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„Þetta er búið að vera súrrealískt,“ segir Mitch Koster (til hægri) um dvöl sína á Íslandi. Á síðasta náði hann að rekja ættir sínar til Íslands og hafði upp á Birni Antonssyni, föður sínum, en þeir
höfðu aldrei hist. Undanfarna daga hefur Mitch dvalið í faðmi hinnar nýfundnu íslensku fjölskyldu og kynnst matarmenningunni og því hve lítið landið er. Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON brink

Mistök við lagasetningu alltof algeng
Fyrir mistök féll ákvæði úr sakamálalögum við innleiðingu millidómstigs. Reglulega eru lög lagfærð vegna mistaka. Ár er frá því að
þingið lagfærði afturvirkt mistök sem hefðu getað kostað tæpa 3 milljarða. „Lagasetning á Íslandi er oft óttalegt fúsk,“ segir þingmaður.
ALÞINGI Meðferð lagafrumvarpa
og þingmála leiðir ítrekað af sér
að mistök verða við lagasetningu.
Breytingar á líftíma frumvarpa,
innleiðing tölvutækni við vinnslu
þingskjala auk auðkenningar á
breytingartillögum er meðal þess
sem tveir þingmenn sjá fyrir sér að
gæti leyst úr vandanum.
Fyrir helgi var lögð fram utan
þingfundar breyting á lögum við
meðferð sakamála. Við breytingar
á lögum við stofnun millidómstigs

Fundað stíft
vegna aksturs
þingmanna
Alþingi Akstursfé þingmanna
verður tekið fyrir á þingflokksfundi
Sjálfstæðismanna í dag. Þá fundar
forsætisnefnd vegna málsins. Heimildir blaðsins herma að stjórnarandstæðingar í forsætisnefnd muni fara
fram á að utanaðkomandi aðilar
verði fengnir til að rannsaka akstursbækur þingmanna til
að skera úr um hvort
farið hafi verið á
svig við reglur.
Forsætisráðherra
segist ekkert sjá að
því að akstursbækur
séu opinberaðar aftur í
tímann. – sa

/ sjá síðu 4

leiddi handvömm til þess að ákvæði
um innheimtu sakarkostnaðar féll
úr lögum og hefur ekkert slíkt verið
í gildi frá áramótum. Ár er frá því að
Alþingi lagfærði afturvirkt mistök í
almannatryggingalögum sem hefðu
getað kostað ríkið 2,5 milljarða á
mánuði.
„Lagasetning á Íslandi er oft óttalegt fúsk sem unnin er í fljótheitum,“
segir Helga Vala Helgadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar. Hún
nefnir ný útlendingalög sem sam-

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Hanna

Katrín Friðriksson
vill rýma fyrir
aukinni samkeppni á leigubílamarkaði. 10

þykkt voru 2016 og tóku gildi 2017.
„Þeim hefur verið breytt fimm sinnum þar sem gerð voru augljós mistök
við setningu þeirra sem komu harkalega niður á hagsmunum fólks.“
Helga telur að það væri til bóta
að þingmál myndu lifa út kjörtímabilið í stað þess að falla dauð niður í
lok hvers þings. „Með því móti væri
unnt að vanda betur til verka.“
Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata, tekur í sama streng.
„Það er oft gífurleg tímapressa á

þinginu og lítill eða enginn fyrirsjáanleiki um hvaða mál verða kláruð
hvenær. Þingmenn eru ítrekað settir
í þá stöðu að kynna sér stór og viðamikil mál á stuttum tíma.“
Helgi segir litla virðingu borna
fyrir vandamálinu. Þingmenn sem
setið hafa lengi séu oft búnir að
venjast fyrirkomulaginu og geti illa
sett sig í spor þeirra sem finnst þetta
vandamál. Hægt væri að skila lögum
frá þinginu, sem ekki þyrfti sífellt að
plástra, með breyttu fyrirkomulagi.

„Það er þreytandi hvernig lítið er
gert úr því þegar þingmenn kvarta
yfir skorti á tíma og fyrirsjáanleika.
Þetta er stofnun sem snýst um að
fara með ágreiningsefni og því er
undirliggjandi hvati til að láta eins
og þetta sé ekki vandamál.“
Árið 2015 lagði Helgi fram þingsályktunartillögu um tölvutækt snið
þingskjala og auðkenningu breytingartillagna. Sú fyrrnefnda varð
að ályktun og vinnur starfshópur
nú samkvæmt henni. – jóe
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Blómvöndur fyrir frúna

Veður

Útlit er fyrir allhvassa eða hvassa
sunnanátt og áfram vætusamt.
Styttir upp og léttir til norðaustantil á landinu eftir hádegi.
Hiti 3 til 8 stig. sjá síðu 18

Dæmdur fyrir
líkamsárás á
Lundanum
DÓMSMÁL Karlmaður á fertugsaldri
var í upphafi mánaðar dæmdur í 28
mánaða fangelsi fyrir líkamsárás og
tollalagabrot. 22 mánuðir refsingarinnar eru bundnir skilorði. Með
brotunum rauf maðurinn skilorð
sem útskýrir lengd refsingarinnar.
Manninum var gert að sök að
hafa árið 2016 gengið í skrokk á
öðrum manni á veitingastaðnum
Lundanum í Vestmannaeyjum. Var
sú líkamsárás sögð stórfelld í ákæru.
Saksóknara tókst ekki að sanna
nema lítinn hluta brotsins og var
maðurinn því ekki sakfelldur fyrir
stórfellda líkamsárás.
Maðurinn játaði hins vegar að
hafa haft í fórum sínum ellefu ólöglega innfluttar tóbaksdósir. Honum
var gert að greiða fjórðung alls
sakarkostnaðar, rúmar 550 þúsund
krónur.
Hinn sakfelldi á að baki langan
brotaferil. 2010 var hann dæmdur
í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir
frelsissviptingu, líkamsárás og rán
og árið 2011 hlaut hann fjögurra ára
dóm fyrir líkamsárás. – jóe

Makar kvenna litu margir hverjir við í blómabúð í gær og fyrradag til að færa betri helmingnum blómvönd í tilefni af konudeginum. Daginn ber
ávallt upp á sunnudag og markar upphaf góu. Sá siður að færa konum blóm á deginum er frá miðbiki síðustu aldar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Óttast að öfgar
fylgi frumvarpi

Ofsaveður á
miðvikudag
Veður Búist er við slæmu veðri

um allt land og jafnvel ofsaveðri
Vestanlands á miðvikudaginn. Ekki
er hægt að útiloka að veðurofsinn
teygi sig austur eftir landinu. Veðrið
mun ná hámarki um hádegisbilið
og þurfa vegfarendur að fylgjast vel
með spám ætli þeir að leggja í hann
um miðja vikuna.
„Eins og spárnar eru núna þá er
útlit fyrir að versta veðrið verði á
vestanverðu landinu,“ segir Daníel
Þorláksson, veðurfræðingur á
Veðurstofunni. „Útlit er fyrir hörkuvindstrengi á Snæfellsnesinu og við
Látrabjarg og gerir spáin ráð fyrir að
hviður fari yfir 40 metra á sekúndu á
GUM Orginal 2x10 copy.pdf
Snæfellsnesi.“
– sa
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ALÞINGI „Hættan sem blasir við
verði frumvarpið að lögum, er sú að
gyðingdómur og Íslam verði gerð að
glæpsamlegum trúarbrögðum og
að einstaklingar sem aðhyllast þau
verði bannaðir hér á landi eða óvelkomnir. Allar slíkar öfgar skulum við
forðast.“
Þetta segir Agnes Sigurðardóttir,
biskup Íslands, í umsögn um frumvarp Silju Daggar Gunnarsdóttur,
þingmanns Framsóknarflokksins, um bann við
umskurði drengja.
Hún segir að í tillögunni mætist tvö ólík
mannréttindasjónarmið. Annars
vegar óafturkræft
inngrip í líkama
drengja og hins
vegar réttur barna
til að alast upp við
trúarlegar hefðir
26/01/2018
foreldra
sinna.12:51
– bg

Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

www.artasan.is

Óþekktur sonur til
Íslands hálfri öld síðar
Íslenskur maður rak upp stór augu þegar hann komst að því að hann ætti fimmtugan son í Bandaríkjunum. Sonurinn nýtur nú landsins í faðmi íslenskrar fjölskyldu. Hann vonar að Íslendingar séu ekki orðnir ónæmir fyrir fegurð landsins.
FÓLK „Þetta hefur verið súrrealískt,“
segir Bandaríkjamaðurinn Mitch
Koster. Mitch hefur síðustu daga
dvalið í faðmi íslenskrar fjölskyldu
sinnar en hann uppgötvaði síðasta
haust að faðir hans væri íslenskur.
Mitch, sem verður fimmtugur í
maí, var gefinn til ættleiðingar við
fæðingu. Til að hafa upp á blóðfjölskyldu sinni fór hann í erfðarannsókn. Sú könnun leiddi hann
að dóttur móðursystur sinnar og
í gegnum hana fann hann móður
sína. Sú sagði honum að faðir hans
hefði borið nafnið Björn Antonsson.
„Leit að honum reyndist í fyrstu
smá bras því nafnið er nokkuð
algengt í Skandinavíu,“ segir Mitch.
Það var því lán þegar íslenskur ættingi hans í Texas, Hermann Kristinsson, hafði samband við hann eftir
að Hermann komst að því að þeir
væru fimmmenningar. Téður Hermann gat flett Birni, föður Mitch,
upp í Íslendingabók og í kjölfarið
fundu þeir hann á Facebook.
„Hermann hafði samband við
mig, kom mér í samband við Mitch
og síðan fórum við í DNA-próf.
Niðurstöður úr því bárust síðasta
haust. Það voru 99,9 prósent líkur
á að við værum feðgar,“ segir Björn
og hlær. Björn hafði kynnst móður
Mitch þegar hann var við nám í flugvirkjun í Tulsa í Oklahoma. Þegar
hann fór þaðan hafði hann ekki
hugmynd um að hún væri þunguð.
Eftir þetta kom ekkert annað til
greina en að Mitch kæmi í heimsókn til Íslands. „Við fjölskyldan
sóttum hann út á flugvöllinn, gáfum
honum morgunmat og höfum síðan
verið að skoða borgina. Hann er
búinn að smakka hákarl og á föstu-

Þær voru hlýjar móttökurnar sem Mitch fékk í flugstöð Leifs Eiríkssonar.

daginn var sviðaveisla og þar át
hann augun alveg eins og pabbi
hans!“ segir Björn. „Það er ekki
hið eina sem er líkt með okkur því
húmorinn er svipaður og ýmsir
taktar leyna sér ekki.“
„Hann varð eiginlega fyrir nokkrum vonbrigðum með viðbrögð
mín þar sem hann bjóst við því að
ég myndi spýta þessu út úr mér,“
segir Mitch og hlær. Hann segir
Ísland vera stórkostlegt og vonar
að Íslendingar séu ekki orðnir
ónæmir fyrir fegurð þess. Þá hefur

hann kynnst því hve lítið Ísland er.
„Svo eru allir svo vinalegir. Ég
lenti í því á bílastæði við verslun
að nafn mitt var kallað. Ég var eitt
stórt spurningarmerki enda skildi
ég ekki hver gæti þekkt mig hér á
landi. Þá reyndist þetta vera góð
vinkona systur minnar,“ segir Mitch
og skellir upp úr.
Íslandsdvöl Mitch rennur sitt
skeið á fimmtudag en þangað til
mun hann skoða sig um og njóta í
faðmi fjölskyldunnar.
joli@frettabladid.is

HVERT SEM ÞÚ FERÐ,
ÞÁ SMYRJUM VIÐ TIL VEGAR

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87389 02/18

Sértilboð á smurþjónustu 14.–28. febrúar hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota um allt land

Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, þurrkublöðum, þurrkugúmmíi, ljósaperum,
rúðuvökva, frostlegi og vinnusölu.*

Engin vandamál – bara lausnir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Toyota Kauptúni
Toyota Akureyri
Toyota Selfossi
Toyota Reykjanesbæ
Arctic Trucks
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Nethamar
Bílatangi
Bifreiðaverkstæði KS
Bílaleiga Húsavíkur
Bílaverkstæði Austurlands
Bílageirinn

Kauptúni 6
Baldursnesi 1
Fossnesi 14
Njarðarbraut 19
Kletthálsi 3
Bæjarflöt 13
Skemmuvegi 16
Garðavegi 15
Suðurgötu 9
Hesteyri 2
Garðarsbraut 66
Miðási 2
Grófinni 14a

*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með vinnusölu.

