMGÓÐ, FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 1. HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM.  Stór stofa/borðstofa, rúmgott eldhús með rými 
fyrir eldhúsborð, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél, sjónvarpshol og 
2 góð svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 18:30-19:00

Rjúpnasalir 10    201 Kópavogi 41.900.000

GULLFALLEG, BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ 3A HERBERGJA ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ 
Í LYFTUHÚSI MEÐ SUÐVESTURSVÖLUM OG VÍÐÁTTUMIKLU ÚTSÝNI: Eldhús 
opið að hluta inn í rúmgóða stofuna, 2 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með 
baðkari og þvottaherbergi með innréttingum inn í íbúð.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 93,8 m2      

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Hlíðarhjalli 73    200 Kópavogur

Björt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með fallegu útsýni. Góðar hellulagðar svalir í suður 
út frá eldhúsi. Stofa er opin við eldhús. Tvö svefnherb. með skápum, góður fata-
skápur á gangi. Baðherb. með glugga, tengi fyrir þvottavél og þurrk. Nýtt harðparket 
á eldhúsi, stofu og gangi. Geymsla með glugga innan íbúðar. Saml. geymsla og 
hjólag. í sameign. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 91,3 m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudag 2. okt. kl. 17:30-18:00

Miklabraut 78    105 Reykjavík

*Fjölbýli er nýlega steinað að utan og þakefni endurnýjað ásamt þakrennum* 3ja 
herb. íbúð þar af herb. í risi sem möguleiki er á útleigu. Sameiginl. salerni í risi 
nýlega tekið í gegn og rafm.tafla í risi endurnýjuð. Nýlegur dyrasími.  Sameiginl. 
þvottahús með sértengi og sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 74,2 m2      

34.900.000

Brekkuás 3    221 Hafnarfirði 41.900.000

GLÆSILEG OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ: 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með 
sérinngangi af svölum og sólpalli. Opið, bjart og skemmtilegt rými sem er hol/eld-
hús/stofa/borðstofa. Eikarareldhúsinnrétting með granít á borðum. Útgengi á um 
30 fm. skjólgóðan suðurpall. Stórt flísalagt baðherbergi með sturtu og innréttingu 
við vask. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt kl 17.30-18.00

Álfheimar 62      104 Reykjavík 41.900.000

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýli  á þessum 
eftirsótta stað þar sem öll þjónusta og Laugardalurinn í allri sinni fegurð er í göngufæri. 
Eldhús er uppgert með fallegri innréttingu og nýlegum tækjum, gólfefni er 
harðparket og flísar. Svefnherbergin eru þrjú og stofan rúmgóð og rúmar einnig 
borðstofu. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 104,3 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 694-4000

Marargrund 18    210 Garðabæ 99.700.000

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum tvöföldum 
bílskúr miðsvæðis í Garðabæ. Húsið er arkitektahannað með 
sérsmíðuðum innréttingum.  Aukin lofthæð er í húsinu, vönduð lýsing 
og fallegur arinn í stofu. Fjögur svefnherbergi og þar af er  hjónasvíta 
með fataherbergi og herbergi sem búið er að stúka af í bílskúr með 
sérinngangi. Garðurinn er  fallegur og viðhaldsléttur m.a með veröndum 
úr harðvið og heitum potti.  
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 237,3 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3 okt kl 18.30-19.00 

Hringbraut 4     220 Hafnarfirði 39.700.000

Sjarmerandi og falleg íbúð með sérinngangi, útleigumöguleika og stæði í lokaðri 
bílageymslu á þessum vinsæla stað þar sem öll þjónusta er í göngufæri. Íbúðin er á 
2.hæðum: Efri hæð: stofa, eldhús, þvottahús, svefnherbergi og baðherbergi. Á neðri 
hæð er stórt herbergi með innréttingu, vaski og  sér baðherbergi, tilvalið til útleigu. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 78,9 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 2 okt. kl 18.30-19.00

Njálsgata 87    101 Reykjavík 32.900.000

Mjög vel skipulögð 2. herb. íbúð á annari hæð í góðu fjölbýlishúsi í miðborginni. 
Um er að ræða eign sem er skráð skv F.M.R. 61,7fm.  Eignin hefur verið þó nokkuð 
mikið endurnýjuð m.a er búið að endursteina húsið, skipta um stofuglugga, 
stigagangur er nýlega tekinn í gegn og nýleg eldvarnarhurð.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 61,7 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3.okt kl.17:30-18:00

Suðurgata 49    220 Hafnarfirði

Stórglæsilegt timbur-einbýlishús ásamt góðum bílskúr og fallegum garði. Kjallari 
er steyptur en aðalhæð og ris eru timbri. Burðarvirkni hússins er vandað, hluti úr 
harðvið, húsið er byggt 1929 en bílskúr 1991. Húsið hefur verið mikið endurnýjað, 
meðal annars einangrað að utan með steinull, pappa og svo var sett aluzink báru-
járn á þak og veggi. Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 7     Stærð: 225,1 m2      

87.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 17.30-18.00

Grundarstígur 24    101 Reykjavík 40.900.000

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á einum allra  besta stað 
í borginni. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði. Íbúðin er rúmgóð með góðu opnu 
alrými fyrir stofu og eldhúsi. Búið er að endurnýja öll gólfefni, allar hurðar, allar 
innréttingar, eldhústæki ofl. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 

Herbergi: 2     Stærð: 69,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt kl.18:00-18:30

Drápuhlíð 17    105 Reykjavík

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á besta stað í borginni.  Eignin er vel 
skipulögð. Búið er að endurnýja skolp út fyrir hús og dren, rafmagnstafla er nýleg.   
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 113,4 m2      

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2 .okt. kl..17:30-18:00

Hörgslundur 10    210 Garðabæ

Vel skipulagt fjölskylduhús í kyrrsælum botnlanga í neðri Lundum í Garðabæ. 
Húsið sjálft er 192,5fm og skiptist í forstofu, gesta-salerni, 4-5 svefnherbergi, þar 
af eitt í kjallara, fjölskyldurými í kjallara, þvottaherbergi, aðalbaðherbergi, eldhús, 
borðstofu og stofu með arin og sólskála. Bílskúrinn er tvöfaldur, samtals 46fm 
bílskúr. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Herbergi: 6     Stærð: 238,5 m2      

88.500.000

OPIÐ HÚS  miðvikudaginn 4. okt kl.18:30-19:00

Skúlagata 20    101 Reykjavík

Kynnum góða og bjarta 3ja herbergja enda-íbúð, tvennar svalir, aðrar með sva-
lalokun, á annari hæð í lyftuhúsi fyrir 60 og eldri, með fallegu útsýni út á sjó og yfir 
Esjuna. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, og sjónvarpshol, og aðalrými 
með eldhúsi, borðstofu og stofu. Geymsla í kjallara, þar af um 4,8fm fylgir. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 78 m2      

51.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 698-7695

Vefarastræti 9-11    270 Mosfellsbæ

Kynnum nýja íbúð! Þriggja herbergja íbúð nr. 102 á jarðhæð með sérnotarétti, 
skráð 68,2fm. Íbúðin skiptist í eldhús og stofu í sameiginlegu rými, tvö svefn-
herbergi, baðherbergi, en gert er ráð fyrir sambyggðri þvottavél og þurkara á 
baðherbergi og geymsla er innan íbúðar. Úr aðalrými er útgengi á sérnotaflöt um 
22fm. Upplýsingar veitir  Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 68,2 m2      

36.000.000

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja íbúðir, stærðir 
102,7 fm. til 178,3 fm. Lundur 8-18 er 3ja 
hæða lyftuhús.   Stæði í lokaðri bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Við hönnun íbúðanna 
er haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar 
og rúmgóðar með stórum gluggum sem ná 
niður í gólf og hiti er  í gólfum. Íbúðirnar eru 
vandaðar, með sérsmíðum innréttingum frá 
Brúnás og  AEG eldhústæki frá Bræðrunum 
Ormsson. Íbúðirnar skilast án gólfefna en 
á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á 
gólfi. Traustur byggingaraðil Byggingarfélag 
Gylfa og Gunnars hf.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðset-
ning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu. 
Fossvogurinn með sinni einstöku fegurð, 
Öskjuhlíðin og rómaðar göngu eða hjóla-
leiðir tengja Lundinn saman á þann hátt að 
gott jafnvægi er á milli byggðar og náttúru. 
Hverfið er byggt upp með sex kjörnum og 
stórum grænum svæðum sem flæða á milli 
þeirra. Stutt er í margvíslega þjónustu og 
afþreyingu. Smáralindin, Kringlan svo ekki sé 
minnst á menningarlífið í Gjánni, s.s. Salinn 
og Gerðarsafn er steinsnar frá Lundi. 

Lundur 8-18 
Fossvogsdalnum
í Kópavogi NÝJAR 

ÍBÚÐIR

Naustavör 7     200 Kópavogur

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi við Naustavör 7 í Bryggju-
hverfinu í vestubæ Kópavogs. Íbúðirnar eru frá 83-182 fm. Íbúðirnar verða með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. 
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timbur veröndum. Í húsinu 
eru 2ja – 4ra herbergja íbúðir ásamt tveimur þakíbúðum. Bryggjuhverfið á Kársnesi 
í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu 
og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Siglingafélagið Ýmir er með aðstöðu við 
smábátahöfnina og er það iðandi af lífi. Þar sem gönguleiðir, hjólreiðastígar og falleg 
útivistarsvæði eru í næsta nágrenni. Stutt á helstu umferðaræð borgarinnar   

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 

NÝTT

Upplýsingar veitir:
Sigríður Rut

fasteignasali
699 4610

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699 4610

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3.okt. kl.17.30-18.00

VERÐ: 119.000.000

Eskiholt 10     210 Garðabær

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús með útsýni yfir Garðabæinn og yfir á Snæfellsjökulinn svo eitthvað sé 
nefnt. Á síðustu 3 árum er búið að endurnýja og yfirfara húsið að miklu leiti. Lóðin var tekin í gegn og skipulögð 
á einstaklega glæsilegan hátt. Húsið er á pöllum, 1/2 hæð er á milli hæða. Upprunalega voru rýmin í húsinu 
töluvert stúkuð niður en búið er að opna hluta þeirra þannig að birtan skilar sér sérlega vel á milli rýma og húsið 
er opnara og bjartara en áður. Bílaplanið er stórt, hellulagt með snjóbræðslu, gott pláss er fyrir allavega 3 bíla. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 8     Stærð: 302 m2         Bílskúr 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 4. okt kl.17:30-18:00

Lómasalir 6-8    201 Kópavogi

Fasteignasalan TORG kynnir: fallega 3ja herbergja íbúð á 3.hæð á þessum vinsæla 
stað í salahverfi Kópavogs. Stæði í upphituðu bílskýli fylgir íbúðinni og er sér 
geymsla í sameign. Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 103 m2       Bílageymsla

41.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3 okt kl 17:30-18.00

Strikið 10    210 Garðabæ 64.900.000

Glæsileg, björt og rúmgóð,  3ja herbergja íbúð á efstu hæð með hækkaðri lofthæð 
í stofu. Glæsilegt sjávarútsýni. Íbúðin er ætluð fyrir 60 ára og eldri og fylgir stæði í 
lokaðri bílageymslu.  Húsvörður og  þjónustumiðstöð aldraða í Garðabæ staðsett 
í Jónshúsi.  Fallegar innréttingar.  Gólfefni eru flísar og parket.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 108,7 m2

41.900.000

GLÆSILEG OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ: 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með 
sérinngangi af svölum og sólpalli. Opið, bjart og skemmtilegt rými sem er hol/eld-
hús/stofa/borðstofa. Eikarareldhúsinnrétting með granít á borðum. Útgengi á um 
30 fm. skjólgóðan suðurpall. Stórt flísalagt baðherbergi með sturtu og innréttingu 
við vask. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344
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HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ
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2017



Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Bjarni Tómas 
Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
GSM: 895-9120

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

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 8-18 í Fossvogsdal í 13 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 3 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 102  til 178 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í 
gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.    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.is 

NÝBYGGING
LUNDUR 8-18
Stórglæsilegar íbúðir  við Lund 8-18 í Kópavogi. 