Garðabæ
Akureyri
Selfossi
Reykjanesbæ
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogi
Vestmannaeyjum
Ísafirði
Sauðárkróki
Húsavík
Egilsstöðum
Reykjanesbæ

570-5070
460-4300
480-8000
420-6610
540-4900
440-8000
440-8000
481-1216
456-4580
455-4570
464-1888
470-5070
421-6901
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Sigurður játar smygl og segir Sunnu Elviru hafa vitað af öllu saman
Lögreglumál Sigurður Kristinsson
hefur játað að hafa reynt að smygla
miklu magni fíkniefna hingað til
lands frá Spáni í síðasta mánuði.
Hann segist jafnframt hafa sagt
Sunnu Elviru Þorkelsdóttur, eiginkonu sinni sem nú liggur alvarlega
slösuð á sjúkrahúsi í Malaga á Spáni,
frá útflutningnum. Þetta herma
öruggar heimildir, en frettabladid.
is greindi fyrst frá málinu í gær. Ekki
náðist í Sunnu Elviru í gær, þrátt fyrir
ítarlegar tilraunir.
Samkvæmt heimildum segir Sigurður að Sunna hafi enga aðkomu

N4 óskar
aukins
hlutafjár
Fjölmiðlar Stjórn fjölmiðlafyrirtækisins N4 hefur gefið heimild til að
leita að auknu hlutafé inn í fyrirtækið. Jón Steindór Árnason, stjórnarformaður N4, segir töluvert fé vanta inn
í reksturinn svo hann geti haldið sjó.
Rekstur N4 stóð ekki undir sér síðustu sex mánuði í fyrra og því þurfti
að grípa til uppsagna og skipulagsbreytinga á rekstri félagsins.
Stærstu hluthafar N4 eru KEA og
fjárfestingarsjóðurinn Tækifæri sem
meðal annars er í meirihlutaeigu
Stapa lífeyrissjóðs, KEA og Íslenskra
verðbréfa.
„Það er töluvert sem vantar upp á.
Við höfum fengið heimild til að auka
hlutaféð um 50 milljónir,“ segir Jón
Steindór. „Fyrirtækið velti um 200
milljónum á síðasta ári svo þetta er
nokkuð stór tala í því samhengi. Þetta
endurspeglar það rekstrarumhverfi
sem fjölmiðlar hafa verið í síðustu
ár.“
María Björk Ingvadóttir, framkvæmdastjóri N4, segir samkeppnisstöðu N4 vera skakka þar sem semja
þurfi við Vodafone og Símann um
dreifingu, aðalkeppinauta N4. Einnig sé ríkið stór leikandi á markaði.
„Tveggja daga rekstrarfé til RÚV
myndi duga okkur á árs basis til að
halda okkur gangandi. Við ættum að
horfa til Norðmanna sem eru með
gott kerfi fyrir fjölmiðlun í hinum
dreifðu byggðum landsins, þangað
ættum við að horfa,“ segir hún. – sa

Leiðrétting
Sveitarstjórnarfulltrúar í
Grýtubakkahreppi fá 55 þúsund
krónur á mánuði og síðan 22
þúsund krónur fyrir hvern fund en
ekki 44 þúsund á fund eins og sagði
í blaðinu á laugardag vegna rangra
upplýsinga frá hreppnum.

haft að fíkniefnasmyglinu, en að
hann hafi upplýst hana um það
eftir að tveir menn voru handteknir
í tengslum við málið. Það hafi verið
skömmu áður en hann kom til
Íslands, þar sem hann sjálfur var
handtekinn. Sunna hefur sjálf sagt
í viðtölum að hún hafi aðeins heyrt
um málið í fjölmiðlum.
Sigurður segist hafa ákveðið að
koma til landsins til þess að reyna
að losa félaga sinn úr gæsluvarðhaldi, og fullyrðir að sá maður sé
saklaus, en að hann hafði fengið
manninn til að taka á móti pakk-

anum. Segist hann hafa logið því
að honum að um væri að ræða litla
sendingu með sterum eða brennslutöflum. Um var að ræða pakka með
sex kílóum af fíkniefnum, samkvæmt upplýsingum blaðsins.
Sunna hefur sjálf í viðtölum sagst
ekki hafa haft neina vitneskju um
málið og lögregla vill ekki upplýsa
um hvort hún hafi réttarstöðu sakbornings hér á landi. Hún er enn í
Malaga, þar sem hún er í ótímabundnu farbanni.
Sigurður er einnig grunaður um
stórfelld skattaundanskot og þjófn-

Sunna Elvira er í farbanni og liggur
slösuð á sjúkrahúsi í Malaga á Spáni.

að úr félaginu SS hús ehf. sem tekið
var til gjaldþrotaskipta 10. janúar.
Samkvæmt heimildum munu
undanskot eigna og óútskýrðar
millifærslur af reikningum félagsins hlaupa á hundruðum milljóna
króna.
Þá er félagið einnig til rannsóknar
hjá skattayfirvöldum meðal annars
vegna mikilla vanskila á vörslusköttum. Málið mun hins vegar ekki
komið til rannsóknar hjá héraðssaksóknara.
Líkt og greint hefur verið frá er
Sunna í farbanni á Spáni. – aá

Fara fram á að utanaðkomandi
rannsaki aksturdagbækurnar

Forsætisráðherra vill allt upp á yfirborðið og telur eðlilegt að akstursdagbækur þingmanna séu aðgengilegar landsmönnum. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins segir þingmenn auðveldlega geta veitt upplýsingar um eigin akstur. Akstursfé þingmanna verður tekið fyrir á þingflokksfundi Sjálfstæðismanna í dag.
Alþingi Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins mun fara ítarlega yfir
akstursfé þingmanna á fundi sínum
í dag. Formaður þingflokksins segir
þingmenn alltaf geta veitt ítarlegri
upplýsingar en þingið gerir. Einnig
munu stjórnarandstæðingar í forsætisnefnd óska eftir því að utanaðkomandi aðilar verði fengnir til að
rannsaka akstursbækur þingmanna
til að skoða hvort reglur hafi verið
brotnar í þeim efnum.
„Ég er þeirrar skoðunar að það eigi
að setja allar þessar upplýsingar upp
á borð. Alþingi á að fara undir upplýsingalög og frumvarp er í undirbúningi hjá mér með heildarendurskoðun upplýsingalaga í huga,“ segir
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Hún segist ekkert sjá að því að
akstursdagbækur verði gerðar opinberar aftur í tímann og að enginn
þingmaður eigi að græða á ferðum
sínum. „Það voru birtar á dögunum
aksturstölur aftur í tímann þannig
að ég sé ekkert að því. Ég hef engar
áhyggjur af því að þessar upplýsingar
verði gerðar opinberar.“
Birgir Ármannsson, formaður
þingflokks Sjálfstæðisflokksins,
segir eðlilegt að eyða tortryggni og
að þingmenn geti veitt ítarlegri upplýsingar en þingið gerir. „Við ætlum
að ræða aðeins um þessa hluti,“ segir
Birgir. „Þetta verður rætt hjá okkur
í dag. Eins og fram hefur komið eru
menn að ræða að það sé eðlilegt að
upplýsingar um kostnaðargreiðslur
séu opinberar. Það er rétt að eyða
tortryggni með því að hafa þessar

Mörg skúmaskotin innan veggja Alþingis eru hulin landsmönnum. Líklegt þykir hins vegar að ljóstýra nái á næstu
vikum inn í það horn sem geymir akstursdagbækur þingmanna. Fréttablaðið/Daníel

Birgir
Ármannsson

upplýsingar opinberar. Við munum
ræða það í okkar þingflokki hvernig
menn vilja gera þetta sjálfir því þingmenn geta alltaf veitt ítarlegri upplýsingar en þingið gefur.“

Katrín
Jakobsdóttir

Forsætisnefnd þingsins mun
einnig taka málið fyrir á fundi
sínum í fyrramálið. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins munu
þingmenn stjórnarandstöðunnar

varpa því fram hvort ekki sé eðlilegra að utanaðkomandi rannsókn
fari fram á akstursdagbókum þingmanna til að rannsaka hvort reglur
hafi verið brotnar.
Hanna Katrín Friðriksson, formaður þingflokks Viðreisnar, segir
sjálftöku þingmanna í þessum efnum
á gráu svæði. „Þetta þarf að opinbera.
Það er alveg ljóst að þingmenn eiga
ekki að hagnast persónulega á eigin
akstri sem þingmenn,“ segir Hanna
Katrín. sveinn@frettabladid.is

SMURÞJÓNUSTA - TILBOÐ
15% afsláttur

af efni og vinnu í febrúar.
Sinnum öllum almennum
viðgerðum á flestum
tegundum bifreiða.

STUTTUR BIÐTÍMI
Tímapantanir í síma 534 4433
Erum á Smiðshöfða 5
Íslensk-Bandaríska ehf - Verkstæði og varahlutaverslun - Smiðshöfða 5 - 110 Reykjavík - Sími 534 4433
thjonusta@isband.is - www.isband.is - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum*

www.kia.com

Rafmagnaður kaupauki
fylgir öllum PHEV bílum!

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd. Uppsetning á hleðslustöð samkvæmt skilmálum.

Settu þig í samband við sparnaðinn með Kia Niro

58 km rafmögnuð drægni – einn af kostum Niro
Kia Niro Plug-in Hybrid er aflmikill og umhverfismildur rafbíll með allt að 58 kílómetra

Kia Niro PHEV, sjálfskiptur, á verði frá:

drægni á rafmagni og einstaklega sparneytna bensínvél. Þessi dugmikli sportjeppi fæst á

3.790.777 kr.

lækkuðu verði og honum fylgir hleðslustöð með uppsetningu, hleðslukapall og vetrardekk
í takmörkuðu magni. Tryggðu þér Kia Niro Plug-in Hybrid með rafmögnuðum kaupauka.
Komdu í Öskju og reynsluaktu Kia Niro með 7 ára ábyrgð*. Við tökum vel á móti þér.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

1,6 bensín/rafmagn, 141 hestafl

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Mesta fjölgun á Vestfjörðum í áratugi

Vestfirðingum hefur
fækkað undanfarna
áratugi, en nú er öldin
önnur. Formaður bæjarráðs Ísafjarðar segir
fjórðunginn vera að
spyrna við fótum. Ný atvinnutækifæri á svæðinu
blási íbúum von í brjóst.

Silfraði bjargvætturinn? Laxeldið virðist gera Vestfirði aftur ákjósanlega til búsetu. Fjölgun þar er meiri en meðaltal á landinu síðustu 5 ár. Fréttablaðið/Aron Ingi

Fjölgun á Ísafirði í fyrra

Fjölgun í Vesturbyggð síðustu fimm árin

Fækkun í Strandabyggð síðustu fimm árin

Fækkun á Tálknafirði síðustu fimm árin

-11,76%

-10%

Fjölgun á síðasta ári

Strandabyggð

-4,26%

-5%

Fjölgun á síðasta ári

0%

0%

Kaldrananeshreppur

0%

Árneshreppur

0%

Hlutfall Íslendinga sem búa á Vestfjörðum
Íbúar á Vestfjörðum í lok árs 2017

-20%

2,01%
6.995
110
1,6%
2,77%
7,3%
11,76%
20%

Arna Lára
Jónsdóttir

-0,97%

n Síðasta ár
n Síðustu fimm ár

Súðavíkurhreppur

7,37%
Vesturbyggð

0%

Tálknafjarðarhreppur

3,7%
0%

Reykhólahreppur

1,92%

2,77%

Ísafjarðarbær

0%

4,4%

✿  Breyting á íbúafjölda sveitarfélaga á Vestfjörðum

Bolungarvík

Byggðaþróun Í árslok bjuggu um
7.000 íbúar á Vestfjörðum en Vestfirðingum hefur fækkað jafnt og
þétt síðustu 100 ár. Þegar mest
var voru Vestfirðingar um 13.400
talsins. Fækkun til sveita hefur haft
hvað mest áhrif á byggðaþróun á
Vestfjörðum.
Íbúum í þéttbýli hefur hins vegar
fjölgað á þessum tíma. Árið 1920
bjuggu aðeins tæplega 2.000 manns
á Ísafirði en nú búa í hinu sameinaða
sveitarfélagi Ísafjarðar tæplega 4.000
manns sem sýnir á einhvern hátt þá
breytingu sem hefur átt sér stað í
stærsta sveitarfélagi landshlutans.
Einnig er áhugavert að sjá að fjölgunin í Vesturbyggð síðustu fimm ár
er meiri en landsmeðaltalið sem
segir okkur að sunnanverðir Vestfirðir eru ákjósanlegt búsetusvæði
séu atvinnutækifæri fyrir hendi.
Tvö sveitarfélög hins vegar skera
sig úr hvað varðar fólksfækkun.
Íbúum í Strandabyggð fækkar um
11 prósent á síðustu fimm árum, eða
rúmlega tvö prósent á ári að meðaltali sem verður að teljast nokkuð
mikið. Einnig er mikil fækkun á
Tálknafirði en þaðan hefur fimmti
hver íbúi farið á síðustu fimm árum.
Arna Lára Jónsdóttir, formaður
bæjarráðs Ísafjarðar, segir fjórðunginn vera að spyrna við fótum. Ný
atvinnutækifæri í sjókvíaeldi blási
íbúum von í brjóst og ljóst sé að
fjöldi einstaklinga hafi flust vestur
til að taka þátt í uppbygginu þessa
nýja atvinnuvegar. „Það er alveg
ljóst að Vestfirðir eru ákjósanlegir
til búsetu. Því er mikilvægt að við
setjum fleiri stoðir undir byggðirnar. Þessar nýju stoðir eru ferða-

þjónusta og eldi og við erum að sjá
fjölskyldur koma hingað í leit að
hagstæðu fasteignaverði og tryggri
atvinnu,“ segir Arna.
Vestfirðir eru í raun þrjú svæði
vegna ótryggra samgangna; suðurfirðir, Djúpið og svo Strandirnar.
Dýrafjarðargöng munu fækka þessum svæðum í tvö. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð,
segir tengingu sunnanverðra Vestfjarða við þjóðveg 1 til háborinnar
skammar. „Þá skiptir það engu
hvaða stjórnmálaflokkar eru við
völd. þetta er bara til skammar og
stendur atvinnulífi hér fyrir þrifum.“sveinn@frettabladid.is

Hreppurinn var tilbúinn að bjóða
Endursöluaðilar
um land allt
hærra í fálka Ríkarðs
á uppboðinu
menning „Það var ekkert annað í
stöðunni en að bregðast hart við,“
segir Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri á Djúpavogi, þar sem nú er
beðið eftir heimkomu útskorins
fálka eftir Ríkarð Jónsson sem
hreppurinn keypti á uppboði í
London.
Listamaðurinn Ríkarður Jónsson
er frá bænum Strýtu í Hamarsfirði
innan við Djúpavog. Dætur Ríkarðs,
Ásdís og Ólöf, ánöfnuðu hreppnum
allar eignir sínar, þar með talinn
fjölda verka sem faðir þeirra hafði
gert. Þau eru til sýnis í hinni sögufrægu Löngubúð á Djúpavogi. Og
þangað er stefnt fálkanum sem
Ríkarður skar út árið 1950 og rataði
síðan út til Englands.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
greiddi hreppurinn 200 þúsund
krónur fyrir Ríkarðsfálkann á uppboði 6. febrúar. Gauti segir kveikjuna hafa verið frétt Fréttablaðsins af
því að uppboðið stæði fyrir dyrum.
Þá hafi verið hart brugðist við og
bresku hjónin Felicity og Michael
Bullock, sem eiga jörðina Hvalnes,
hafi verið fengin til að mæta og
bjóða í fálkann.
„Þau er sjálf að versla með antík
og eru öllum hnútum kunnug svo
þetta steinlá,“ segir Gauti sem
aðspurður jánkar því að hreppurinn hafi verið tilbúinn að greiða
enn hærra verð en fálkinn fékkst
á. Menn séu því ánægðir með viðskiptin.

LED lausnir frá
Lýsing fyrir götur,
Snjöll lýsing!
göngustíga og OSRAM
bílastæði.
LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið
Ráðgjöf og nánari upplýsingar
að þínum þörfum með Appi
má fá hjá sölumönnum.

Smart City
lausnir
Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
sala@olafsson.is

Ríkarðsfálkinn flýgur heim með Íslandsvinum í vor.

Þau er sjálf að versla
með antík og eru
öllum hnútum kunnug svo
þetta steinlá.
Gauti Jóhannesson,
sveitarstjóri á
Djúpavogi

List Ríkarðs Jónssonar er gert
hátt undir höfði á Djúpavogi. „Við
erum með Ríkarðssafn í Löngubúð
og þegar fram líða stundir þá tekur
til starfa hér svokallað Ríkarðshús,“
segir Gauti.

Hreppurinn hefur fengið 500
þúsund króna styrk úr Uppbyggingarsjóði Austurlands til að opna
sýningu í Löngubúð 1. desember í
tilefni eitt hundrað ára afmælis fullveldis Íslendinga.
„Það tengist náttúrlega Ríkarði
beint því hann átti upphaflegu
hönnunina að íslenska skjaldarmerkinu,“ segir Gauti.
Hann segir hreppinn eiga marga
mjög fallega gripi eftir Ríkarð af
mjög fjölbreytilegu tagi. Fálkinn
muni sóma sér vel innan um þessi
verk. „Felicity og Michael koma í
vor og taka hann væntanlega með
sér – nema það gefist einhver önnur
ferð.“ – gar

VH-7 MIDNIGHT BLUE

NÚTÍMA LÍFSTÍLL
GERIR KRÖFUR TIL ELDHÚSSINS

HAVANA

SHAkEr WHITE

DArk HArMONY

Nútíma lífstíll kallar á kröfur. Á sama hátt og við höfum væntingar til lífsins, gerum
við kröfur til eldhússins okkar. Líttu til okkar, lýstu kröfum þínum og leyfðu okkur
teikna draumaeldhúsið þitt. Ævintýrið byrjar á heimsókn í glæsilegan sýningarsal
okkar í Lágmúla 8, 2. hæð, þar sem allar helstu nýjungar eru til sýnis.

Lágmúla 8 • sími 530 2800
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PEUGEOT PARTNER

LÁTTU GÆÐIN VINNA
MEÐ ÞÉR
OG
BAKKMYNDAVÉLINA LÍKA

Bæjarfulltrúar minnihlutans í Hafnarfirði hafa áhyggjur af því hversu mörgum
lóðum sem úthlutað var í Skarðshlíð hefur verið skilað. Fréttablaðið/Eyþór

VERÐ FRÁ 2.209.000

KR. ÁN VSK

2.740.000 KR. MEÐ VSK

Sjálfvirk bakkmyndavél, Bluetooth og
7” snertiskjár. Hraðastillir og aksturstölva með eyðslutölum.

3ja sæta. Sveigjanlegt og gott innra rými
sem hægt er að stilla eftir þörfum. 850 kg
burðargeta og 3,3 m³ hleðslurými.
peugeotisland.is

KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT PARTNER
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Save
e tthe
he
e Children á Íslandi

Hafnfirðingar skilað
helmingi lóða vegna
íþyngjandi skilmála
Hafnarfj ö r ð u r „Við höfum
verið að fá ábendingar frá fólki um
að þetta tengist íþyngjandi skilmálum sem þarna eru,“ segir Adda
María Jóhannsdóttir, bæjarfulltrúi
í Hafnarfirði. Hún og fleiri fulltrúar
minnihlutans í bæjarstjórn hafa lýst
áhyggjum sínum af hversu mörgum
lóðum, sem úthlutað var í Skarðshlíðarhverfi í haust, hefur verið
skilað.
Aðspurð segir Adda María að
samantekt hennar á þeim málum
sem tekin hafa verið fyrir í bæjarráði og varða einbýlis- og parhúsalóðir sem hefur verið skilað, sýni að
það sé um helmingur lóðanna.
„Það var um 20 lóðum úthlutað í
september síðastliðnum en um tíu
til ellefu þeirra var skilað.“
Einhverjum þeirra hefur síðan
verið endurúthlutað til umsækjenda
á biðlista en á fundi bæjarstjórnar á
miðvikudag var enn verið að taka
fyrir skil á lóðum í hverfinu. Adda
María segir þetta óvenjulegt og að
vísbendingar séu um skýringar. Í einhverjum tilfellum geti verið um fjármögnunarvanda að ræða en ábendingar hafi borist um að skilmálar er
varða meðal annars efnisval á hús
og svokallaða djúpgáma hafi vegið
þungt í mörgum tilfella.
Djúpgámar eru sameiginlegar,
innbyggðar og niðurgrafnar sorpgeymslur fyrir nokkur hús í sömu
götu. Nokkuð sem fólki hafi greini-

Adda María
Jóhannsdóttir

lega fundist óþægilegt.
„Þarna er um að ræða einbýlis- og
parhús og fólk vill kannski losna
við slíkt samkrull og vera út af fyrir
sig. Það hafa verið athugasemdir
gerðar við að utan um þessa gáma
þurfi að stofna húsfélög, þetta sé
aukinn kostnaður og fólk þurfi sjálft
að standa straum af þrifum og þess
háttar.“
Adda María segir meirihlutann
hafa lýst því yfir að þessi mál séu í
endurskoðun.
„Ég hef hins vegar áhyggjur af því
að ef þau ætla að endurskoða þessa
skilmála núna sé það svolítið súrt í
broti fyrir þá sem þegar eru búnir
að skila lóðunum á þessum forsendum.“
Þá hafi verktaki skilað lóðum þar
sem dregist hafi fram úr hófi að setja
rafmagnslínur sem liggja yfir ysta
hluta hverfisins í jörðu.
„Þetta er mjög miður því okkur
veitir sannarlega ekki af að úthluta
lóðum því það hefur nánast ekkert
gerst í þeim efnum í langan tíma og
þetta hverfi var þannig séð tilbúið
fyrir hrun.“ – smj

Volkswagen Transporter

BYGGIR Á TRAUSTUM GRUNNI
Transporter hefur fylgt kynslóðum af
fólki sem hefur þurft á traustum og
áreiðanlegum vinnuþjarki að halda sem
leysir krefjandi og fjölbreytt verkefni. Hann
er með fullkominni stöðugleikastýringu og
spólvörn og sjö þrepa sjálfskiptingu.