SÓLEYJARRIMI 19
• 112 Rvk.  
• 121 fm.  
• 4ra herb.  
• Stæði í bílageymslu.
• Sólverönd.  
• Verð 52,9 millj. 
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 17:00 til 17:30 

KEILUGRANDI 8
• 107 Rvk.  
• 5 herb. 
• 145,9 fm.(íbúð 119 fm.) 
• Íbúð á tveimur hæðum.  • 
Möguleiki á 4 svefnh..  
• Stæði í bílgeymslu. 
• Verð 49,5 millj. 
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:00 til 17:30

AÐALSTRÆTI 9
• 101  Rvk. 
• 108,7 fm. 
• 3ja herb.   
• Efsta hæð. 
• Aukinn lofthæð.  
• Frábær staðsetning.
• Verð 64,5 millj

GULAÞING 14
• 203 KÓP. 
• 105,6  fm.  
• 3ja herb. Jarðhæð. 
• Góðar innréttingar. 
• Tvær verandir.  
• Sérinngangur.  
• Verð 46,9 millj.   

NÝHÖFN 7
• Sjáland Garðabæ. 
• Nýtt hús.  
• 107 til 150 fm.  
• 2ja og 3ja herb.  
• Glæsilegar íbúðir. 

HVANNHÓLMI 28
• 200 Kóp. 
• Einbýli. 
• 304,8 fm. 
• 2 hæðir. 
• Góður bílskúr. 
• Glæsilegur garður. 
• Verð 88,5 millj. 

VESTURGATA 26A
• 101  Rvk. 
• 5 herb. 
• 3 góð herb. 
• 109,2 fm. 
• Stærri gólfflötur heldur en
  skráðir fermetrar. 
• Verð 54,9 millj.  
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:00 til 17:30 

LUNDUR 5, 0201
• 200 KÓP. 
• 3ja herb. 
• 137,4 fm. 
• Álklætt hús.  
• Fallegar innréttingar.
• Bílgeymsla.  
• Verð: 69 millj    

ÁLAGRANDI 8
• 107 Rvk. 
• 120,4 fm.  
• 4ra herb. 
• Endaíbúð.  
• Mikið endurnýjuð. 2. hæð
  (hálf hæð upp) 
• Verð 54,9 millj. 

LYNGHEIÐI 22 
• 200 Kóp. 
• Einbýlishús.  
• Ein hæð.  
• Fallegur garður.  
• Stór sólverönd.  
• Góður bílskúr.   
• Verð 79,9 millj. 

ESKIHLÍÐ 22A
• 105 Rvk. 
• 95,7  fm.  
• 4ra herb. 
• 3. hæð. 
• Endaíbúð. 
• Snyrtileg sameign.  
• Verð 43,5 millj. 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

50 ára og eldri

NÝBYGGING

SJÁVARÚTSÝNI

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Naustavör 7 í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi. 
Húsið er 4 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 86 fm. til 162 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.   
Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan.   
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

BRYGGJUHVERFI

NAUSTAVÖR 7
Stórglæsilegar íbúðir í nýju bryggjuhverfi í Kópavogi



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

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

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

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

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
GSM 660 4777

VEFARASTRÆTI 7-9, 270 MOSFELLSBÆR

NÝ ÍBÚÐ-AFHENT Í NÓVEMBER 2017.  Íbúð 0102 er 2ja herbergja 68,2 fm íbúð á 1.hæð. Fullbúin án 
gólfefna nema á votrýmum verða flísar. Vandaðar innréttingar frá HTH. Flísalögð baðherbergi.

36M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

HESTAVAÐ 5,110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 17:30-18:00. Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta 110 fm, 3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Rúmgóð herbergi, sérþvottahús. Stór 30 fm sólpallur. 
Dýrahald leyfilegt í íbúðinni. Gott og fallegt fjölbýlishús.

45.9M

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON  / 895 2049

OPIÐ HÚS

SNORRABRAUT 33, 105 REYKJAVÍK 33.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. okt. kl. 18:00-18:30. 70,9 fm2 tveggja 
herbergja íbúð. Skiptist í hol, stofu, eldhús, rúmgott svefnherbergi með 
svölum og tvískipt baðherbergi með plássi fyrir þvottavél og þurrkara. 

OPIÐ HÚS

GLÆSILEGT SVEITAHÓTEL Á VESTURLANDI

KAREN ÓSK SAMPSTED / 869 9967

Fallegt 1200 fm sveitahótel, með 28 afar glæsilegum 2-6 manna 
herbergjum á Vesturlandi. Hótelið er staðsett við sjávarsíðuna með 
stórbrotinni náttúru. Hótelinu fylgir 500 hektara land frá fjöru til fjalla.

DYNGJUVEGUR 17, 104 REYKJAVÍK 89.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 17:30-18:00. Einbýlishús með 
tveimur íbúðum á besta stað í Lauganeshverfinu. Einnig hefur verið 
útbúin lítil stúdíó íbúð í hluta bílskúrs. Fallegur garður.

OPIÐ HÚS

REKAGRANDI 6, 107 REYKJAVÍK 53.5M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 4. okt. kl. 17:30-18:00. Glæsileg fjögurra 
herbergja 100 fm íbúð sem nýlega hefur verið mikið endurnýjuð. 
Íbúðinni fylgir geymsla í sameign og stæði í bílastæðahúsi.

OPIÐ HÚS

HEIÐARVEGUR 2, SELFOSSI 18.3M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 4. okt. kl. 18:00-18:30. Mjög hugguleg 
tveggja herbergja 52 fermetra íbúð á efri hæð í mjög snyrtilegu eldra 
bárujárnsklæddu húsi. Nýtt parket, ný innrétting í eldhúsi, allt ný málað.

OPIÐ HÚS

VÍÐIGRUND 15, 200 KÓPAVOGUR 88M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. okt. kl. 17:30-18:00. Fallegt og mikið 
endurnýjað einbýlishús á einni hæð.  Fimm svefnherbergi, bjartar 
stofur, stór bílskúr og fallegur einfaldur garður með stórum palli. 

OPIÐ HÚS

MALTAKUR 7, 210 GARÐARBÆR 66.5M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

Rúmgóð og falleg 158 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt stórri 
geymslu og stæði í bílageymslu. Björt íbúð með svölum til suðurs. 
Svefnherbergissvíta með baðherbergi og fataherbergi.

VEFARASTRÆTI 11, 270 MOSFELLSBÆR 47.9M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

NÝ ÍBÚÐ-AFHENT Í NÓVEMBER 2017. Íbúð 0211 er 4ra herbergja 
112,3fm íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu. Afhendist fullbúin án 
gólfefna nema á votrýmum verða flísar. Vandaðar innréttingar frá HTH.

GOÐHEIMAR 20, 104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt. kl. 17:00-17:30. Sérhæð á fyrstu hæð 
með bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Hæðin er 133,2 fm, bílskúr er 24,5 
fm og aukaíbúð í kjallara 36,3 fm. Samtals 193,7 fm. 

69.9M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS



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

Víkurbraut 5 – 870 Vík

Um er að ræða 376,7 fm. verslunarhúsnæði. Lóð eignarinnar er 2.920 fm. 
Húsið er upphaflega hannað til að vera á tveimur hæðum og talsverðir 
möguleikar til stækkunar eignarinnar. Vel staðsett eign m.a. með tilliti til 
ferðamannaþjónustu. Lóðin er stór og býður upp á mikla möguleika. Eignin 
er laus við kaupsamning. Vel staðsett eign m.a. með tilliti til ferðaþjónustu 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Vel staðsett eign m.a. með tilliti til ferðaþjónustu.

Umsóknarfrestur: Til og með 10. október.    
Úthlutun: 11. október kl. 12:00. 

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

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

BÚSETI - ENDURSÖLUÍBÚÐIR
í Reykjavík og Hafnarfirði

2ja og 3ja herbergja íbúðir 

B-
03

09
17

Þverholt 21 - íbúð 402 
105 Reykjavík

3 herb. 96,8 m2 
Búseturéttur: 9.280.000,-
Búsetugjald: 164.182,-
Afhending: Samkvæmt samkomulagi
Mögulegt lán: Allt að 50% 
Ath. Nýbygging

Dvergholt 1 - íbúð 202 
220 Hafnarfjörður

2 herb. 76,3 m2 
Búseturéttur: 3.696.000,-
Búsetugjald: 148.346,-
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst
Mögulegt lán: 1.000.000,- 
Ath. Íbúð uppgerð

Breiðavík 7 - íbúð 204 
112 Reykjavík

2 herb. 67,1 m2 
Búseturéttur: 2.802.600,-
Búsetugjald: 138.605,-
Afhending að ósk seljanda: Strax
Mögulegt lán: 840.000.- 

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
•  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.

Vorum að fá í sölu einstaka eign við Laufásveg 49-51 í 
Þingholtunum. Um er að ræða tvö hús með tengibyggingu 
sem mynda eina heild. Stærð húsanna er samtals 786 fm. 
Húsin standa á 1.442 fm lóð. Eignirnar eru í dag nýttar fyrir 
auglýsingastofu. Hvor eign er tvær hæðir og kjallari sem nýtast 
vel hvort sem er saman eða sitt í hvoru lagi. Eignunum fylgir 19 
fm bílskúr. Einar Erlendsson húsameistari teiknaði húsin.
 
Í upphafi voru eignirnar íbúðarhús. Í bókinni Yndæla Reykjavík 
eftir Guðjón Friðriksson segir um Sturluhallirnar: Fyrir ofan 
Laufásveginn eru tvö stórfenglegustu einbýlishús Reykjavíkur 
sem fylla upp í allar lóðirnar á milli Bragagötu og Njarðargötu.

Laufásvegur 49-51 – Sturluhallir
Nýtt í sölu í 101 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

861 8514

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali
894 1448

Nánari upplýsingar veita

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Ármúli 4-6 • 108 Reykjavík

Útsýni ! Vel skipulögð 3ja-
4ra herb.,108,5 fm íbúð á 
2.hæð. Sér inngangur.  
Mjög rúmgóð stofa með 
svölum til suðausturs og 
miklu útsýni. Tvö svefnher-
bergi. Gluggalaus geymsla 
sem gæti verið herb. 
Þvottaherbergi með glugga. 
Parket og flísar á gólfi.  
Sér bílastæði í bílageymslu 
með þvottaaðstöðu. Mjög 
barnvænt hverfi. Skóli og 
leikskóli í göngufæri ásamt 
útivistarparadís.  
Verð 48,5 millj.  

RAUÐAVAÐ 7, NORÐLINGAHOLT.
OPIÐ HÚS 4.OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00.

OPIÐ HÚS



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

Hraunbær 28, 110 Rvk, 4ra herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 3. OKT. KL. 17:00-17:30.

Góð 113,5 fm 4ra herbergja íbúð  
á 2. hæð. 

Parket, flísar og dúkur á gólfum.  
Nýleg eldhúsinnrétting og bað- 
innrétting. Gott innra skipulag. 

Stutt í margvíslega þjónustu. 

Verð 41,5 millj.

Opið hús þriðjudaginn 3. október 
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Sumarhús á 1 ha. eignarlóð 
Í LANDI KLAUSTURHÓLA, GRÍMSNESHREPPI.

Baulurimi 28: Ca. 58 fm sumarhús á 
fallegri eignarlóð í landi Klausturhóla. 
Húsið, sem er vel byggt, selst með 
innbúi. Góð stofa og sólstofa.  
Tvö svefnherbergi á teikningu. 
Baðherbergi með sturtu. Hitaveita 
komin að lóðarmörkum. 1 ha. 
eignarlóð, fallegt umhverfi, stutt í golf 
og sund. 