Volkswagen Transporter kostar frá

4.180.000 kr.
(3.344.000 kr. án vsk)

Til afhendingar strax!

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

FÁANLEGUR
MEÐ

4Motion
FJ
ÓRHJÓLAD
RIFI
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Seðlabankastjóri
í gæsluvarðhald
Lettland Ilmars Rimsevics, seðla

bankastjóri í Lettlandi, situr í gæslu
varðhaldi grunaður um spillingu.
Ekki hafa frekari upplýsingar fengist
um eðli meintra brota seðlabanka
stjórans.
Þarlend yfirvöld gerðu húsleit
á heimili Rimsevics og skrifstofu
hans í gær.
Forsætisráðherra Lettlands, Maris
Kucinskis, hefur boðað til ríkis
stjórnarfundar strax í dag vegna
málsins. Hann segir ekkert benda til
þess að fjármálakerfinu í landinu sé
með einhverjum hætti ógnað vegna
ásakananna .
Lettneski seðlabankinn sendi
frá sér yfirlýsingu vegna málsins
í gær. Þar sagði að engin spilling
liðist innan stofnunarinnar, en mál
bankastjórans komi ekki til með að
hafa áhrif á daglegan rekstur bank
ans. – ósk
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Vilja að skotárásin í Flórída verði vendipunktur
Bandaríkin Nemendur sem lifðu af
árás Nikolas Cruz í skóla í Flórída
þann 14. febrúar síðastliðinn kalla
eftir breyttri löggjöf um skotvopna
eign í Bandaríkjunum. Nemendur
krefjast þess að árásin síðasta mið
vikudag verði gerð að vendipunkti í
umræðunni um skotvopn. Í árásinni
myrti Cruz sautján manns, bæði
nemendur og kennara, og er árásin
mannskæðasta skotárás í skóla frá
árinu 2012.
Donald Trump, forseti Banda
ríkjanna, hefur verið undir miklum

þrýstingi að beita sér fyrir breyttri
skotvopnalöggjöf líkt og forveri
hans Barack Obama. Á síðasta ári
lét þó Trump hafa eftir sér að hann
myndi aldrei brjóta á réttindum
fólks til að eiga vopn.
Á mótmælafundi á laugardag
steig nemandinn Emma Gonzales í
pontu og hellti úr skálum reiði sinn
ar yfir Bandaríkjaforseta og aðra
stjórnmálamenn sem hafa þegið
greiðslur frá NRA, sem eru valda
mikil bandarísk samtök sem berjast
fyrir réttindum fólks til byssueignar.

Í gær kynntu nem
endurnir svo herferð
þar sem þeir krefja
stjórnmálamenn
aðgerða. Herferðin
nefnist March for
our lives, sem
gæti útlagst sem
Gangið fyrir lífi
o k ka r . Ne m 
endurnir hafa því
efnt til allsherjar mót
mælagöngu þann 24.
mars þar sem þess er

krafist að börn og
fjölskyldur þeirra
verði sett í forgang
hjá stjórnvöldum.

– bsp

Donald Trump,
forseti Bandaríkjanna, er
hallur undir
byssueign
almennings
í heimalandinu.

ALLT AÐ EINNI
MILLJÓN Á TVEIMUR
MÍNÚTUM

Philip Green ásamt fyrirsætunni Kate
Moss, en þeim er vel til vina.

Philip Green vill
selja Topshop
Bretland Sir Philip Green, eigandi
Arcadia Group sem meðal annars
á verslunina Topshop, er sagður í
viðræðum við Shandong Ruyi, kín
verskt fyrirtæki, um að selja allt eða
að minnsta kosti einhvern hluta af
eignasafni Arcadia, eftir því sem
breski miðillinn Sunday Times
kemst næst. Shandong Ruyi hefur
undanfarið hefur verið að hasla sér
völl í tískugeiranum í Evrópu,
Eignasafn Arcadia telur um 2.800
verslanir um heiminn, meðal ann
ars þekkt merki á borð við Dorothy
Perkins, Miss Selfridge og Burton.
26.000 einstaklingar starfa í versl
unum Arcadia.
Topshop, sem er þekktasta eign
Arcadia, hefur undanfarið átt á
brattann að sækja í harðnandi sam
keppni við vefverslanir á borð við
Asos og Boohoo.com.
Ekkert kemur fram í frétt Sunday
Times um mögulegt kaupverð. – ósk

Fjarstýrði
nauðgunum á
ungbörnum
Láu ekki upplagt tækifæri renna þér úr
greipum. Aktiva útvegar þér lánið hra og
örugglega. Aðeins 100% rafrænt ferli og
ekkert vesen.
Komdu á aktiva.is og kláraðu dæmið.
ÍSLENSKA/SIA.IS/ SFG 87406 02/18

SVÍÞJÓÐ 39 ára gamall maður var
dæmdur í undirrétti í Östersund
í Svíþjóð í 14 ára fangelsi fyrir að
hafa pantað nauðganir á börnum á
Filippseyjum í 32 skipti á árunum
2011 til 2016. Um er að ræða filipps
eysk börn undir níu ára aldri, ung
börn þar með talin. Hann var jafn
framt dæmdur fyrir annað gróft
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum.
Maðurinn sagði til um fram
kvæmd ofbeldisins í gegnum netið
og vefmyndavél. Hann tók mynd
skeið af því þegar börnunum var
nauðgað og vistaði þau í tölvu sinni.
Maðurinn var einnig dæmdur fyrir
vörslu barnakláms. Talið er að hann
hafi greitt mæðrum barnanna fyrir
að beita þau kynferðislegu ofbeldi
samkvæmt fyrirmælum hans.
Þá hafði hinn dæmdi komið fyrir
myndavélum á salernum í Öster
sund til að taka myndir af notend
um þeirra. – ibs

Sími: 5 100 550 | aktiva@aktiva.is
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Öll eggin

19. febrúar 2018

MÁNUDAGUR

Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Náttúran
tilheyrir engu
okkar og við
eigum engan
rétt á henni
umfram
hóflega
nýtingu til
farsællar
afkomu án
þess að valda
henni tjóni.

að hefur aldrei þótt skynsamlegt að
hafa öll eggin í einni og sömu körfunni.
Sérstaklega eru stórfelldir en fábreyttir
atvinnuhættir varasamt fyrirbæri því
engin atvinnustarfsemi er svo fyrirsjáanlega stöðug um ókomna tíð að hún sé
þess virði að leggja heilu samfélögin að veði. Þetta
þekkjum við Íslendingar vel frá þeim tíma sem fjármálastarfsemi átti að vera fyrir okkur það sem olían
hefur verið fyrir Norðmenn en svo fór sem fór.
Norska þjóðin hefur hagnast gríðarlega á því að
sækja olíu í Noregshaf en áframhaldandi olíusókn
lengra til norðurs hugnast þó ekki öllum. Það merkilega er að andstöðu við áform norskra stjórnvalda er
helst að finna hjá heimamönnum í nyrstu byggðum
landsins. Ástæðan er að rannsóknir sýna að olíuvinnsla á hafsvæðum veldur meira tjóni á fiskimiðum
og náttúru hafsvæða en áður var talið. Veldur tjóni
á því sem er hin eiginlega undirstaða samfélags á
norðurslóð í Noregi og hefur verið um langt skeið.
Þessi andstaða í Noregi kemur upp í hugann þegar
litið er til þess að hluti íbúa á suðurfjörðum Austfjarða leggst nú eindregið gegn stórfelldu sjókvíaeldi
í Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Berufirði. Andstæðingar eldisins benda á að næga og fjölbreytta
vinnu sé að hafa á svæðinu en að því sé ógnað með
áformum fyrirtækis sem er að mestu í eigu erlendra
aðila. Þetta fjölbreytta atvinnulíf byggir nefnilega
m.a. á fiskveiðum, fiskvinnslu, ferðaþjónustu og
ýmissi afleiddri þjónustu. Atvinnugreinum sem eru
háðar því að hreinleiki náttúrunnar sé tryggður en er
með stórfelldu laxeldi inni á fjörðum verulega ógnað.
Þó svo laxeldi hafi haft jákvæð áhrif á atvinnulíf
og byggðir Vestjarða þá þýðir það ekki að eitt og hið
sama þurfi að henta öðrum svæðum. Sífelld aukning,
útbreiðsla og stækkun eldisstöðva þarf auðvitað ekki
að vera einhvers konar náttúrulögmál. Ekki frekar en
þensla íslenska bankakerfisins var á sínum tíma eða
það sem sumir hafa kallað olíufíkn norsku stjórnmálastéttarinnar. Hófsemi og stöðugleiki, þar sem
því er sinnt með öllum ráðum að lágmarka umhverfisáhrif, getur reynst mun heillavænlegri leið fyrir
atvinnulífið í heild sinni þegar til lengri tíma er litið.
Áform um stórfellt sjókvíaeldi á suðurfjörðum
Austfjarða er ekki í samræmi við hófsemi eða fjölbreytta atvinnustefnu. Hið sama má mögulega segja
um nýtt frumvarp til laga um fiskeldi en samkvæmt
því þurfa fiskeldisfyrirtæki aðeins að skrá sig hjá
Umhverfisstofnun í stað þess að sækja um leyfi hjá
stofnuninni eins og áður var. Umhverfisstofnun
hefur reyndar varað við því að það geti leitt til raunverulegrar hættu á að ítarlegt umverfismat farist
fyrir. Þetta er varasöm þróun og tímabært að ríkisstjórnin móti hófsama stefnu með skýru regluverki
þar sem náttúran og fjölbreyttir atvinnuhættir njóta
vafans. Náttúran tilheyrir engu okkar og við eigum
engan rétt á henni umfram hóflega nýtingu til farsællar afkomu án þess að valda henni tjóni.

Aðalfundur FEB árið 2018
Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni verður haldinn miðvikudaginn 28.
febrúar 2018 og hefst kl. 15.30 í Ásgarði, Stangarhyl 4, Reykjavík.
Dagskrá fundarins:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári
3. Ársreikningar félagsins fyrir árið 2017
4. Kosning stjórnar
5. Afgreiðsla tillagna og erinda
6. Ákvörðun um árgjald félagsmanna árið 2018
7. Önnur mál
Fundurinn verður haldinn, sem fyrr segir, miðvikudaginn 28. febrúar og hefst kl. 15.30.
Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna og taka með sér félagsskírteini fyrir árið 2017.

Stjórn FEB - Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni

Frá degi til dags
Faldi kostnaðurinn
Síðastliðin fimm ár hafa þingmenn fengið tæpar 217 milljónir
endurgreiddar vegna aksturs
síns um landið. Þau skattfrjálsu
hlunnindi bætast ofan á þingfararkaupið. Þá má ekki gleyma
húsnæðis- og dvalarkostnaði
landsbyggðarþingmanna, kostnaði við ferðir á fundi, greiðslur
vegna reksturs skrifstofu. Þá fá
þingmenn einnig endurgreiðslur vegna námskeiða, áskrifta
að bókum og tímaritum, síma,
kostnaðar sem hlýst af móttöku
gesta og kostnaðar við vinnuaðstöðu á heimili sínu. Ekki má
gleyma að þeir fá tölvu frá þinginu, almennan skrifstofubúnað,
ritföng, póstburðargjöld skulu
greidd sem og ferðakostnaður
erlendis og dagpeningar vegna
þeirra. Er nema von að mann
verki í skattborgarann?
Guðs vegir
Í sambandi við aksturskostnaðinn hefur Ásmundur Friðriksson verið mest milli tannanna
á fólki enda verið manna
duglegastur við aksturinn. Í
bráðskemmtilegu viðtali við DV
komst hann svo að orði að hann
æki á „Guðs vegum“. Má þar
segja að þingmaðurinn víðförli
hafi hitt naglann á höfuðið enda
á íslenskt vegakerfi það sammerkt með vegum Guðs að vera
holótt og duttlungafullt. Það er
vonandi að þingmaðurinn beiti
sér fyrir því að minnka líkindin
þar á milli. joli@frettabladid.is

Opnum þennan markað

S
Hanna Katrín
Friðriksson
þingflokksformaður Viðreisnar

Kerfið hindrar þar með
námsfólk og
einstaklinga
með skerta
starfsgetu
í að starfa
sem leigubílstjórar.

amgöngumál eru mörgum hugleikin þessa
dagana og af mörgu að taka. Einn angi þessa
umfangsmikla málaflokks sem lítið hefur farið
fyrir snýr að leigubílaakstri. Samkvæmt núgildandi
reglugerð um leigubifreiðar teljast þær til almenningssamgangna og eins og með margt annað í því kerfi
er tímabært að gera bragarbót á. Undirrituð er fyrsti
flutningsmaður þingsályktunartillögu um frelsi á
leigubílamarkaði þar sem lagt er til að samgönguráðherra verði falið að afnema hámarksfjölda atvinnuleyfa til leigubílaaksturs, fækka kvöðum fyrir veitingu
þeirra og opna markaðinn fyrir aukinni samkeppni.
Til að leigubílar geti sinnt hlutverki sínu í almenningssamgöngukerfinu þarf þjónustan að vera aðgengileg og
á viðráðanlegu verði. Heilbrigð samkeppni er lykillinn
í því að ná þessum markmiðum. Að þeim uppfylltum
gætu fleiri lagt einkabílnum varanlega, kjósi þeir að gera
svo, og nýtt strætisvagna og leigubíla í bland til að sinna
erindagjörðum sínum með minni kostnaði, minna álagi
á vegakerfið, minna svifryki og aukinni umhverfisvernd.
Meðal kvaða sem núgildandi kerfi felur í sér má nefna
að leyfishafar hafi leigubílaakstur að meginatvinnu.
Kerfið hindrar þar með námsfólk og einstaklinga með
skerta starfsgetu í að starfa sem leigubílstjórar. Einnig
má nefna kröfur um að leyfishafar séu skráðir eigendur
leigubílsins sem þeir aka og að öryrkjar þurfi að framvísa
meðmælum frá Öryrkjabandalaginu og tryggingayfirlækni. Er ekki námskeið og próf til að hljóta atvinnuleyfi
nægilegur mælikvarði á hæfni einstaklinga til að keyra
leigubíla?
Loks er þarft að endurskoða núgildandi kröfu um að
löggiltir gjaldmælar undir eftirliti Samgöngustofu séu í
öllum leigubílum. Þetta ákvæði hamlar m.a. tæknilegri
framþróun á borð við greiðslu í gegnum snjallsímaforrit en slíkt greiðsluform er lykilþáttur í því að opna
íslenskan markað fyrir þjónustu fyrirtækja á borð við
Uber og Lyft sem margir þekkja að utan. Sú þjónusta
byggir á grundvelli samningsfrelsis og kostum deilihagkerfisins. Það væri vægast sagt sérkennilegt að ætla
í fullri alvöru að ræða uppbyggingu almenningssamgöngukerfisins án þess að horfa til þessara þátta.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson Forstjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum
án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is Markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Einföld lausn á umferðarvandanum

H

Í dag

elstu andstæðingar
borgarlínunnar og
almenningssamgangna
almennt hafa fært sannfærandi rök gegn nýjum
sérakreinum. Þau eru
þau að, sé miðað við að vagn aki á sérakrein á 7 mínútna fresti þá standi akreinin
auð restina af tímanum. Þetta er auðvitað sóun því á meðan gæti vegbúturinn
verið að nýtast undir venjulega, heiðarlega umferð venjulegs, heiðarlegs fólks.
„Sóun þarf að uppræta!“ segja hinir
hagsýnu. En það þarf reyndar ekki að
bíða eftir að ný sóun verði til áður en
við getum hafist handa við að uppræta
þá sem fyrir er! Þegar er ótrúlega mikið
um sóun í samgöngukerfinu sem einfalt væri að losna við með tiltölulega
ódýrum aðgerðum.

Pawel
Bartoszek

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Samhliða
flugbrautinni
liggur nefnilega þjónustubraut og
bílarnir gætu
nýtt hana.

Fyrsta skref: Strætóreinar
Byrjum á þeim sérakreinum Strætós sem
þegar eru til staðar. Á höfuðborgarsvæðinu er nefnilega búið að leggja marga,
marga metra af strætóakreinum sem
nýtast einungis fyrir tóma strætisvagna
en gætu nýst almenningi. Ætli þetta séu
ekki fimm kílómetrar allt í allt! Það væri
sjálfsagt og auðvelt að hleypa fólksbílunum á strætóreinarnar.
Við gætum til dæmis sagt að allir bílar
með yfir ákveðnum fjölda manns gætu
notað þær.
Spurningin er bara: Hvaða fjölda á að
miða við? Líklegast er best að notast við
töluna einn þar sem langflestir ferðast
einir í bíl. Ef við myndum krefjast þess
að menn þyrftu að vera tveir eða fleiri,
þá myndi akreinin nýtast illa og það
væri sóun. Einnig: ef við myndum segja
að strætóakreinin væri fyrir þá sem væru

tveir eða fleiri saman í bíl þá værum við
að þvinga fólk til að ferðast saman í bíl
og ekki viljum við þvinga fólk.

Næsta skref: Stígarnir
Reykjavík býr núorðið við sæmilegt net
göngu- og hjólastíga. Því miður þá nýtist
það aðallega á morgnana þegar fólk er
að hjóla í vinnuna og seinni partinn
þegar það hjólar heim og svo um helgar.
Nýtingin er minni utan þess tíma. Kjörið
væri að opna þessa stíga fyrir almenningsumferð, þ.e.a.s. umferð einkabíla.
Ein hugmynd er þar borðleggjandi.
Allir sem keyrt hafa til Reykjavíkur frá
Hafnarfirði hafa væntanlega komið
auga á skrýtið grænt mannvirki sem
liggur yfir Kringlumýrarbrautinni við
botn Fossvogarins. Þetta er svokölluð
„göngubrú“. Hún er ætluð fólki sem
labbar og hjólar en oft er enginn að nota
hana. Hví ekki að minnka þessa sóun og
opna brúna fyrir umferð léttari fólksbíla
á morgnana?
Þannig gætu nemendur HR tekið
brúna og keyrt svo eftir hjóla- og göngustígnum sem lagður hefur verið Fossvogsmegin Öskjuhlíðar fyrir milljónir
króna en stendur oft auður. Þeir gætu
keyrt alla leið að skólanum og jafnvel
lagt á sjálfri Ylströndinni, sem oftast er
tóm.
Lokaskref: Flugvöllurinn
En af hverju að stoppa við HR? Af hverju
ekki að halda áfram? Stóra tækifærið við
lausn umferðarvandans felst nefnilega
ekki í því að bæta við örlitlum akreina
stúfum á löngu sprungnum stofnbrautum.
Í raun blasir lausnin við. Í hjarta Reykjavíkur er risastórt umferðarmannvirki sem
er í raunverulegri notkun svona fjóra tíma

Tillaga að auknu umferðarflæði

Nýjar vegtengingar
Umferðarljós
Umferðarljós

á dag en stendur autt restina af tímanum.
Já, við erum að tala um flugvöllinn.
Miklabrautin og Kringlumýrarbrautin
eru báðar sprungnar. Norður-suður flugbrautina í Vatnsmýrinni mætti nota til að
létta af álaginu. Hún dugar því miður ekki
alla leið en það er leysanlegt með litlum
tilkostnaði. Það þyrfti bara smá vegbút
inn á flugbrautina frá Nauthólsvík annars
vegar og Miklubraut hins vegar.
Raunar þyrfti ekki einu sinni að fara út
á flugbrautina. Samhliða flugbrautinni
liggur nefnilega þjónustubraut og bílarnir
gætu nýtt hana. Vissulega gætu flugvélar
verið að lenda á austur-vestur flugbraut,
en það mætti leysa það vandamál með

einföldum umferðarljósum og hliðum við
þverunina. Þetta hefur þegar verið gert á
Gíbraltar, með góðum árangri.
Auðvitað gæti einhver leiðindapúki
bent á að þessi lausn væri ekki sérstaklega raunhæf. Þótt farþega- eða sjúkraflugvélar noti völlinn ekki hverja mínútu
þurfi brautirnar samt að vera til taks
öllum stundum, annars geti orðið tafir,
til dæmis vegna bílslyss, og slíkt gæti
dregið mjög úr notagildi flugvallarins.
Þetta eru reyndar ágætisrök að mörgu
leyti. Spurning hvort þau eigi ekki líka
við þegar kemur að öðrum umferðarmannvirkjum. Eins og til dæmis forgangs
akreinum fyrir strætó.

Spennuþrungið
tilboð

Aukahlutir umfram staðalbúnað:
• Sportsæti með leður-/alcantara áklæði • LED inniljósapakki
• Samlitir brettakantar og stuðarar • Dökkar rúður
• Audi Connect tenging fyrir SIM kort • Bakkmyndavél
• Snjallsímatenging fyrir Apple CarPlay • Lengri hleðslukapall
• Leðurklætt sport aðgerðastýri, fjögurra arma með flipaskiptingu
• Lykillaust aðgengi með snertilausri opnun á afturhlera
• 20” álfelgur 10-Spoke Star Design • Ambient inniljósapakki
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Audi Q7 e-tron quattro
Nokkrir Audi Q7 e-tron quattro hlaðnir
aukahlutum á einstöku tilboðsverði.
Á rafmagninu kemstu flestra þinna
daglegra ferða en í lengri ferðum tekur
dísilvélin við.

• Dráttarbeisli með bakkaðstoð • Hæðastillanleg loftpúðafjöðrun

Listaverð 11.690.000 kr.

Tilboðsverð 10.990.000 kr.

sport
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Haukar færðust nær deildarmeistaratitlinum

Valdís Þóra lék lokahringinn í
Adelaide á tveimur höggum yfir pari.
Fréttablaðið/Andri Marinó

Valdís Þóra í 57.
sæti í Adelaide
golf Valdís Þóra Jónsdóttir endaði
í 57.-61. sæti á ISPS Handa mótinu í
Adelaide í Ástralíu. Mótið er hluti af
LPGA-mótaröðinni í golfi. Jin Young
Ko frá Suður-Kóreu hrósaði sigri en
hún lék samtals á 14 höggum undir
pari.
Valdís lék lokahringinn á tveimur
höggum yfir pari og endaði á fjórum
höggum yfir pari. Skagakonan fékk
þrjá fugla á lokahringnum, einn
skolla og tvo skramba. Hún fékk alls
sjö skramba á hringjunum fjórum
og 17 fugla.
Valdís komst örugglega í gegnum
niðurskurðinn á mótinu en hún lék
fyrstu tvo hringina á pari vallarins.
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir keppti
einnig á mótinu en komst ekki í
gegnum niðurskurðinn.
Næstu tvö mót sem Valdís keppir
á fara einnig fram í Ástralíu. Þau eru
hluti af Evrópumótaröðinni. – iþs

ÁkveðinnEmil Barja og félagar í Haukum báru sigurorð af Íslandsmeisturum KR, 91-89, í hörkuleik á Ásvöllum í gær. Með sigrinum náðu Haukar
tveggja stiga forskoti á toppi Domino’s-deildar karla. Aðeins þrjár umferðir eru eftir og Haukar eru í kjörstöðu til að tryggja sér deildarmeistaratitilinn og þar með heimavallarétt í úrslitakeppninni. Haukar eru með betri innbyrðis stöðu gegn öllum keppinautunum. Fréttablaðið/anton brink

ANNUAL GENERAL MEETING
OF CCP HF.
The annual general meeting of CCP hf., company no. 450697-3469, will be held
on 5 March 2018 at the company’s headquarters at Grandagarður 8, Reykjavík,
starting at 14:00 GMT.