Verð 14,9 millj.

Barðaströnd. 
RAÐHÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA Á SELTJARNARNESI.

Rúmlega 221 fm. vel skipulagt, talsvert 
endurnýjað raðhús á frábærum stað 
við sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi.  
Á neðri hæð eru 4 svefnherbergi, 
fallegt endurnýjað baðherbergi, 
vinnuherbergi, bílskúr o.fl. Á efri hæð 
stofur með arni, eldhús, gestasnyrting 
og stórar útsýnissvalir. Skjólgóður 
pallur og garður er við húsið.  
Bókið skoðun hjá Fold 552-1400, 
fold@fold.is. Verð 109 millj.

Sumarhús á eignarlóð 
VIÐ GALTALÆK

Ca. 90 fm. fallegt sumarhús á 
frábærum stað við Galtalæk 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. Verð 17,5 millj.

Barmahlíð 49, 105 Rvk, sérhæð með bílskúr. 
OPIÐ HÚS ÞRI 3. OKT. KL. 17:00-17:30.

Barmahlíð 49: Vel skipulögð og 
falleg íbúð á 1. hæð á góðum stað við 
Barmahlíð. Tvær stofur og tvö svefnh.. 
Sérinngangur, suðursvalir og góður 
garður. Sérstæður bílskúr. Húsið er 
nýlega steinað að utan og lítur eignin 
mjög vel út. 

Verð 55 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 3. okt  
frá 17-17:30 verið velkomin.

Lindargata 27, 101 Rvk 
ÍBÚÐ 701 + BÍLSKÚR.

Lindargata 27, íbúð 701: 

Glæsileg 195,5 eign á 7. hæð  
Endaíbúð með frábæru útsýni í þrjár 
áttir.  Allur frágangur vandaður og 
íbúðin mjög björt og vel hönnuð. 
Gott innra skipulag. Parket og flísar 
á gólfum. Tvö baðherbergi, bílskúr 
og rúmgóð geymsla. Afhending við 
kaupsamning. 

Verð 115 millj.  

Hafnarbraut 2, 
200 KÓPAVOGUR / ATVINNUHÚSNÆÐI

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. 

Leifsgata 3 101 Rvk.
OPIÐ HÚS MÁN 2. OKT. KL. 17:00-17:30.

Leifsgata 3, 101 Reykjavík. 

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð á þriðju hæð. Parket og flísar á 
gólfum .Íbúðin er staðsett á frábærum 
stað í miðbæænum,  stutt í sund,  
skóla og alla þjónustu. Verð 55 millj.

Opið hús mánudaginn 2. okt  
frá 17-17:30 verið velkomin.

Miðtún 22, 105 Rvk. 
OPIÐ HÚS MÁN 2. OKT. KL. 17:00-17:30.

Mjög góð 123,5 fm efri hæð og ris með 
sérinngangi á baklóð við Miðtún.  
Fjögur svefnherbergi og tvær stofur.  
Tvö baðherbergi. Parket og dúkur á  
gólfum. Stórt eldhús. Tvennar svalir. 
Góðar geymslur. Stór lóð í góðri rækt. 

Verð 52 millj.  

Opið hús mánudaginn 2. október  
frá 17-17:30 verið velkomin.

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Vantar allar tegundir eigna á skrá.
Hringdu núna, skoðum samdægurs, s. 570 4800

 
SVÖLUÁS - PARHÚS
Fallegt parhús með frábærri staðsetningu í Hafnar-
firði. Fjögur góð svefnherbergi. Tvö baðherbergi. 
Rúmgóð stofa,  sjónvarpshol og sólstofa, verönd og 
tvennar svalir. Innbyggður bílskúr. Þetta er sérlega 
vel skipulögð eign á frábærum stað í í Hafnarfirði. 
Laus við kaupsamning. Verð 69,5 millj.

 
JÖRFAGRUND - ENDARAÐHÚS
Stórglæsilegt  endaraðhús á góðum stað á Kjalarne-
si. Þrjú óvenju stór svefnherbergi. Fallegt endurnýjað 
baðherbergi. Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð.  
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Verönd og 
gróinn garður. Innbyggður bílskúr. Þetta er falleg og 
vel skipulögð eign á einni hæð. 
Verð 50 millj.

 
DALATANGI -  RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
Vel staðsett 86,6 fm raðhús á einni hæð. Tvö góð 
svefnherbergi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og 
gólf, baðkar og innrétting. Stofa með parketlögðu 
gólfi og hurð út í bakgarð, stór verönd er í bakgarði. 
Eldhús er með fallegri hvítri innréttingu og borðkrók. 
Sérþvottahús. Tvennar verandir og sérgarður.  
Verð 43 millij.      

 
BUGÐUTANGI -  RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
Bugðutangi,  84,5 fm raðhús á einni hæð. Tvö svef-
nherbergi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, 
baðkar og innrétting. Stofa með parketlögðu gólfi og 
hurð út í bakgarð, Eldhús er með eldri innréttingu og 
borðkrók. Sérþvottahús. Sérgarður. 
Verð 43 millj.

 
GARÐSENDI - HÆÐ OG RIS M/BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu 146 fm hæð og ris auk 33 fm 
bílskúrs í tvíbýlishúsi. Eignin er töluvert upprunaleg 
og þarfnast standsetningar. Á hæðinni er eldhús, 
stofur, tvö herbergi og baðherbergi. Í risi eru tvö her-
bergi stofa, eldhús og bað. Allar nánari upplýsignar 
á skrifstofu. 
Verð 53,5 millj.

 
LAUFENGI - 4RA HERBERGJA
Rúmgóð og vel skipulögð 112 fm 4ra herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með 
útgengi á svalir til suðausturs. Þrjú góð svefnher-
bergi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu. 
Ágæt innrétting í eldhúsi. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. Stutt í alla þjónustu. 
Verð 42,7 millj.

 
KRISTNIBRAUT - 3JA HERBERGJA
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð 
á 3. hæð (efstu) í litlu fjölbýlishúsi. Stofa með 
suðursvölum. Tvö mjög góð svefnherbergi með 
skápum. Falleg innrétting í eldhúsi. Flísalagt baðher-
bergi með baðkari. Þvottahús í íbúð.  Hús að utan 
virðist vera í ágætu ástandi. 
Verð 38,9 millj. 

 
STÓRHOLT - 3JA HERBERGJA
Góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishú-
si með aukaherbergi í kjallara. Góð stofa. Tvö 
svefnherbergi (annað teiknað sem stofa). Eldhús með 
upprunalegri innréttingu. Flísalagt baðherbergi með 
sturtu. Í kjallara er herbergi (skráð sem geymsla) sem 
möguleiki er á að leigja út. 
Verð 39,9 millj.

 
GNOÐARVOGUR - 3JA HERBERGJA
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 4. 
hæð í fjölbýlishúsi. Ágæt stofa með útgengi á svalir 
til vesturs. Snyrtileg innrétting í eldhúsi. Tvö svefn-
herbergi, skápur í öðru þeirra. Flísalagt baðherbergi 
með baðkari og glugga.  
Afhending getur orðið fljótlega. 
Verð 33,9 millj.

 
BIRKIHOLT - 2JA HERBERGJA
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi 
með sérinngangi af svölum. Gott svefnherbergi með 
skáp. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til vesturs. 
Eldhús með ljósri innréttingu. 
Á gólfum er parket sem er orðið lélegt eins þarf að 
taka eignina aðeins í gegn að innan. Að utan vistist 
húsið á ágætu ástandi.
 Verð 35 millj.



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

Stórholt 
Vel staðsett 41,7 fm. íbúð á jarðhæð við Stórholt. Hentar vel 
sem fyrsta íbúð,  stúdíóíbúð. Verð: 23.4 m. 

Flatahraun.
Flott 80 fm. 3ja. herb. íbúð á 2. hæð auk stæðis í 
bílageymsluhúsi.  Eikarparket á gólfum. Flott baðherbergi, 
tvö góð svefnherbergi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Góðar svalir í suður.  Verð. 37.7 m. 

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

Seld

Seld

Seld

Pétur Pétursson 
lögg. fasteignasali

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

Fellsás í Mosfellsbæ.  
Glæsilegt tvefggja hæða  185 fm. parhús á einstökum 
útsýnisstað.  Vönduð gólfefni og innréttingar.  Fallegt eldhús 
með vönduðum eldhústækjum. Sólpallur með skjólveggjum.  
Óbyggt svæði aftan við hús. Stór bakgarður. 
Verð. 71,9 m. 

Klapparstígur - Skuggahverfi.
Glæsileg 115.5 fm. íbúð á 3. hæð auk stæðis í 
bílageymsluhúsi á þessum vinsæla stað. Frábæert útsýni til 
Esjunnar og yfir Sundin. 
Vandaðar innréttingar . Allt fyrsta flokks. 2 svefnherbergi. 
Stór stofa. og svalir. Verð: 62,4 m. 

Esjugrund á Kjalarnesi.
Afar vel staðsett 139 fm. einbýli á flottum útsýnisstað.  
Fjaran neðan lóðar.  Húsið er með 3 svefnherbergjum og 
32 fm. bílskúr. Stór garður í suður.  Flott umhverfi.  Fjaran og 
gönguleiðir í nágrenni. 

Esjugrund  á Kjalarnesi.
Flott parhús á tveimur hæðum. stærð: 178 fm. Gott 
skipulag.  Stór sólpallur   með skjólveggjum.  Húsið stendur 
á skjólgóðum stað innst í götu.   Fjölskylduhús  og stutt 
í skóla. 

Lindasmári.
Flott 171 fm. raðhús  með innbyggðum bílskur við 
Lindasmára í Kópavogi.  Góðar innréttingar og gólfefni. 
Bakgarður og hellulagt bílaplan. 4 svefnherbergi. Vandað 
baðherbergi. Verð: 69.8 m. 

Álftamýri 18 - 3ja herb.

Opið hús í dag kl 17:15-17:45.   
Vel skipulögð og  endurbætt 75 fm íbúð á 3. hæð. Tvö svefnherbergi og 
björt stofa með góðum svölum. Parket og flísar á gólfi og nýlegt eldhús.  
Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, S: 896-2953.

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

Brynjólfur Brynjólfur 
SnorrasonSnorrason
lögg. fasteignasalilögg. fasteignasali

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Bílar 
Farartæki

MERCEDES-BENZ GLA 220 CDI 4 
MATIC. Árg.2015,ek. aðeins 18.þús 
km,dísel, sjálfskiptur, offroad 
pakki,einn eigandi,er á staðnum. 
Verð 5.690.000. Rnr.246935. S:562-
1717 - bilalif@bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Benz C 350 Plug in Hybrid 2015 Stw. 
Avantgarde leður og tekk innrétting. 
Avantgarde útlit. Comfort 
sætapakki. Harman Kardon sound 
system. Loftpúðafjöðrun ofl ofl ofl 
Stgr. 4.950þ.stgr. Uppl: 899 0410

 Vinnuvélar

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

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

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

TA
K

T
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4
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#

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Málarar
Getum bætt við okkur inni 
verkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér smíðar, raflagnir og 
pípulagnir. Löggildur verktaki. Uppl. 
í s. 848 6904

 Spádómar

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

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Nám í Danmörku
Hefur þú iðnmenntun eða stúdentspróf og 

hyggur á frekara nám

Erhvervsakademiet Lillebælt heldur kynningu á námi við 
skólann miðvikudaginn 4. október kl. 20:00 í húsakynnum 
Garðyrkjufélags Íslands að Síðumúla 1 í Reykjavík

Eftirfarandi fagsvið námsgreina verða kynnt:
 • Byggingatæknigreinar
 • Framleiðslu- og tæknigreinar
 • Ferðamála- og íþróttagreinar
 • Viðskipta- og fjármálagreinar
 • Sölu- og markaðsgreinar 
 • Tölvu- og fjölmiðlunargreinar
 • Landbúnaðarframleiðsla og tengdar greinar 

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans 
 www.eal.dk. Kennt er ýmist á ensku eða dönsku.    