AGENDA:
The agenda for the meeting shall be the usual items of business according to
article 4.07 of the Articles of Association, including:

1.

Report on the company’s state and activities during the 2017 calendar year.

2.

Review and request for approval of the company’s consolidated and parent
financial statements for the year ended 31 December 2017.

3.

Decision on the disposal of the company’s profit or loss for the year ended
31 December 2017.

4.

Decision on remuneration of the members of the Board of Directors.

5.

Proposal by the Board of Directors on the company’s compensation policy.

6.

Election of the Board of Directors.

7.

Election of auditors.

8.

Other business lawfully brought to the meeting.
Candidates for the Board of Directors need to send notice in writing of their
candidacy to the company’s headquarters at least five days prior to the
annual general meeting.

Reykjavík, 19 February 2018
CCP‘s Board of Directors

Nýtt gervigras
í Garðabæinn

Stjarnan spilar á nýju gervigrasi á Samsung-vellinum
í sumar. Verkið hefur verið boðið út. Því lýkur aðeins níu dögum fyrir fyrsta leik Stjörnunnar í sumar.
Fótbolti Nýtt gervigras verður lagt
á Samsung-völlinn, aðalfótboltavöll Stjörnunnar, núna í vor. Verkið
hefur verið boðið út og var auglýst
um helgina. Tilboð í verkið skulu
hafa borist 28. febrúar.
Athygli vekur að nýja gervigrasið
á að vera komið á Samsung-völlinn
eigi síðar en 19. apríl. Aðeins níu
dögum síðar tekur Stjarnan á móti
Keflavík í 1. umferð Pepsi-deildar
karla. Sæmundur Friðjónsson, formaður knattspyrnudeildar Stjörnunnar, hefur engar áhyggjur af því
að tíminn þarna á milli sé of stuttur.
„Við gerum væntingar um að
verkinu verði lokið þarna,“ segir
Sæmundur í samtali við Fréttablaðið. Hann segir að það hafi staðið til
í nokkurn tíma að leggja nýtt gervigras á Samsung-völlinn.
„Það hefur verið nokkuð ljóst
síðan síðasta gras var lagt 2012 að
við þyrftum að skipta um eftir einhvern tíma. Og nú er komið að því,“
segir Sæmundur en gervigras var
fyrst lagt á Samsung-völlinn 2004.
En er þessi ákvörðun, að skipta
um gervigras, tekin vegna þátttöku
Stjörnunnar í Evrópukeppni? „Gervigras þarf alltaf að uppfylla ákveðnar
kröfur. Það fer reglulega í prófun.
Kröfurnar eru alltaf að verða meiri
og meiri,“ segir Sæmundur. Að hans
sögn er gervigrasið á Samsung-vellinum, sem var lagt fyrir sex árum,
enn nothæft og engin slysahætta af
því. Það sé einfaldlega kominn tími
til að endurnýja gervigrasið sem er
jafnan í mikilli notkun.

Gervigras þarf alltaf
að uppfylla ákveðnar kröfur. Það fer reglulega í
prófun. Kröfurnar eru alltaf
að verða meiri og meiri.
Sæmundur Friðjónsson, formaður
knattspyrnudeildar Stjörnunnar

Gervigras var fyrst lagt á
Samsung-völlinn árið 2004.
Það var síðast endurnýjað
2012.

Sæmundur segir að leikmenn eigi
ekki þurfa tíma til að venjast nýja
gervigrasinu áður en það verður
byrjað að spila á því.
„Er þetta ekki eins fyrir alla? Það
er nýtt gras í Kórnum. Menn þurfa
engan aðlögunartíma myndi ég
halda,“ segir Sæmundur sem bíður
spenntur eftir fyrsta heimaleik
Stjörnunnar í sumar, á nýja gervigrasinu sem verður fyrsta flokks.
„Það verður nýtt og glæsilegt
gervigras með öllu sem því fylgir,“
segir Sæmundur og tekur fram að
vökvunarkerfi sé ekki hluti af þessu
útboði.
„Við væntum þess að vökvunarkerfi muni bætast við á næstu misserum,“ segir Sæmundur að endingu.
ingvithor@frettabladid.is
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Kynningarblað

Lífsstíll

Á réttri hillu
Hreinn Bernharðsson vöruhönnuður
hannaði og smíðaði hirslukerfi sem nú
prýðir safnbúð Hönnunarsafns Íslands
og hefur vakið töluverða athygli.

Hreinn var ekki orðinn tvítugur þegar hann ákvað að læra vöruhönnun. MYND/ANTON BRINK
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Skráðu þig núna. Engin binding.
Sjö stöðvar · Þrjár sundlaugar · reebokfitness.is
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Sigríður Inga
Sigurðardóttir

Hirslukerfið í
Hönnunarsafni
Íslandi mætti
kalla alþýðuhönnun, að
sögn Hreins.

sigriduringa@365.is

H

reinn Bernharðsson var ekki
orðinn tvítugur þegar hann
ákvað að leggja vöruhönnun
fyrir sig og gera að framtíðarstarfi.
„Um tíma var ég að spá í að verða
smiður en mér fannst skemmtilegra
að búa til eitthvað sem ég hafði
hannað sjálfur en að smíða eftir
teikningum annarra. Ég fór í fornám
og sótti svo um í Listaháskóla
Íslands og lauk námi í vöruhönnun
árið 2010.“
Hreinn hefur komið að mörgum
verkefnum tengdum vöruhönnun
og eitt þeirra má nú sjá í safnbúð
Hönnunarsafns Íslands í Garðabæ sem verið er að breyta og bæta.
Hann hannaði og smíðaði hirslukerfi undir þær vörur sem þar eru til
sölu. „Við Sigríður Sigurjónsdóttir
safnstjóri höfðum rætt um breytingar á búðinni og þetta verkefni
þróaðist út frá því. Hirslukerfið er
þannig að allar einingar þess eru
hengdar á lista sem er á veggnum.
Þessi upphengi og læsingalausn
kallast „french cleat“ og mætti í raun
kalla nokkurs konar alþýðulausn.
Hún er algeng á verkstæðum og
í bílskúrum þar sem sett eru upp
heimasmíðuð geymslukerfi. Einingarnar voru þróaðar út frá þörfum
verslunarinnar og hvernig vörur eru
þar til sölu,“ upplýsir Hreinn.

Óvænt útkoma spennandi

Þegar Hreinn er spurður hvaða
verkefni séu í mestu uppáhaldi
hjá honum segist hann alltaf
vera spenntastur fyrir því sem
er í gangi hverju sinni og ekkert
eitt standi upp úr. „Ég er yfirleitt
ánægðastur með það verkefni þar
sem útkoman kemur á óvart. Í því
vinnuferli sem hönnun er kemur
oft út eitthvað alveg nýtt og ekki
endilega það sem ég lagði upp
með í byrjun. Ég reyni að vinna
þannig að ég ver tíma í að hugsa
og teikna en þegar ég er búinn að
gera frumgerð og prófa hana þá fæ
ég fyrst tilfinningu fyrir því sem
ég er að gera. Mér finnst líka gott
að sjá hlutinn í þrívídd og finnst
best að búa hann til sjálfur. Fyrir
mér er mikilvægast að vinna með
höndunum og búa hlutinn sjálfur
til frá grunni,“ segir Hreinn.

Hönnun í fangelsi

Í fyrrasumar tók hann þátt í verkefni á vegum Grallaragerðarinnar
en markmiðið var að þróa vörur
sem mögulega hægt væri að framleiða í fangelsinu að Litla-Hrauni.
„Ég var í samstarfi við Sóleyju
Þráinsdóttur, sem útskrifaðist sem
vöruhönnuður sl. vor, en við vorum
partur af sex manna teymi undir
stjórn Búa Bjarmars Aðalsteinssonar vöruhönnuðar og Rannís
styrkti verkefnið að hluta til. Við

Hreinn hannaði
taflið í samstarfi við Sóleyju
Þráinsdóttur.

Sóley hönnuðum taflsett og klukku
og bjuggum til nákvæmar tækniteikningar og hvernig á að búa til
þessa hluti. Þeir eru ekki komnir
í framleiðslu en hver veit hvað
verður síðar. Þemað var tíminn,
hvenær tíminn líður hægt og
hvenær hratt, og afþreying. Taflið á
sér langa sögu og snýst um baráttu,
klókindi og það þarf að fara eftir
ákveðnum reglum. Mér fannst
áhugavert að framleiða tíma inni
á Litla-Hrauni,“ segir Hreinn og
bætir við að einfaldleiki heilli hann
þegar kemur að hönnun. „Þannig
er kannski tíðarandinn í dag og það
hefur áhrif á mann,“ segir hann.

Fag í þróun

Að mati Hreins er vöruhönnun
spennandi fag í stöðugri þróun

og hann fylgist vel með nýjum
straumum og stefnum innan
þess. Hann er nú í hlutastarfi
sem umsjónarmaður verkstæða
hönnunar- og arkitektadeildar
Listaháskólans þar sem nemendur
geta prófað sig áfram með ýmiss
konar efni og framleiðsluaðferðir.
„Þetta er í raun tilraunaverkstæði
sem er búið einföldum vélum fyrir
smíðavinnu úr ýmsum efnum,
leiserskera og þrívíddarprentara.
Ég er líka að kenna við deildina. Í
dag snýst vöruhönnun ekki bara
um vöruna sjálfa heldur ferla, upplifun, aðstæður, efni og fleira. Mér
finnst þetta áhugavert og fjölbreytt
fag sem gefur mikla möguleika
og kennir manni að takast á við
ótrúlegustu hluti, “ segir Hreinn að
lokum.

Tíminn var þema í verkefni sem tengdist Litla-Hrauni.

Kanntu brauð að baka?

Þ

etta brauð er mjög einfalt að
útbúa en getur tekið tíma þar
sem það þarf að hefast í tólf
klukkustundir. Það er síðan bakað
í þungum járnpotti.
600 g hveiti
300 g spelti
4 tsk. salt
1 tsk. þurrger
8 dl vatn
Smávegis rúgmjöl
Hrærið allt sem á að fara í brauðið.
Deigið á að vera svolítið blautt.
Setjið í skál og breiðið plastfilmu
yfir. Látið standa í tólf tíma.
Hitið ofninn á 250°C. Setjið
pottinn í ofninn og hitið hann
upp í sama hita. Á meðan er
deigið tekið úr skálinni og hnoðað
smástund á hveitistráðu borði.
Takið pottinn út en gætið að því
að hann er mjög heitur. Setjið
rúgmjöl í botninn og síðan deigið.
Lok er haft á pottinum þegar

Ekkert er betra en nýbakað brauð.

hann fer aftur inn í ofninn. Bakið
í 30 mínútur en takið þá lokið af
pottinum. Bakið áfram í 15-20

mínútur.
Brauðið á að taka á sig fallegan
lit og vera með skorpu.

Fasteignablaðið
8. TBL.

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi
sigurdur@landmark.is
sími 896 2312
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Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is
sími 770 0309

Fasteignir. frettabladid.is
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Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi
thorey@landmark.is
sími 663 2300

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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

693 3356

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

893 4718

892 8778

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Sturla
Pétursson

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Snorri
Snorrason

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali Löggiltur Fasteignasali.
Stílisti.
Útibú Höfn í Hornafirði.
899 9083
Löggiltur fasteignasali

895-2115
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27 | Sími 588 4477 | www.valholl.is
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Laugavegur 138, glæsileg 3ja herb.
Stofa sem er björt og opin með mikilli lofthæð og útgengi á suður
svalir. Fallegt eldhús sem er opið inn í stofu. Tvö góð svefnherbergi. Fallegt Flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu.
Falleg eign á góðum stað miðsvæðis. Verð: 49.5M.
Opið hús á morgun þriðjudag, kl. 17:15 - 17:45.
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, lgfs. s: 896-2953.

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

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

Sími 512 4900 • landmark.is

asteignamarkaðurinn ehf.
s: 570-4500 kynnir virkilega
fallegt, vandað og vel skipulagt 301,7 fermetra einbýlishús á
tveimur hæðum með innbyggðum
tvöföldum 45,6 fermetra bílskúr
á rólegum og fallegum stað við
Ystasel í Reykjavík.
Húsið stendur á 700 fermetra
fallegri, ræktaðri og gróinni lóð
með skjólsælli hellulagðri verönd til suðurs með hitalögnum
undir. Mögulegt væri að gera litla
aukaíbúð á neðri hæð hússins.
Eignin hefur verið þó nokkuð
endurnýjuð. Húsið var allt málað
að utan árið 2016.
Forstofa með sandsteini á gólfi
og fatahengi. Frá innri forstofu
er innangengt í bílskúr. Barnaherbergi, vinnuherbergi og stór
sjónvarpsstofa á neðri hæð. Í sjónvarpsstofu eru lagnir fyrir eldhús.
Gengið er upp á efri hæð hússins
um fallegan bogadreginn steyptan
og parketlagðan stiga með fallegu
handriði. Stigapallur er parketlagður og rúmgóður með vinnuaðstöðu og útgengi á skjólsæla hellulagða verönd til suðurs.
Samliggjandi stofur, rúmgóðar, bjartar og glæsilegar með

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

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

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

Landmark leiðir þig heim!

Fallegt einbýli við Ystasel
F

OP

HÚ

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

Fallegt, uppgert einbýlishús við Ystasel er til sölu hjá Fasteignamarkaðnum.

mjög mikilli lofthæð, innfelldri
og óbeinni lýsingu í loftum,
útbyggðum glugga til vesturs og
útgengi á stórar nýflotaðar svalir
til norðurs. Eldhús með fallegum
hvítum og bæsuðum innréttingum, náttúrusteinn á borðum,
innbyggð ný uppþvottavél og
gashelluborð. Góð borðaðstaða er
í eldhúsi. Þvottaherbergi er inn af
eldhúsi með glugga og góðum innréttingum.
Baðherbergi með marmara

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

á gólfi og góðar innréttingar.
Flísalögð sturta með glerhurð.
Sólskáli sem innangengt er í úr
baðherbergi er marmaralagður
og með heitum potti. Úr sólskála
er útgengi á skjólsæla hellulagða
verönd til suðurs.
Staðsetning er mjög góð á
rólegum og grónum stað þaðan
sem stutt er í skóla, leikskóla og
aðra þjónustu.
Nánari upplýsingar á hjá Fasteignamarkaðnum í síma 570-4500.

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
Skrifstofustjóri

Finndu okkur
á Facebook
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Öldugata 47 - Falleg 3ja
Björt stofa með gluggum á tvo vegu og mikilli lofthæð, Tvö góð
svefnherberg. Baðherbergi með flísum og góðri innréttingu, tengi
fyrir þvottavél og þurrkara. Vel skipulagt eldhús með ágætri innréttingu. Afar falleg eign í hjarta gamla vesturbæjar.
Opið hús á miðvikudag kl. 17:15 – 17:45.
Uppl. veitir Brynjólfur, lgfs. s: 896-2953.

S

Lindargata – frábær staðsetning.
Falleg fjögurra til fimm herbergja 117,7 fm íbúð á tveimur hæðum.
Á efri hæð eru tvær stofur, eldhús, baðherbergi og rúmgott
svefnherbergi og á þeirri neðri er gott hol, tvö góð svefnherbergi
og gestabað. Eigninni fylgir fallegur garður, sérstæður bílskúr og
sér bílastæði. Falleg eign með mikla möguleika á frábærum stað.
Nánari uppl. veitir Brynjólfur Snorrason, lgfs. s:896-2953.

Mávahlíð 36 - mikið endurnýjuð 3ja.
Mjög mikið endurnýjuð 3ja herbergja með sérinngangi. íbúðin er
um 95 fm með tveim herbergjum og bjartri stofu. Íbúðin var öll
endurnýjuð 2003. Húsið var lagað og steinað 2016. Nýtt rafmagn,
ofnar og lagnir, nýtt dren og frárennsli o.fl. Verð 40,9 millj.
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:15 - 17:45.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Eskihlið - falleg 3ja-4ra.
Í mikið endurnýjuðu húsi, falleg um 100 fm 3ja herberja
endaíbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin skiptist í tvö
herbergi og rúmgóða stofu. Íbúðin hefur verið töluvert mikið
endurnýjuð, m.a. eldhús, gólfefni, baðherbergi o.fl. Gott ástand á
húsinu og frábær staðsetning. Suðursvalir út frá stofu.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Hraunbær 18. - 4ra með aukaherbergi.
Vel skipulögð um 131 fm endaíbúð á 1. hæð á góðum stað við
Hraunbæ. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð, m.a. parket,
innréttingar o.fl. Þrjú góð herbergi ásamt aukaherbergi í kjallara
sem er leigt út. Tvennar svalir í austur og suður, fallegt útsýni.
V. 48,5 m.
Frekari upplysingar veitir Finnbogi, 895-1098.

HÚ

Brekkubyggð á Blönduósi.
Mjög vel skipulagt einbýli á einni hæð, alls 211 fm með bílskúr.
Húsið er með fjórum herbergjum og tveim stofum. Stór suðursólpallur. Húsið er nokkuð upprunalegt en í góðu ástandi.
Verð 26 millj.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Bæjarlind 9 - Nýjar íbúðir. Bókaðu skoðun.
Glæsilegar nýjar íbúðir í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í
Kópavogi, rétt við Smáralind. Aðeins tvær eftir, önnur 105 fm og
hin 130 fm, báðar afhentar fullbúnar, án gólfefna, nú í maí. Húsið
er sérlega, reisulegt, fallegt og viðhaldsfrítt.
Allar frekari upplýsingar veita Gunnlaugur 617 5161 og
Finnbogi 895 1098.

Atvinnuhúsnæði
ATVINNUHÚSNÆÐI
Bæjarflöt 9—Gylfaflöt 15 Reykjavík

BÆJARFLÖT 9 | GYLFAFLÖT 15 | REYKJAVÍK
•

Byggingareitur er 22 * 55 metrar

•

Hámarks lofthæð er 7,5 m. stölluð lóð

STÁLGRINDARHÚS Á STÓRRI LÓÐ SEM BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA Í
ÚTFÆRSLU. GRUNNFLÖTUR 1.100 FM. EFRI HÆÐ SEM SVEIGJANLEG ER
AÐ ÞÖRFUM KAUPENDA.

•

Sveigjanleiki í hönnun m.v. þarfir.

Miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu - stutt í stofnbrautir og allar áttir.

•

Stærðir á plássum frá 170-2200 fm.

Mikill uppbygging framundan í aðliggjandi svæðum.

•

Góð aðkoma bæði frá Gylfaflöt 15 og Bæjarflöt 9

Traustur byggingaraðilið— Urðarsel ehf

DÆMI UM
ÚTFÆRSLUR

5500

Grunnflötur
110 m2

Grunnflötur
200 m2

2700

550

1000

Grunnflötur
240 m2

2000

Grunnflötur
540 m2

1200

Úlfar Þór Davíðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 9030

EFRI HÆÐ

Þóra Birgisdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 777 2882

Stálgrindarhús á stórri lóð sem býður upp á mikla möguleika / sveigjanleika í
útfærslu
Grunnflötur 1.100 fm. Efri hæð sem sveigjanleg er að þörfum kaupenda
Helgi Jón
Harðarson

Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Sími 520 7500

Freyja
Sigurðardóttir

Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Magnús
Emilsson

Ágústa
Hauksdóttir

Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Löggiltur fasteignasali
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hlynur
Halldórsson

Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Hildur
Loftsdóttir

Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

Andrea Guðrún
Gunnlaugsdóttir

Löggiltur fasteignasali
andrea@hraunhamar.is

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

Miðsvæðis á höfuð-

STRANDGATA
– HAFNARFJ. - NÝBYGGING
borgarsvæðinu
stutt í

Atinnvinnuhúsnæði
Byggingareitur er 22 * 55 metrar
Hámarks lofthæð er 7,5 m. stölluð lóð

HÚSAR LAND - SUMARHÚS OG LAND

Hilmar Þór
Bryde

STRANDGATA – HAFNARFJ. - NÝ STANDSETT

stofnbrautir og allar áttir
Mikill uppbygging framundan
í aðliggjandi svæðum
Sveigjanleiki í hönnun m.v.
þarfir.

Sveigjanleiki í hönnun m.v. þarfir.
Stærðir á plássum frá 170-500 fm.

Sérlega fallegt 42 fm sumarhús auk 20 fm milliloft á 27 hektara landi. Frábær staðsetning í Ásahreppi í Rangárvallasýslu
um 1 klst akstri frá Rvk.
35 millj/verðtilboð.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is

Ný 3ja herb. 79 fm íbúð á efstu hæð með sérinngangi í ný
uppgerðu timburhúsi. Gluggar í þrjár áttir og aukin lofthæð.
Íbúðin er laus.
Verð 43,9 millj/verðtilboð.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is

Glæsilegt 79 fm, 3.herb. íbúð með sérinngangi í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin skilast fullbúin. Íbúðin er óvenju björt með
á plássum
170
gluggum Stærðir
í þrjár áttir ásamt
aukinni lofthæð.frá
Einstök
eign.fm
Laus til afhendingar.
til 500 Verð
fm.46,9 millj/verðtilboð.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is

FURUHLÍÐ - HAFNARFJ. - PARHÚS

LYNGHÓLAR – GARÐABÆR – GLÆSILEGT RAÐ

KVISTAVELLIR
- HAFNARFJ.
Urðarsel
ehf – RAÐHÚS

Traustur byggingaraðilið—

Góð aðkoma bæði frá Gylfaflöt 15 og
Bæjarflöt 9
OP

IÐ

HÚ

S

Nýkomið í einkasölu glæsilegt parhús m/innb. bílskúr.
Samtals 240 fm. 5 svefnherb. Nýleg rúmgóð sólstofa og mjög
fallegur garður. Frábær staðsetning og útsýni.
V.83,9 millj.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt tvílyft raðhús á þessum
vinsæla stað m/innb. Bílskúr. Samtals 206 fm. Sérsmíðaðar
innréttingar, vandað gólfefni. Fullbúin eign í sérflokki.
V.89,5 millj. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 20. FEB. KL 17.30-18.00.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is

Þóra Birgisdóttir s. 777-2882
Úlfar
s. fullbúið.
897-9030
Glæsilegt
nýttÞór
raðhúsDavíðsson
á einni hæð og skilast
Húsið
er 145 fm, þar af er 30 fm bílskúr. 3 svefnherb. Fallegar og
vandaðar innréttingar. Síðasta húsið. Traustir verktakar.
Verð 65 millj.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is

Frekari upplýsingar síma 519-5500
Nánari upplýsingarBæjarhrauni
og teikningar
á www.fastborg.is
10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Markarflöt – Garðabæ. Vel staðsett einbýlishús.