Erhvervsakademiet Lillebælt er gamalgróinn skóli sem 
leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum sínum allt  
það besta á hverjum tíma.

Komið og kynnið ykkur þá möguleika sem eru í boði 
varðandi nám við skólann. Frekari upplýsingar í síma  
862 9131 eða á reynir@verksyn.is

 

Erhvervsakademiet Lillebælt
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Danmark
Tlf. 0045 - 70105800

heimasíða: www.eal.dk
E-mail: eal@eal.dk

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

DVERGSLÓÐ
Lækjargata 2 í Hafnarfirði
Kynningarfundur -  skipulagsáform á lóðinni

Kynning á skipulagsáformum á lóðinni að Lækjargötu 
2 verður haldin miðvikudaginn  4. október næst-
komandi  kl. 17:00 – 18:30 í Góðtemplarahúsinu að 
Suðurgötu 7.

Nánar á hafnar�ordur.is

Atvinna

Tilkynningar

Nám

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Yfirkjörstjórn Norðaustur- 
kjördæmis tilkynnir:

Framboðsfrestur til alþingiskosninga 28. október 2017 rennur út 
föstudaginn 13. október 2017, kl. 12:00 á hádegi.

Yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis tekur á móti framboðslistum 
miðvikudaginn 11. október 2017, kl. 10:00-13:00 í Setbergi, sal á 2. 
hæð í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri.

Á framboðslistum skulu vera nöfn 20 frambjóðenda, hvorki fleiri 
né færri. Tilgreina skal skýrlega nafn frambjóðanda, kennitölu 
hans, stöðu eða starfsheiti og heimili. Listanum skal fylgja skrifleg 
yfirlýsing allra frambjóðenda um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín 
á listann.

Þá skal fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann, og fyrir 
hvaða stjórnmálasamtök listinn er borinn fram og við hvaða  
kosningar frá kjósendum í Norðausturkjördæmi. Fjöldi meðmæl- 
enda skal vera að lágmarki 300 en 400 að hámarki. Við nöfn 
meðmælenda skal greina kennitölu og heimili. Vakin er sérstök 
athygli á að afhenda skal yfirkjörstjórn frumrit meðmælendalista,  
á tölusettum blaðsíðum í framhaldandi röð.

Til að flýta fyrir yfirferð og vinnslu er mælst til þess að meðmæl- 
endalistar verði skráðir með rafrænum hætti á þar til gerðu 
vefsvæði á www.island.is áður en þeim er skilað til yfirkjörstjórnar.

Loks skal fylgja framboðslista skrifleg tilkynning frá frambjóðendum 
listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans í kjördæminu.

Framboðslistar verða úrskurðaðir á fundi yfirkjörstjórnar sem 
haldinn verður í Setbergi, Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, 
laugardaginn 14. október 2017, kl. 16:00.

Meðan kosning fer fram, laugardaginn 28. október 2017, verður að-
setur yfirkjörstjórnar Norðausturkjördæmis í Verkmenntaskólanum á 
Akureyri en talning atkvæða fer fram í sal Brekkuskóla við Skólastíg á 
Akureyri að loknum kjörfundi. Símanúmer yfirkjörstjórnar Norðaustur- 
kjördæmis er 837-2300, sími á talningarstað verður 857-1479.

Yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis
28. september 2017

Ólafur Rúnar Ólafsson oddviti
Gestur Jónsson 

Eva Dís Pálmadóttir
Ólafur Arnar Pálsson

Valtýr Hreiðarsson

brögðum stuðningsmanna okkar. 
Það eru allir mjög ósáttir við gengi 
liðsins en stuðningsmennirnir 
geta ekki kvartað yfir vinnufram-
lagi leikmanna, því þeir eru allir 
að leggja sig fram,“ sagði stjórinn 
eftir tapið í gær. Aðeins Swansea 
og Crystal Palace hafa skorað færri 
mörk en Everton í deildinni.

„Ég er með góðan leikmannahóp 
í höndunum og lausnin hjá okkur 
er að menn leggi sig eins mikið 
fram og við sáum í dag. Einnig þurfa 
menn að fara spila aðeins betur og 
svo þurfum við kannski smá heppni 
með okkur.“

Manchester United valtaði yfir 
Crystal Palace, 4-0, á Old Trafford 
og eru bæði Manchester-liðin að 
skora og skora í deildinni. Stuðn-
ingsmenn Manchester United hafa 
sumir ekki verið sérstaklega hrifnir 
af Marouane Fellaini en miðju-
maðurinn náði eflaust að snúa þeim 
mörgum um helgina en hann gerði 
sér lítið fyrir og skoraði tvö mörk í 
leiknum. „Allir knattspyrnustjórar 
eru mismunandi. Stundum líkar 
okkur við leikmenn sem öðrum 
líkar ekki við, sumir leikmenn spila 
betur undir sumum stjórum en 
öðrum,“ sagði Jose Mourinho eftir 
leikinn á laugardaginn.

„Marouane hefur mikilvæga 
eiginleika sem ég reyni að nýta 
mér. Hann hefur spilað sem varnar-
sinnaður miðjumaður og framherji, 
hann lagar sig að því hlutverki sem 
liðið þarfnast. Hann hefur mikið 
stolt. Ég er mjög ánægður með að 
hafa hjálpað honum að ná á þann 
stað sem hann er og að hafa breytt 
því hvernig stuðningsmennirnir sjá 
hann,“ sagði Mourinho.

Manchester City hefur skorað 22 
mörk í deildinni og aðeins fengið á 
sig tvö mörk. Manchester United 
hefur skorað 21 mark og einnig 
aðeins fengið á sig tvö mörk.

„Þessi stóru lið hafa svo rosa-
leg gæði fram á við og misnota 
mjög sjaldan góð færi,“ sagði Roy 
Hodgson, knattspyrnustjóri Crys-
tal Palace en liðið hefur ekki enn 
skorað í ensku úrvalsdeildinni á 
tímabilinu. 

„Það var stefnan að ná einhverju 
út úr þessum leik en það gekk ekki 
eftir. Undanfarnar þrjár vikur hafa 
verið betri hjá okkur en ég held 
að við þurfum svo sannarlega á 
þessari landsleikjapásu að halda. 
Næsti leikur okkar í deildinni er 
gegn Chelsea, svo þetta verður 
ekkert auðveldara fyrir okkur.“ 
stefanarni@365.is

Það eru allir mjög 
ósáttir við gengi 

liðsins en stuðningsmenn-
irnir geta ekki kvartað yfir 
vinnuframlagi 
leikmanna.

Ronald Koeman 

Romelu Lukaku hefur 
skorað fleiri mörk fyrir 
Manchester United, 7, en allt 
Everton-liðið hefur skorað á 
tímabilinu, 4.

Kevin de Bruyne skoraði eina mark leiksins á Stamford Bridge á laugardaginn. Hann hljóp beint til stuðningsmanna Manchester City og fagnaði gríðarlega með liðsfélögum sínum. City situr á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Nýjast
Pepsi-deild karla

ÍBV - KA 3-0
1-0 Gunnar Heiðar Þorvaldsson (6.), 2-0 
Gunnar Heiðar (74.), 3-0 Kaj Leo (85.).

FH - Breiðablik 0-1 
0-1 Arnþór Ari Atlason (50.). 

Grindavík - Fjölnir 2-1 
1-0 Milos Zeravica (22.), 1-1 Ingimundur 
Níels Óskarsson (54.), 2-1 Andri Rúnar 
Bjarnason (88.). 

Valur - Víkingur R 4-3
0-1 Vladimir Tufegdzic (15.), 1-1 Sigurður 
Egill Lárusson (45.), 2-1 Guðjón Pétur 
Lýðsson (57., víti), 2-2 Geoffrey Castillion 
(76., víti), 3-2 Patrick Pedersen (81.), 3-3 
Geoffrey Castillion (92.),  4-3 Bjarni Ólafur 
Eiríksson (93.) .

KR - Stjarnan 0-1 
0-1 Jósef Kristinn Jósefsson (15.). 

ÍA - Víkingur Ó. 0-0

Lokastaðan
FÉLAG L U J T MÖRK S
Valur 22 15 5 2 43  -  20 50
Stjarnan 22 10 8 4 46  -  25 38
FH 22 9 8 5 33  -  25 35
KR 22 8 7 7 31  -  29 31
Grindavík 22 9 4 9 31  -  39 31
Breiðablik 22 9 3 10 34  -  35 30
KA 22 7 8 7 37  -  31 29
Víkingur R. 22 7 6 9 32  -  36 27 
ÍBV 22 7 4 11 32  -  38 25
Fjölnir 22 6 7 9 32  -  40 25
Víkingur Ó. 22 6 4 12 24  -  44 22
ÍA 22 3 8 11 28  -  41 17

Meistarakeppni KKÍ

KR - Þór Þorlákshöfn 86-90
 KR: Pavel Ermolinskij 17/13 frák./5 stoðs., 
Jón Arnór Stefánsson 16/7 frák., Jalen 
Jenkins 15/5 frák., Brynjar Þór Björnsson 
13, Darri Hilmarsson 10/7 frák., Sigurður Á. 
Þorvaldsson 7/4 frák., Björn Kristjánsson 
5/5 stoðs., Andrés Ísak Hlynsson 3. 
 
Þór: Jesse Pellot-Rosa 37/11 frák., Emil 
Karel Einarsson 14/7 frák., Adam Eiður 
Ásgeirsson 9, Ólafur Helgi Jónsson 9/5 frák., 
Davíð Arnar Ágústsson 8, Snorri Hrafn-
kelsson 6, Þorsteinn Már Ragnarsson 5, Óli 
Ragnar Alexandersson 1/10 stoðs., Styrmir 
Snær Þrastarson 1.

Keflavík - Skallagrímur 93-73 
Keflavík: Emelía Ósk Gunnarsdóttir 18/4 
frák./3 stoðs., Birna Valgerður Benónýs-
dóttir 18/3 frák./4 stoðs., Brittanny Dinkins 
16/6 frák./9stoðs., Thelma Dís Ágústsdóttir 
12/4 frák./11 stoðs., Irena Sól Jónsdóttir 9/4 
frák., Þóranna Kika Hodge-Carr 7/5 frák./4 
stoðs., Katla Rún Garðarsdóttir 5/3 frák., 
Svanhvít Ósk Snorradóttir 5/1 frák., Erna 
Hákonardóttir 3/2 stoðs. 
Skallagrímur: Carmen Tyson-Thomas 25/18 
frák./4 stoðs., Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 
15/8 frák./3 stoðs., Jóhanna Björk Sveins-
dóttir 14/7 frák., Guðrún Ósk Ámundadóttir 
7/3 frák./5 stoðs., Fanney Lind G. Thomas 
6/6 frák., Bríet Lilja Sigurðardóttir 4/2 frák., 
Heiðrún Harpa Ríkharðsdóttir 2/1 frák.

KJARTAN OG SIGURÐUR Í FYLKI 
Fylkir hefur ráðið þá Kjartan 
Stefánsson og Sigurð Þór Reynis-
son sem þjálfara meistaraflokks 
kvenna til næstu þriggja ára.
    Kjartan þjálfaði lið Hauka í 
Pepsi-deild kvenna á nýliðnu 
tímabili en hann þekkir vel til í 
Árbænum eftir að hafa þjálfað flest 
alla flokka hjá Fylki áður en hann 
færði sig í Hafnarfjörðinn fyrir 
tveimur árum.
    Sigurður Þór verður Kjartani til 
aðstoðar en hann var í þjálfara-
teymi Fylkis í sumar.
   „Það er gott að vera kominn aftur 
í Fylki, þarna þekki ég vel til og 
hefur alltaf liðið vel í Árbænum. 
Að fá að starfa aftur með Sigga er 
spennandi en við þekkjum vel 
til hvor annars og höfum þjálfað 
saman áður,“ sagði Kjartan.

HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið í handbolta steinlá fyrir 
Dönum í fyrsta heimaleik liðsins 
í undankeppni Evrópumótsins í 
Frakklandi sem fram fór í Laugar-
dalshöll í gær. Lokatölur urðu 14-29. 
Íslensku stelpurnar skoruðu aðeins 
fjögur mörk í fyrri hálfleik og áttu 
í raun aldrei möguleika í leiknum. 
Staðan í hálfleik var 4-13.

Guðrún Ósk Maríasdóttir var einn 
af ljósu punktum leiksins en hún 
varði 11 skot í markinu. „Það kveikir 
heldur betur í manni að spila á móti 
svona sterkum leikmönnum og ef 
maður getur ekki nýtt sér það til að 
verða betri í handbolta þá veit ég ekki 
hvað gerir það.“

Axel Stefánsson, landsliðsþjálfari, 

var án margra lykilmanna í dag og 
þurfti að spila mikið á ungum og 
óreyndum leikmönnum. Hann var 
ánægður með varnarleik liðsins, en 
fannst vanta upp á sóknarleikinn. 
„Þegar við náum að komast í vörn og 
stilla upp þá erum við að spila mjög 
vel og ég var oft virkilega ánægður 
með varnarleikinn. Við erum síðan 
auðvitað í vandræðum með að kom-
ast í gegnum þessa leikmenn sem eru 
um 190 sentímetrar og mun sterkari,“ 
sagði Axel.

Ísland hefur nú tapað fyrstu tveim-
ur leikjum sínum í riðlinum, en stelp-
urnar töpuðu 30-23 fyrir Tékkum ytra 
í síðustu viku. Næsti leikur liðsins í 
undankeppninni er gegn Slóvenum 
á heimavelli og fer fram í mars. – áýe

Ísland steinlá í Höllinni
Andrea Jacobsen í leiknum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Harry Kane hefur skorað 
fleiri mörk á tímabilinu en 6 
lið í deildinni.

Ísland - Danmörk 14-29
Arna Sif Pálsdóttir 3, Lovísa Thompson 3, 
Þórey Rósa Stefánsdóttir 2, Birna Berg Ha-
ralsdóttir 2, Helena Rut Örvarsdóttir 2, Thea 
Imani Sturludóttir1, Ester Óskarsdóttir 1 

Undankeppni EM 2019
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
fósturfaðir, tengdafaðir,  

a� og langa�,

Árni Kjartansson
Hlaðbæ 18, Reykjavík,

 lést á hjúkrunarheimilinu Eir �mmtudaginn 
28. september. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Hulda Guðrún Filippusdóttir
Guðbjörg Árnadóttir Þráinn Örn Ásmundsson
Árni Þór Árnason Agneta Lindberg
Guðrún Björnsdóttir Valdimar Samúelsson
Kristín Björnsdóttir Magni Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
amma og langamma,

Katrín Frímannsdóttir
lést mmtudaginn 21. september 

í Sunnuhlíð. Útför hennar mun fara 
fram í Digraneskirkju í Kópavogi 

miðvikudaginn 4. október klukkan 11.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ingibjörg Ágústsdóttir

Gróa Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær fósturmóðir mín  
og frænka okkar,

Guðný Jósefsdóttir
áður til heimilis að  

lést á Hrafnistu, Hlévangi, þriðjudaginn  
 26. september. Útför hennar fer fram frá 

Sigvaldi Hólmgeirsson

829 Þeófílos verður Býsanskeisari.

1535 Jacques Cartier uppgötvar Montréal í Québec.

1608 Hans Lippershey sýnir hollenskum þingmönnum 
fyrsta sjónaukann.

1786 Oddur Gíslason, prestur á Miklabæ, hverfur á leið 
heim að bæ sínum.

1801 Konungur úrskurðar að Ísland skyldi verða að einu 
biskupsdæmi.

1847 Prestaskólinn tekur til starfa í Reykjavík.

1887 Góðtemplarahús Reykjavíkur vígt.

1934 Ólafur Thors verður formaður Sjálfstæðis�okksins.

1958 Gínea fær sjálfstæði frá Íslandi.

1960 Ísa�arðar�ugvöllur tekinn í notkun.

1964 Tækniskóli Íslands settur í fyrsta sinn.

1996 Eldgos brýst út í Gjálp.

Merkisatburðir V ið ætlum að halda eitt-
hvað aðeins upp á þetta. 
Við erum að fara í bústað 
austur á Apavatni,“ segir 
Svanur Þorsteinsson 
hjólreiðagarpur en hann 

fagnar sjötugsafmæli í dag.
Erla, dóttir Svans, fer fögrum orðum 

um föður sinn í bréfi sem hún sendi 
Fréttablaðinu. „Hann er sá þrettándi 
af sextán systkinum og hörkuduglegur 
með einsdæmum. Svanur er nefnilega 
sjálfboðaliði hjá samtökunum Hjólað 
óháð aldri og fer hjólaferðir með aldr-
aða og alzheimersjúklinga á hjúkrunar-
heimilinu Sunnuhlíð þrisvar í viku,“ segir 
í bréfinu.

Svanur segist hafa einkar gaman 
af hjólaferðunum. „Þetta er með því 
skemmtilegasta sem ég hef gert,“ segir 
hann en Svanur hefur hjólað fyrir Sunnu-
hlíð frá því um miðjan júlí í fyrra fyrir 
samtökin Hjólað óháð aldri.

Svanur segir að það vanti sjálfboðaliða 
til að hjóla fyrir hjúkrunarheimilin. „Það 
er sérstaklega gott fyrir eldri borgara sem 
hættir eru að vinna því þetta gengur 
ekki upp ef maður er í fullu starfi. „Eina 
hjólið sem hefur verið hjólað svolítið á 
er Sunnuhlíðarhjólið því ég er að hjóla á 
því og ég er hættur að vinna.“

„Ég hef hjólað mikið í gegnum tíðina. 
Landssamtök hjólreiðamanna hittast 
og fara í hjólreiðaferðir á laugardögum 
og í einni hjólreiðaferðinni í fyrra þá 
var farið inn í Hátún þar sem Öryrkja-
bandalagið er, þar var verið að kynna 
þessi hjól og ég hreifst af þessu verkefni 
og fór á námskeið og lærði á þetta,“ segir 
Svanur en um er að ræða hjól þar sem 
tveir farþegar geta setið í með hjólarann 
fyrir aftan sig.

Í bréfi Erlu segir að Svani sé annt um 
að geta glatt vistmenn með þessum val-
kosti á útiveru. Hann vilji gera allt sem 
í valdi sínu stendur til að það sé hægt. 
„Þar á meðal bauð hann bæjarstjóra 

Kópavogs í hjólatúr til að sýna honum 
hvar laga þyrfti gangstéttar og kanta til 
að hjólið kæmist um Kópavogsdalinn.“

Utan hjólamennskunnar segir Erla 
að Svanur sé ætíð reiðubúinn að veita 
hjálparhönd. „Hvort sem um er að ræða 

flutninga, pallasmíði eða skutlast erinda-
gjörðir fyrir börn sín og er óþreytandi 
að sækja íþróttaæfingar og keppnisleiki 
barnabarna sinna átta, hvort sem um 
ræðir fótbolta, fimleika eða ungbarna-
leikfimi.“ thorgnyr@frettabladid.is

Skemmtilegast að hjóla 
fyrir fólkið í Sunnuhlíð
Svanur Þorsteinsson hjólreiðakappi er sjötugur. Hann hefur hjólað í rúmt ár með íbúa á 
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fyrir samtökin Hjólað óháð aldri og segir það með því 
skemmtilegasta. Dóttir Svans segir hann ætíð reiðubúinn að veita hjálparhönd. 

Héðinsfjarðargöngin. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri 
í Fjallabyggð, segir göngin vera feikna-
mikinn áfanga og er bjartsýnn á framtíð 
bæjarfélaganna tveggja,“ sagði á áttundu 
síðu Fréttablaðsins þennan dag árið 2010 
undir fyrirsögninni „Fjallabyggð sam-
einuð með göngum“.

Þann dag voru Héðinsfjarðargöngin 
opnuð og sagði bæjarstjórinn að göngin 
skiptu Ólafsfirðinga og Siglfirðinga miklu 
máli.

Umferð um Héðinsfjarðargöng hefur 
aukist frá því á fyrsta ári opnunar. Árið 
2011 mældist ársdagsumferð, það er 

meðalumferð á dag yfir árið, 548 bílar. Á 
síðasta ári mældist umferðin hins vegar 
721 bíll.

Morgunblaðið gerði málinu einnig 
góð skil undir fyrirsögninni „Hringleiðin 
opnast“. Sagði þáverandi forseti bæjar-
stjórnar að göngin myndu gjörbreyta 
öllu. „Í stað þess að Siglufjörður sé enda-
stöð verður bærinn viðkomustaður á 
skemmtilegri hringleið um Tröllaskagann. 
Þessi nýja leið skapar okkur möguleika til 
vaxtar og sömuleiðis að sameining Siglu-
fjarðar og Ólafsfjarðar í eitt sveitarfélag 
nái að fullu fram að ganga.“ – þea

Þ ETTA  G E R Ð I ST :  2 .  O KTÓ B E R  2 0 1 0

Héðinsfjarðargöng opnuð 

Svanur Þorsteinsson með hjólið sitt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

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



Gluggahöllin ehf. flytur inn og smíðar glugga og hurðir í öllum 
mögulegum stærðum. Allar vörur eru framleiddar úr hágæða efni 
sem þolir vel íslenska veðráttu.  Leitaðu til ráðgjafa okkar til að fá 

nánari upplýsingar og tilboð, þér að kostnaðarlausu 

Gluggahöllin ehf. Mörkin 4, 108 Reykjavík,  S: 555 0760 info@gluggahollin.is

Við færum þér 
góðar gluggalausnir

Trégluggar // Álklæddir gluggar 
Pvc gluggar // Hurðir // Sérsmíði

www.gluggahollin.is
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LÁRÉTT
2. spil
6. bardagi
8. blundur
9. bein
11. óreiða
12. mynt
14. miklu
16. átt
17. varkárni
18. kóf
20. samtök
21. garga

LÓÐRÉTT
1. leikur
3. á fæti
4. pikkles
5. hyggja
7. andsvar
10. selshreifi
13. nægilegt
15. án
16. sjáðu
19. skóli

LÁRÉTT: 2. vist, 6. at, 8. lúr, 9. rif, 11. rú, 12. klink, 
14. stóru, 16. sv, 17. gát, 18. kaf, 20. sa, 21. orga.
LÓÐRÉTT: 1. hark, 3. il, 4. súrkrás, 5. trú, 7. tilsvar, 
10. fit, 13. nóg, 15. utan, 16. sko, 19. fg.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR
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5 3 2 1 9 4 6 8 7
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7 9 6 8 2 1 4 5 3
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur
Norðvestanátt 
í dag, 5-15 
m/s, hvassast 
suðaustan til.
Lítilsháttar rign-
ing eða skúrir 
en léttskýjað á 
Suðausturlandi 
og Austfjörðum. 
Hiti yfirleitt á 
bilinu 6 til 11 
stig.

Kipptu mér úr 
sambandi 
hvað þessi 
hárgreiðsla 
er gegg juð!

Takk, Írena! 
Þetta voru 

ekki sjö tímar í 
klippingu fyrir 

ekki neitt!

Sjúklega smart! 
Hversu mikið 

blæddi þér fyrir 
þessa greiðslu?

Það vil ég 
helst ekki 
ræða um.

Þetta skaltu 
vita: ég sef 

nakinn.

Gaur, ég trúi ekki 
hvað þetta nýja lúkk 
hefur gert fyrir mig!

Í alvöru?

Í alvöru! 
Stelpur tala við 

mig núna!

Stelpurnar 
töluðu 
alltaf 
við þig 

Stanislaw.

Já, en núna tala 
þær við mig 

jafnvel þegar ég er 
ekki að laga 

reiknivélarnar 
þeirra.

Passaðu þig, 
Johnny Depp, 
það er nýr foli 

í bænum!

Halló? Halló?

Halló?

Ég held að 
Lóa hafi 
fundið 
símann 
minn.

Nag 
Nag 
Nag

Nag 
Nag 
Nag

Nag 
Nag 
Nag

From átti leik gegn Hoi í 
Veilby árið 1976. 
Hvítur á leik
1. Rf5+! gxf5 2. Dxd8+ 
Kxd8 3. h6 1-0. Í gær lauk 
alþjóðlega mótinu í Mön. 
Íslensku keppendunum 
gekk almennt vel. Nánar 
er fjallað um árangur 
íslensku skákmannanna á 
skak.is. 
www.skak.is:  Ný al-
þjóðleg skákstig. 
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aGar eFtIr

28. SEPT.–8. 0KT. 2017
SÝININGASTAÐIR/VENUES:

 HÁSKÓLABÍÓ/NORRÆNA HÚSIÐ
KYNNTU ÞÉR DAGSKRÁNNA Á RIFF.IS

ÁLFABAKKA
HOME AGAIN KL. 5:50 - 8 - 10:10
HOME AGAIN VIP KL. 5:50 - 8
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
KINGSMAN 2 KL. 6 - 9
KINGSMAN 2 VIP KL. 10:10
IT KL. 6 - 9
MOTHER! KL. 7:40 - 10:10
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:40
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 8
HITMAN’S BODYGUARD KL. 10:10

HOME AGAIN KL. 5:50 - 8 - 10:10
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:30
KINGSMAN 2 KL. 5 - 7:50 - 10:40
IT KL. 5:15 - 8 - 10:45
MOTHER! KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL
HOME AGAIN KL. 6 - 8:10 - 10:20
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 6
LEGO NINJAGO ENSKT TAL KL. 5:40
IT KL. 8:20 - 10:20
DUNKIRK KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

HOME AGAIN KL. 5:20 - 8 - 10:10
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
IT KL. 7:20 - 10:10

AKUREYRI
HOME AGAIN KL. 8
KINGSMAN 2 KL. 10:10
IT KL. 10:10
UNDIR TRÉNU KL. 8

KEFLAVÍK
93%

THE HOLLYWOOD REPORTER
�����

Ryan
Reynolds

Samuel L.
Jackson

���
VARIETY

Úr smiðju Stephen King

85%

CHICAGO SUN-TIMES
�����

SAN FRANCISCO CHRONICLE
�����

ROLLING STONE
����

EMPIRE
����

USA TODAY
����

INDIEWIRE
����

Colin
Firth

Julianne
Moore

Taron
Egerton

Channing
Tatum

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku og ensku tali

THE TELEGRAPH
�����

THE GUARDIAN
�����

FRÉTTABLAÐIÐ
�����

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Besta rómantíska gamanmynd ársins!

ENTERTAINMENT WEEKLY
����

NEW YORK POST
����

CHICAGO TRIBUNE
����

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 10 SÝND KL. 6

SÝND KL. 6, 8SÝND KL. 8, 10.20

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Square 17:15, 20:00
Vetrarbræður 18:00
Stella í Orlofi 18:00 
Good Time 20:00, 22:00
The Limehouse Golem  20:00
The Big Sick  22:45
Ég Man Þig 22:15 

 

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni               

•
•

•
•

Engar flækjur

Ekkert vesen

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni               

•
•

•
•

Engar flækjur

Ekkert vesen

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni               

Hlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera GeymaHlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera GeymaHlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera GeymaHlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera GeymaHlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera Geyma

•
•

•
•

Engar flækjur

Ekkert vesen
Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni.

• Klippir álfilmur og plast Klippir álfilmur og plast
 • 35% sparnaður
 • Ódýrari áfyllingar
 • Má setja í uppþvottavél
 • Afar auðvelt í notkun Afar auðvelt í notkun

...ómissandi í eldhúsið!...ómissandi í eldhúsið!...ómissandi í eldhúsið!...ómissandi í eldhúsið!

Góða skemmtun í bíó

enær

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

Námskeið
Hvað?  Draumafangara námskeið
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gunnarsbraut 32
Það er skemmtilegt og einfalt 
að búa til draumafangara, nám-
skeiðið hentar því öllum með tvær 
hendur og nemendur þurfa ekki 
að hafa neina hannyrðaþekkingu. 
Tinna Þórudóttir Þorvaldar kennir 
námskeiðið á heimili sínu. Nám-
skeiðsgjald er 5.000 krónur. Skrán-
ing og allar frekari upplýsingar 
fást hjá Tinnu í síma 693-9975 eða 
með því að senda póst á netfangið 
tthth@hi.is.

Hvað?  Stjórnmálaskóli / Class in 
Politics / Szkolenie o polityce
Hvenær?  19.00
Hvar?  Kvennaheimilið Hallveigar-
staðir, Túngata 14
Stjórnmálaskóli fyrir konur af 
erlendum uppruna. Langar þig 
að bjóða þig fram til Alþingis 
eða kynnast íslenskum stjórn-
málum? Viltu kynnast öðrum 
konum af erlendum uppruna sem 
hafa áhuga á stjórnmálum?Nám-
skeið haldið af Kvenréttindafélagi 
Íslands. Kennt er á íslensku, en 
hægt er að taka þátt í umræðum á 
ensku, ókeypis.

Hvað?  Lærðu að fríkafa í meistara-
mánuði
Hvenær?  19.00
Hvar?  Freedive Iceland, Keilufell 6
Freedive Iceland bjóða nú upp á 
námskeið fyrir stelpur sem sam-
einar jóga og fríköfun í tilefni 
meistaramánaðar. Námskeiðið 
stendur yfir til 8. október. Skrán-
ing og nánari upplýsingar á info@
freedive.is og í síma 847-7866, 
verð er 70.000 krónur.

Hvað?  Milk paint grunnámskeið – 
málum trékassa
Hvenær?  19.00
Hvar?  Svo margt fallegt, Klappar-
stígur 9
Á námskeiðinu mála þátttakend-
ur trékassa og læra að kalla fram 
áferð á kassann. Verð er 9.000 
krónur og allt efni er innifalið. 
Skráning í síma 893-8963.

Fundir
Hvað?  Komdu og taktu þátt í að 
breyta Íslandi – Grasrótarfundur 
Pírata
Hvenær?  18.00
Hvar?  Píratar, Síðumúli 23
Í dag hittist grasrót Pírata og 
kosningastjórn og skiptist á hug-
myndum, ræðir kosningabarátt-
una, næstu skref og líta saman 
fram á við.

Hvað?  Ráðstefna SÁÁ um fíkn – 
fyrirlestrar, málþing, málstofur
Hvenær?  09.00
Hvar?  Hilton Reykjavík Nordica
Skráning er hafin á afmælisráð-
stefnu SÁÁ um fíkn sem haldin 
verður á Hilton Reykjavik Nor-
dica dagana 2.-4. október næst-
komandi. Ráðstefnan fjallar um 
einn flóknasta heilbrigðisvanda 
samtíðarinnar og koma fyrir-
lesarar víða að, bæði innlendir 
og erlendir. Meðal annarra mun 
Nora Volkow, forstjóri NIDA, 
National Institute on Drug 
Abuse, tala um fíkn, kannabis og 
hvernig vísindaleg þekking getur 
mótað stefnu stjórnvalda. 
Skráningargjald er 20.000 kr. 
Frítt fyrir nema og þá sem eru 
yngri en 25 ára en þeir þurfa að 
skrá sig fyrirfram á netfangið: 
saa@saa.is.

Kvikmyndasmiðjan Reykjavík 
Talent Lab er hluti af kvikmynda-
hátíðinni RIFF sem er nú í fullum 
gangi. Talent Lab mun standa yfir 
á milli 3. og 7. október og þátttak-
endur koma úr öllum áttum. Mark-
mið smiðjunnar er að veita kvik-
myndagerðarkonum og -mönnum 
innblástur og fróðleik sem þeim 
mun svo nýtast við sköpunarverk 
sín. Listrænn stjórnandi Talent Lab 
þetta árið er Ísold Uggadóttir, leik-
stjóri.

„Á meðal fyrirlesara og ráðgjafa 
smiðjunnar eru leikstjórarnir Oli-
vier Assayas, Dagur Kári Pétursson, 
Benedikt Erlingsson, Rúnar Rún-
arsson, Ása Helga Hjörleifsdóttir 
og Marteinn St. Þórsson ásamt 
handritshöfundunum Margréti 
Örnólfsdóttur og Ólafi Agli Egils-
syni,“ segir Ísold.

Hún segir þátttakendur hafa til 
mikils að vinna fyrir utan það að 
hafa aðgang að reynsluboltum 
og  sérfræðingum á sviði kvik-

myndagerðar. „Sérvaldar stutt-
myndir eftir þátttakendur hjá 
Reykjavik Talent Lab munu keppa 
um hið eftirsótta Gullna Egg.“ – gha

Reynsluboltar deila fróðleik

Sumir segja að draumafangarar grípi 
martraðir og breyti þeim í góða 
drauma. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikstjórinn Olivier Assayas mun verða þátttakendum Talent Lab innan handar. 
NORDICPHOTOS/AFP
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Mánudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT 2

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

07.00 Simpson-	ölskyldan 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.45 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 The Last Man on Earth 
10.45 Fresh o� the Boat 
11.10 Mannshvörf á Íslandi 
11.50 Empire 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X Factor UK 
14.30 The X Factor UK 
16.05 Fright Club 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttay�rlit og veður 
19.25 The Mindy Project 
19.50 I Own Australia's Best 
Home 
20.45 Gulli byggir
21.15 The Brave  Spennuþættir 
frá framleiðendum Homeland og 
�alla um einvala lið hermanna í 
Bandaríska hernum sem takast á 
við er�ðustu verkefnin á sumum 
hættulegustu stöðum heims 
með málstað réttlætisins að 
vopni.
22.00 The Deuce 
23.05 Vice
23.40 Víglínan  Vikulegur þjóð-
málaþáttur á vegum fréttastofu 
Stöðvar 2 í ritstjórn Kristínar Þor-
steinsdóttur og umsjón Heimis 
Más Péturssonar sem mun stýra 
þáttunum ásamt Höskuldi Kára 
Schram. Í þáttunum verða tekin 
fyrir mál af vettvangi stjórnmála, 
félags- og menningarmála, þar 
sem forystufólk víðs vegar að úr 
samfélaginu situr fyrir svörum.
00.25 Tin Star 
01.10 Outlander 
02.10 Ballers 
02.40 Empire 
03.25 Bones 
04.10 Murder in the First 
04.55 Operation Avalanche

17.25 New Girl 
17.50 Mike & Molly 
18.10 The League 
18.35 Modern Family 
19.00 Curb Your Enthusiasm 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.30 Grimm 
21.15 How To Make It in America 
21.45 The Sopranos 
22.35 The Vampire Diaries 
23.20 Sleepy Hollow 
00.05 Modern Family 
00.30 Curb Your Enthusiasm 
01.00 Who Do You Think You Are? 
01.45 Tónlist

12.30 St. Vincent 
14.15 Absolutely Anything 
15.40 Love and Friendship 
17.15 St. Vincent
19.00 Absolutely Anything  Stór-
skemmtileg bresk gamanmynd 
frá 2015 með einvalaliði leikara. 
Við kynnumst hér nokkrum 
geimverum sem ætla sér að eyða 
Jörðinni með manni og mús. 
Fyrst ákveða þær samt að gera 
tilraun sem felst í að gæða eina 
mannveru þeim hæ�leikum að 
fá allar sínar óskir samstundis 
uppfylltar, sama hverjar þær eru. 
Fyrir valinu verður kennarinn Neil 
Clarke (Simon Pegg) sem veit vart 
hvaðan á hann stendur veðrið 
þegar óskir hans byrja skyndilega 
að rætast hver á e�ir annarri.  
20.25 Love and Friendship 
22.00 Amy
00.05 Wedding Ringer  Gaman-
mynd frá árinu 2015 sem �allar 
um hinn vinalausa Doug sem 
er trúlofaður draumastúlkunni 
sinni. 
01.45 Wild 
03.40 Amy

16.00 Silfrið 
17.05 Séra Brown 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.11 Veistu hvað ég elska þig 
mikið 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.46 Guli jakkinn 
18.48 Kóðinn - Saga tölvunnar 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kastljós og Menningin 
20.05 Veiðin 
20.55 Vegir Drottins 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Myndir Vivian Maier 
23.45 Mótorsport 
00.15 Kastljós og Menningin 
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
09.50 Royal Pains 
10.35 Síminn + Spotify 
13.35 Dr. Phil 
14.15 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
14.40 Doubt 
15.25 The Great Indoors 
15.50 Crazy Ex-Girlfriend 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 King of Queens 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Playing House 
20.15 Top Chef 
21.00 Taken 
21.45 The Good Fight 
22.30 Happyish 
23.00 The Tonight Show 
23.40 The Late Late Show 
00.20 CSI 
01.05 Hawaii Five-0 
01.50 Star 
02.35 Girlfriends' Guide to Di-
vorce 
03.20 Baskets 
03.50 Taken 
04.35 The Good Fight 
05.20 Happyish 
05.50 Síminn + Spotify

08.00 Presidents Cup 
14.00 Presidents Cup  
14.20 Presidents Cup  
20.20 PGA Highlights  
21.15 Gol�ng World  
22.05 PGA Special. In the Spotlight 
22.50 PGA Highlights  
23.45 Presidents Cup 

07.00 Hudders�eld - Tottenham 
08.40 West Ham - Swansea 
10.20 Manch. Und. - Crystal Palace 
12.00 Messan 
13.20 Breiðablik - Grindavík 
15.00 Meistarakeppni KKÍ kvenna 
16.40 Meistarakeppni KKÍ karla 
18.20 Denver Broncos - Oakland 
Raiders 
20.40 Newcastle - Liverpool. 
22.20 Arsenal - Brighton 
00.00 Everton - Burnley 
01.40 Hertha Berlin - Bayern 
Munchen

07.00 Formúla 1 - Keppni 
09.30 WBA - Watford 
11.10 Stoke - Southampton 
12.50 Bournemouth - Leicester 
14.30 New England Patriots - 
Carolina Panthers 
16.55 She±eld Wednesd. - Leeds 
18.35 Football League Show 
19.05 Spænsku mörkin  
19.35 Meistaradeild Evrópu – 
fréttaþáttur  
20.00 Messan 
21.20 Chelsea - Manchester City 
23.00 ÍBV - KA 
00.40 Augsburg - Bor. Dortmund

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Magnað
Mánudagskvöld

 365.is

AMY

Einstök heimildarmynd um Amy 
Winehouse, æskuár hennar og 
fjölskyldulíf, ferilinn, tónlistina, 
vinina og það sem dró hana til 
dauða.

KL. 22:00

GULLI BYGGIR

Frábær þáttur með Gulla Helga sem allir þeir sem standa í stórum sem 
smáum breytingum mega ekki láta framhjá sér fara né heldur þeir sem 
hafa gaman af því að fylgjast með endurbótum almennt.

KL. 20:45

I OWN AUSTRALIA´S 
BEST HOME  

Frábærir þættir fyrir alla sem kunna 
að meta stórfenglega byggingarlist, 
nútímahönnun og innanhúss-
arkitektúr sem á engan sinn líka.

KL. 19:50

THE DEUCE

Það gekk heldur betur mikið á í uppgangi klámiðnaðarins í New York á 
áttunda áratugnum. Umtöluð og flott þáttaröð úr smiðju HBO.

KL. 21:25

þættir frá
Frábærir

THE BRAVE

Spennuþættir frá framleiðendum Homeland um einvala lið hermanna í 
bandaríska hernum sem berjast fyrir málstað réttlætisins við erfiðar 
aðstæður á sumum hættulegustu stöðum heims.

KL. 21:25

Nýtt

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Kormákur 
08.11 Zigby 
08.25 Stóri og Litli 
08.38 Brunabílarnir 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Kormákur 
12.12 Zigby 
12.26 Stóri og Litli 
12.39 Brunabílarnir 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Kormákur 
16.12 Zigby 
16.26 Stóri og Litli 
16.39 Brunabílarnir 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
19.00 Kalli á þakinu

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 09.47, 13.47 
og  17.47
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10–11 er stoltur stuðningsaðili Vals og óskar 
Valsmönnum nær og fjær innilega til hamingju 
með Íslandsmeistaratitilinn.

TIL HAMINGJU
 VALUR!



ADDI INTRO
Hvenær og hvers vegna byrjaðirðu 
að safna? „Áhugi minn á að kaupa 
og safna vínyl blossaði upp í 
kringum 11-12 ára aldurinn. Stóri 
bróðir skólafélaga míns var eigandi 
hinnar goðsagnakenndu verslunar 
Þruman sem var aðalstaðurinn til 
að uppgötva nýjar stefnur á tíunda 
áratugnum. Techno, Oldschool 
Hardcore, House, Break Beat, Hip 
Hop og bara allan andskotann var 
að finna þarna. Minnir að fyrsta 
platan sem ég keypti fyrir flösku-
peninga  hafi verið  12" frá Rein-
forced útgáfunni með Agzilla & Dj 
L.S.K. Henni var síðan stolið af mér 
7 árum seinna.“

Hvað áttu margar plötur? „Ég á 
alls ekki margar plötur í dag. Fór 
yfir safnið mitt fyrir tveimur árum 
og losaði mig við sirka 75 prósent af 
því sem ég átti. Hélt bara plötum 
sem mér fannst virkilega góðar og 
nenni ennþá að hlusta á. Ég er svo 
byrjaður aftur að safna – held ég eigi 
í kringum 300 stykki í dag.“

Hvað er það sem þú leitar eftir við 
plötukaupin? „Fyrst og fremst góðri 
tónlist. Hvaða stefnur sem er. Panta 
mikið á netinu en svo er maður 
alltaf í Lucky Records að gramsa 
og „chilla“ svo það fer bara eftir því 
hvað er til þann daginn. Stundum 

er ég að leita eftir einhverju til að 
„sampla“, stundum bara einhverju 
sem ég vil geta sett á fóninn heima 
í góðu „chilli“. Mjög „random“ í 
rauninni.“

Hvað myndirðu halda að þú hafir 
eytt miklum pening í safnið? „Úff. 
Alveg frá byrjun... meira en milljón. 
Ekki alveg viss bara. Þori bara varla 
að hugsa út í það.“

Hver er þín uppáhaldsplata? 
„Held ég eigi enga eina uppáhalds 
þar sem ég á svo margar stefnur í 
safninu. En Welcome 2 Detroit með 
J-Dilla get ég alltaf hlustað á.“

NATALIE GUNNARSDÓTTIR
Hvenær og hvers vegna byrjaðirðu 
að safna? „Ég byrjaði að safna seint 
á síðustu öld. Ég byrjaði að safna 
plötum af því að ég hef og hafði 
óbilandi áhuga á tónlist og mig 
langaði að gera eitthvað meira en 
bara að hlusta.“

Hvað áttu margar plötur? „Það er 
eitthvað sem ég hreinlega hef ekki 
hugmynd um. En heiðarlegt svar er: 
alltof margar.“

Hvað er það sem þú leitar eftir við 
plötukaupin? „Ég er alltaf að leita 
eftir einhverju nýju og spennandi. 
Ég hlusta á allt nema háskólarokk 
þannig að bilið er breytt. Ég kaupi 
mikið af klassík fyrir heimahlustun, 
svo fer það bara eftir stemningunni 
þann daginn.“

Hvað myndirðu halda að þú hafir 
eytt miklum pening í safnið? „Guð 
minn almáttugur! Næsta spurning.“

Hver er þín uppáhaldsplata? „Þú 
spyrð ekki um lítið. Ætli það verði 
ekki að vera tólf tomman Clare de 
lune eftir Debussy. Sú plata á alltaf 
ákveðinn stað í hjarta mínu.“

INGVAR GEIRSSON
Hvenær og hvers vegna byrjaðirðu 
að safna? „Sirka í kringum 85-86 og 
byrjar ekki sem safn heldur það form 
sem var í boði þá. Svo vex fjöldinn og 
fer að flokkast undir það að safna ein-
hverju.“

Hvað áttu margar plötur? „Í kring-
um 7 þúsund.“

Hvað er það sem þú leitar eftir við 
plötukaupin? „Um þessar mundir 
kaupi ég nánast bara nýjar plötur – 
en geta verið endurútgáfur eða safn-
plötur frá aðallega sjöunda og áttunda 
áratugnum. En ég fylgist vel með öllu 
nýju í afró-funk-soul-reggae-hip hop 
og raftónlist. Hellingur í gangi.“

Hvað myndirðu halda að þú hafir 
eytt miklum pening í safnið? „Bæði 
miklum pening og tíma. Það er erfitt 
að negla niður tölu.“

Hver er þín uppáhaldsplata? „Mjög 
margar uppáhalds en nokkrar sem 
eru í mikilli spilun þessa daga eru:
Epic Rain - Dream Sequences sem 
Lucky Records var að gefa út á vínyl 
og geisladisk.
Mop Mop - Isle of Magic
Cosmic Analog Ensemble - Les 
Sourdes Oreilles
Black Flower - Artifacts
Scientist- Introducing Scientist 
(endurútgáfa af fyrstu Scientist).“
stefanthor@frettabladid.is

Vínylplatan lifir enn góðu lífi
Lífið heyrði í þremur söfnurum vínylplatna en sala á þeim hefur risið síðustu ár. Sum safnanna byrjuðu bara sem 
eðlileg plötukaup á þeim tíma sem ekkert annað var í boði, sum vegna atvinnu en öll eru þau ákveðið form áráttu.

Addi Intro keypti sína fyrstu  
plötu fyrir flöskupening.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Natalie hefur ekki tölu á plötufjöld-
anum, en segist eiga alltof margar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ingvar rekur plötubúðina Lucky Records þannig að það má segja að plöturnar séu líf hans, en sjálfur á hann í kringum sjö þúsund plötur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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North Face heitir eftir köldustu hlið fjalls og segir það sitt um gæði fatnaðarins, 
sem er hannaður til að verja þig fyrir hvers kyns veðri.

einn jakki fyrir allar aðstæður

never stop exploring

Thermoball einangrun sem 
veitir einangrun sambæri-
lega náttúrulegum dúni.

Pakkast saman í eigin vasa.
Þú trúir því ekki hversu 
fyrirferðarlítill hann verður
fyrr en þú sérð það.

Léttur og lipur. Fáanlegur 
bæði með og án hettu.

Helst hlýr þótt hann blotni,
þökk sé Thermoball
einangruninni.

Fáanlegur með bæði dömu-
og herrasniði.

Hin byltingarkennda
Thermoball einangrun er
aðeins í North Face fötum.

TILBOÐSVERÐ:

21.990
ALMENNT VERÐ:

27.990
út miðvikudag

utilif. is

KRINGLUNNI SMÁRALIND/



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

Aðeins  19.900 kr.

MISTRAL HOME – ÓTRÚLEGT ÚRVAL
Rúmfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni.  

Rúmfötin eru með 300 gsm bómullarþræði 

sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

Mistral Home sængurföt 
Fullt verð: 8.900 kr.

AFMÆLISVERÐ
aðeins  6.900 kr.

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

www.dorma.is

Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

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

COLOURBLOCK – blue-grey COLOURBLOCK – greyge HASTI – anthracite

MAMPHIS – grey-lilac SIVAN – black-white

SATIN STRIPE – anthracite SATIN STRIPE – gull grey SATIN STRIPE – white

WILLIAM – blue-turquoise WILLIAM – taupe-pink SQUARE – black-white

HASTI – blue dark LOST – black-white LUNA – darkgrey / light gray

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
Q&D dúnsæng – Stóri björn 
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 25.800 kr.

AFMÆLIS-

TILBOÐ

Þetta byrjaði bara þegar 
konan mín, Anna Karen 
Kolbeins, varð ólétt. 
Þá fékk ég þessa flugu 
í hausinn. En maður 
lærði náttúrulega eitt-

hvað í grunnskóla. Fyrst ákvað 
ég að hekla kalkpoka til að nota í 
klettaklifur. Mér fannst þetta helvíti 
gaman þannig að ég ákvað að halda 
áfram og kenna sjálfum mér meira,“ 
segir Kjartan Jónsson sem heklar og 
prjónar af kappi.

Þegar Kjartan var kominn í góða 
æfingu byrjaði hann að hekla 
skírnarkjól. „Mig minnir að amma 
mín hafi látið mig fá gamalt tímarit 
með einhverjum leiðbeiningum að 
barnakjól. Ég breytti uppskriftinni 
aðeins þannig að úr varð skírnar-
kjóll,“ segir Kjartan. Kjóllinn er í 
miklu uppáhaldi hjá honum.

Hann segir það ekki hafa verið 
mikið mál að hekla kjólinn. „Nei, 
í rauninni ekki. Þetta hefur alltaf 
legið svolítið vel fyrir mér, það er 
bara mikilvægt að ná góðum grunn-
skilningi á því hvernig þetta virkar.“

Spurður út í hvað það hafi tekið 
hann langan tíma að hekla kjólinn 
segir hann: „Það er góð spurning. Ég 
man það bara ekki. En þetta voru 
einhverjir mánuðir, ég sat ekki við 
þetta í heilu lagi. En það kom smá 
tímapressa á mig þegar það fór að 
styttast í skírnina,“ segir hann og 
hlær.

Lítur út fyrir að vera  
flóknara en það er
Síðan Kjartan fór að stunda hann-
yrðir hefur hann kennt kærustunni 
sinni að hekla. „Já, ég hef kennt 
henni og einhverjum vinkonum 
hennar eitthvað smá líka. En annars 
finnst mér Youtube alltaf vera besti 
kennarinn sko,“ útskýrir Kjartan 
sem hefur sjálfur stuðst mikið við 
kennslumyndbönd á Youtube.

„Það geta allir gert þetta, þetta 
lítur út fyrir að vera miklu flóknara 

en það er. Það er bara um að gera að 
kaupa sér nál og prófa.“

Aðspurður hvort hann þekki 
marga karlmenn sem stunda hann-
yrðir svarar hann neitandi. „Mér 
sýnist það vera sjaldgæft að karlar 
hekli og prjóni. Það er einn annar 

strákur sem ég þekki sem hefur 
verið að hekla eina og eina húfu. En 
það er það eina sem ég veit af.“

Hvað finnst svo vinum hans og 
félögum? „Sko, ég vinn hjá Orkuveit-
unni, sem er rosalega mikill karla-
vinnustaður eitthvað. Og vinnufé-
lagarnir kippa sér ekkert mikið upp 
við þetta. En maður hefur alveg 
fundið fyrir smá fordómum, þá frá 
einhverjum eldri körlum sem finnst 
þetta fyndið. En það er bara eins og 
það er. En mér finnst bara fyndið 
að þeim finnist þetta athugavert. 
Þeim finnst bara eins og maður eigi 
að vera með hamar og nagla,“ segir 
hann og hlær. gudnyhronn@365.is

Hannyrðir alltaf  
legið vel fyrir honum
Hinn 23 ára Kjartan Jónsson byrjaði að hekla og prjóna af kappi árið 
2013 þegar kann komst að því að hann og unnusta hans ættu von 
á barni. Hann hefur heklað og prjónað ýmislegt síðan þá en í uppá-
haldi hjá honum er skírnarkjóllinn sem hann heklaði á dóttur sína.

Kjartan gerði sér lítið fyrir og heklaði skírnarkjól dóttur sinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Smáatriðin í kjólnum eru upp á tíu.

EN MAÐUR HEFUR 
ALVEG FUNDIÐ FYRIR 

SMÁ FORDÓMUM, ÞÁ FRÁ 
EINHVERJUM ELDRI KÖRLUM 
SEM FINNST ÞETTA FYNDIÐ.
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ÖRUGG BIFREIÐASKOÐUN 
UM ALLT LAND

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is
www.frumherji.is

OKTÓBER   2017  

ÖÖKUM ÖKUM ÖKUM ÖKUM ÖRUGG INN Í HAUSTIÐ
MEÐMEÐ SKOÐUNSKOÐUN FRUMHERFRUMHERJAJAFRUMHERJAFRUMHERFRUMHERJAFRUMHER

GÓÐ 
ÞJÓNUSTA 

OG HAGSTÆÐ 
KJÖR Á 

SKOÐUNUM

ÖRUGG BIFREIÐASKOÐUN ÖRUGG BIFREIÐASKOÐUN 

Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, 
s.s. aðalskoðunum, endurskoðunum, breytingaskoðunum, 
ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir ökutækjasvið ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir ökutækjasvið ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir ökutækjasvið 
skráningarstarfsemi vegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskipta-skráningarstarfsemi vegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskipta-skráningarstarfsemi vegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskipta-
tilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. Nánari upplýsingar er tilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. Nánari upplýsingar er tilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. Nánari upplýsingar er 
að finna á vefsíðu okkar frumherji.is

STARFSMENN FRUMHERJA SKOÐA BÍLA
Á 30 STÖÐUM UM LAND ALLT, ÞAR AF ERU 
7 STÖÐVAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Fólksbílar/jeppar Mótorhjól Tjaldvagnar/kerrurFelli -og hjólhýsiVörubílar SendibílarEftirvagnar Hestakerrur Hópbílar

IS HK   K80
Mundu að aftasti stafurinn í 
bílnúmerinu þínu táknar þann mánuð 
sem mæta á með bílinn í skoðun. 



Benedikts Bóasar
BAKÞANKAR

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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

TILBOÐ! 
- Á ELDRI GERÐUM- Á ELDRI GERÐUMT
- Á ELDRI GERÐUMTT
- Á ELDRI GERÐUMTI
- Á ELDRI GERÐUMITIT
- Á ELDRI GERÐUMTIT LBOÐ! 
- Á ELDRI GERÐUM

LBOÐ! ILBOÐ! I
- Á ELDRI GERÐUMILBOÐ! I

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M
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- Á ELDRI GERÐUM
ERGOMOTION E40+

90x200sm stillanlegt einstaklings- rúm með heilsu gormadýnu.
AÐEINS

11.594 kr. Á MÁNUÐI*

STAÐGREITT 129.732 kr.

  KING KOIL HEILSURÚM
Hágæða Amerískt heilsurúm með fimm svæða 

skiptu poka gorma kerfi, stífum eða mjúkum 

topp ásamt botni og fótum.

King-stærð (193x203 cm)

17.155 kr. Á MÁNUÐI*

Tilboðsverð frá 194.204 kr.

Queen-stærð (153x203 cm)

12.424 kr. Á MÁNUÐI*

Tilboðsverð frá 139.356 kr.

Rýmum
fyrir
nýjum
vörumvörum

FYRSTA 
GREIÐSLA 
Í JANÚAR

2018!

20%
AFSLÁTTUR!

ROYAL CORINNA

ROYAL CORINNA

ROYAL LAYLA
ROYAL LAYLA

 Stærð 153x200 sm
Fullt verð 124.620 kr.

NÚ 99.692 kr.
EÐA 9.004 kr.* Á MÁNUÐI

 Stærð 153x200 sm
Fullt verð 174.180 kr.

NÚ 139.344 kr.
EÐA 12.423 kr.* Á MÁNUÐI

Hágæða millistíft fimm svæðaskipt heilsu-
rúm með áföstum topp og pokagormakerfi 

ásamt rúmbotni og fótum.ásamt rúmbotni og fótum.

Hágæða millistíft fimm svæðaskiptHágæða millistíft fimm svæðaskipt
heilsurúm með áföstum mjúkum topp og heilsurúm með áföstum mjúkum topp og 

pokagormakerfi ásamt rúmbotni og fótum.pokagormakerfi ásamt rúmbotni og fótum.pokagormakerfi ásamt rúmbotni og fótum.pokagormakerfi ásamt rúmbotni og fótum.

SÍÐUSTU LAGERHREINSUNAR 
DÝNURNAR FRÁ KING KOIL

AÐEINSAÐEINSAÐEINSAÐEINSAÐEINS
39.250 kr.kr.(Queen Size 153x203 cm)(Queen Size 153x203 cm) 

121212121212121212121212121212121212MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
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MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
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MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN12MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN12MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
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MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
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MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
MÁNAÐA VAXTALAUST LÁN
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 

Í ICELAND ENGIHJALLA,

VESTURBERGI, ARNARBAKKA,

GLÆSIBÆ OG STAÐARBERGI

Bestu og efnilegustu leikmenn 
liðanna í Pepsi-deild karla og 
kvenna voru verðlaunaðir 

á laugardag. Það var ekki á neinu 
sérstöku KSÍ hófi eða neitt slíkt. Nei, 
Andri Rúnar fékk sín verðlaun eftir 
leikinn gegn Fjölni. Agla María og 
Alex Þór fengu sín verðlaun á loka-
hófi Stjörnunnar og borgarstjórinn, 
Stephany Mayor, fékk sinn verð-
launabikar eftir leik Þórs/KA og FH.

KSÍ er hætt að halda hóf fyrir liðin 
og þetta hefur farið úr risastóru 
partýi á Hótel Íslandi niður í verð-
launaafhendingu í Háskólabíói og í 
það að KSÍ dreifi verðlaunum eins og 
áður er upptalið.

Þetta finnst mér dapurt. Það er 
engin uppskeruhátíð fyrir fótbolta-
menn og -konur þessa lands. Það er 
bara eitthvert lokahóf haldið innan 
félaganna. Í hinum boltaíþróttunum 
eru vegleg lokahóf. Og þar er alveg 
geggjað gaman.

Persónulega sé ég ekki vanda-
málið. Vissulega var verið að rukka 
einhverja tugi þúsund kalla fyrir 
miða hér í gamla daga en þetta voru 
kvöld sem maður mundi eftir. Alla-
vega svona oftast.

Þetta þarf heldur ekkert að vera 
svo dýrt. Bara rífa upp símann og 
hringja í Hannes hjá KKÍ eða Róbert 
hjá HSÍ og segja: Strákar, hvernig 
gerið þið þetta?

Eins og þetta blasir við mér er 
þetta enn eitt dæmið sem sýnir að 
KSÍ er svo fjarlægt hinum venjulega 
fótboltamanni. Er bara eitthvert 
bákn í Laugardal.

Með enga tengingu til hins 
almenna áhorfanda eða fótbolta-
manns.

Enda sýnir mætingin á völlinn 
í sumar að aðgerða er þörf. Það 
er varla hægt að gefa miða á völlinn 
til að ná upp í þúsund manns.

Eins gott að það séu sjö mánuðir 
í að næsta tímabil hefjist. Ég bíð 
spenntur eftir því hvernig á að 
bregðast við þannig að það verði 
stuð og stemning í stúkunni.

Aðgerða er þörf