Furuvellir – Hafnarfirði. Glæsilegt og vel innréttað einbýlishús
• Virkilega glæsilegt 201,0 fm. einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr á fallegum stað
innarlega í botngötu við falleg útivistarsvæði og
gönguleiðir við Furuvelli.
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá ítalska
fyrirtækinu Tisettanta; Eldhús, fataskápar, hillusamstæður og fataherbergi. Aukin lofthæð er í
húsinu og innbyggð lýsing. Innihurðar eru extra
háar. Arinn er í stofum og gólfsíðir gluggar eru í
húsinu að hluta.
• Opið bílskýli á upphituðu plani fyrir framan bílskúr og rúmgóð innkeyrsla með plássi fyrir allt
að 4 bíla.
• Lóðin er með yfir 100 fm. verönd með miklum
skjólveggjum, heitum potti, útisturtu og lýsingu.
Húsið að utan er að hluta til klætt með harðviði
og falleg lýsing er utan á húsinu.
• Arkitekt er Björgvin Snæbjörnsson arkitekt.

Virkilega fallegt, vel skipulagt og bjart 199,7 fm.
einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 68,3 fm.
tvöföldum bílskúr á 1.092 fm. lóð við Markarflöt.
Aukin lofthæð er í öllu húsinu. Stórar samliggjandi
stofur með gólfsíðum gluggum að hluta. Eldhús
er rúmgott og með ljósum viðarinnréttingum. Þrjú
herbergi. Ný ca. 60 fm. viðarverönd með skjólveggjum var byggð sunnan og vestan við húsið
árið 2017. Húsið var allt málað að utan árið 2017.
Staðsetning eignarinnar er mjög góð innarlega
í lokaðri botngötu.

Verð 85,9 millj.

Verð tilboð

Jörfabakki 24. 4ra herbergja íbúð með aukaherbergi í kjallara.
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 107,4 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum
svölum til vesturs er snúa inn í bakgarð. Íbúðinni
fylgir sér útleiguherbergi og sér geymsla í kjallara.
Húsið er múrviðgert að utan og verður það málað
þegar veður leyfir. Baðherbergi var endurnýjað
fyrir um 5 árum síðan. Rúmgóð stofa með stórum
gluggum til vesturs. Þrjú herbergi. Þvottaherbergi
innan íbúðar.

Hraunbraut 30 - Kópavogi. 4ra herbergja neðri sérhæð.
S
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Frábær staðsetning þar sem skólar, leikskólar
og íþróttasvæði eru í göngufæri ásamt verslun
og þjónustu í Mjóddinni.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 113,4 fm.
neðri hæð með sérinngangi á fallegum útsýnisstað
við Hraunbraut. Íbúðin er mikið endurnýjuð á sl.
árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni að
stærstum hluta og nýjar raflagnir. Rúmgóð stofa.
Eldhús opið við stofu. Þrjú herbergi. Stór og ný
viðarverönd með skjólveggjum og útsýni að Snæfellsjökli, að Perlunni og víðar.
Sér bílastæði á lóð fyrir íbúðina.
Frábær staðsetning í vesturbæ Kópavogs.

Verð 39,9 millj.

Lautasmári 5 – Kópavogi. 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum.
S
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
Mjög mikið endurnýjuð 118,6 fm. íbúð á tveimur
hæðum, 1. hæð, í átta hæða lyftuhúsi á þessum
eftirsótta stað í Kópavogi. Stór afgirt viðarverönd í
suður með tengi fyrir heitan pott.Búið er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu og öll tæki, bæði baðherbergin, gólfefni og alla skápa og innihurðar.
Einnig er íbúðin öll nýmáluð að innan.

Verð 39,9 millj.

Bergþórugata 16. 3ja herbergja íbúð á efri hæð og í risi.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
Virkilega falleg og sjarmerandi 76,6 fm. íbúð á 1.
hæð, miðhæð, við Bergþórugötu í göngufæri við
Sundhöll Reykjavíkur og ýmsa þjónustu. Búið er
að endurnýja eldhús á afar smekklegan máta.
Samliggjandi stofur og er einfalt að nýta aðra sem
auka svefnherbergi. Eitt svefnherbergi með miklum
skápum. Snyrtileg sameign og sér geymsla í
kjallara. Lóðin snýr til suðurs.

Mjög snyrtileg sameign.
Aðgangskort fylgir íbúð inn á bílastæði bakvið
hús.

Verð 53,9 millj.

Verð 41,9 millj.

Mávahlíð. 4ra herbergja risíbúð.

Njálsgata 85. Góð 3ja herbergja íbúð.
Mjög góð 4ra herbergja 82,0 fm. risíbúð í fjórbýlishúsi í Hlíðunum.
Rúmgóðar samliggjandi stofur (á teikningu herbergi
og stofa). Tvö rúmgóð herbergi. Eldhús með fallegum hvítum innréttingum og góðri borðaðstöðu.
Geymsluris yfir íbúðinni.
Sameign er nýlega teppalögð.
Húsið er nýlega steinað og gler og gluggar í öllu
húsinu nýlegt.

Verð 42,9 millj.

Hverfisgata 50. 4ra – 5 herbergja hæð í fjórbýlishúsi - útsýni.
Mjög góð 4ra - 5 herbergja útsýnisíbúð á 4. hæð
með suðursvölum við Hverfisgötu. Útsýnis nýtur
út á sjóinn, að Esjunni og víðar. Nýlegt eldhús er í
íbúðinni, nýlegar raflagnir og tafla, norðurhlið hússins er öll nýklædd að utan og nýtt gler og gluggar
eru á þeirri hlið hússins. Íbúðinni fylgir séreignarréttur að ca. 75 fermetra þaksvölum, sem reisa má
á þaki hússins. Norðurhlið hússins er öll nýendurnýjuð með nýrri klæðningu, hljóðeingangrandi gleri
og nýjum opnanlegum fögum í gluggum. Íbúðin
er öll mjög opin, björt og skemmtileg og í “New
York loft” stíl.Aðeins þrjár íbúðir í húsinu og ein
Verð 59,5 millj.
íbúð á hverri hæð.
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Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15
– 17.45
Mjög falleg og þó nokkuð endurnýjuð 79,7 fm.
íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi að meðt. sér geymslu
á baklóð. Íbúðin er mjög björt með fallegri gluggasetningu, aukinni lofthæð og fallegum gifslistum
í loftum að hluta. Tvö stór herbergi. Rúmgóð og
björt stofa.Rafmagnstafla og raflagnir hafa verið
endurnýjaðar og ljósleiðari er kominn inn í íbúðina.
Geymslan er á bakóð. Staðsetning á rólegum
stað nærri miðborginni þaðan sem stutt er í
leikskóla, skóla, Sundhöll Reykjavíkur, verslanir
og aðra þjónustu.

Verð 33,9 millj.

Vatnsstígur 14. Glæsileg 4ra herbergja íbúð – laus strax.
Glæsileg og vel skipulögð 129,2 fm. íbúð á 4.
hæð að meðt. sér geymslu. Tvö baðherbergi,
suðursvalir og frábært útsýni á þessum eftirsótta
stað í Skuggahverfinu. Sér bílastæði í bílageymslu.
Aðeins tvær íbúðir eru á hverri hæð hússins og
því eru gluggar í þrjár áttir á íbúðinni. Setustofa
með gluggum til austurs og norðurs. Borðstofa
með útgengi á svalir til suðurs. Eldhús með fallegum eikarinnréttingum. Tvö herbergi. Mynddyrasímakerfi er í húsinu. Íbúðin er fullbúin
með gólfefnum og er laus til afhendingar strax.

Verð 79,9 millj.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Sími 562 4250

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

NNÝÝ
BBYYG
GGG
INING
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Frum

Parhúsalóðir
LUNDUR
2 - 415-23
-við
6
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir2við
LYNGGATA
Leirvogstungu
í Mosfellsbæ

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Hilmar Óskarsson
Óskar Þór Hilmarsson
Guðjón Sigurjónsson
Guðjón
Hilmar Framkvæmdarstjóri
Óskar Þór Löggiltur fasteingasali
Pálmi
NÝ
Sölumaður
Sigurjónsson
Óskarsson
Hilmarsson
Almarsson
B
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar
íbúðir að
viðLynggötu 2 í Garðabæ.
Lund
ívandaðar
Kópavogiíbúðir
Nýjar
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

ERÐ

NÝ KAÐ V
K
LÆ BYG
GI
N

G

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

YG
G

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

IN

k

Au

ið160 fm.
Mik•• Stórglæsileg
penthouseíbúð.

FELLAHVARF
G Glæsilegt
3ja hæða álklætt

Auður
Hildur Edda
Bjarni Tómas
LANGHOLTSVEGUR
Kristinsdóttir
Gunnarsdóttir
Jónsson
ASPARHVARF
104 Rvk. 2ja
herb.
60,4 fm. Miðhæð.
Löggiltur fasteignasali
Gsm: Endurnýjað
824-7772

Lögfr./Aðstm.

Löggiltur fasteignasali

Kóp.
að203
utan.
Verð 18,9 millj.
Gsm: 661-0804
GSM: 895-9120
213 fm. Raðhús.
Góðar innréttingar.
Stutt í skóla og leikskóla. SJÁ
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.VA

SELD

RÚ

við Lund 7-13 í Kópavogi.

TS
Ý

NI

LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
Verð 29.5 millj.

Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
Frábært útsýni. Vandaðar

• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Frábært útsýni.
Verð 26,9 millj.
REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL
Rvk. Mjög gott og
• 109
Einbýli.

mikið standsett einbýlis-

• 2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.
• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

LUNDUR
di
áhv

Gsm: 896-3344

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaupplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
200 Kóp.
ílan

210
Garðabær.
Löggiltur
fasteignasali

LUNDUR 7, 9, 11 og 13

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.

ð

Tryggvi Kornelíusson

Smári
Sölumaður
LANGALÍNA
Jónsson

fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
íbúðir.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.
StórglæsilegarSjávarútsýni.
íbúðir með sjávarútsýni

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

ú
aíb

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

FJÖRUGRANDI

ðS
úÚ
aíbH

107 Rvk.

ukIÐ

OAP

BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk.
115 fm. 4ra herb.
Góð staðsetning.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 millj.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

60

Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

og
ára

ri

eld

• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
Raðhús á tveimur hæðum
• 2 stæði í bílgeymslu.
með innbyggðum bílskúr.
ÁLFKONUHVARF
• Vandaðar innréttingar.
203 Kóp.
• Innfelld
lýsing.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
GILSÁRSTEKKUR
ÁLFTAMÝRI
HRAUNTUNGA
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
í
• Aukin
lofthæð.
KR völlinn.
Nýjar
vandaðar
að Lynggötu
2 í Garðabæ.
íbúðir
sjávarútsýni
Lund 7-13 í Kópavogi.
109 Rvk.
Einbýli. íbúðir
Góð staðsetning
í
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
200 Kóp. Tengihús. 214,3 Stórglæsilegar
fm. Stórar
109 með
Rvk.
4ra.
herb. Góðarvið
innrétt103110
Rvk.
fm íStæði
VR blokkbílageymslu.
timbursólverönd.
• Frábærtinnréttingar
útsýni.
lokaðri
götu.
endurnýjuð,
og gólfefni.
Góð staðsetningNýjar
í lokaðri
parket
á gólfum,
baðí Fossvogsdal
flísalagt.
inni. fjölbýlishúsi.
Góð ogStór
snyrtileg
íbúð íeru
þessu
Vel skipulagðar
og vandaðar
íbúðir á vinsælum
útsýnisstað
við Lynggötu
2, Urriðaholtiþaksvalir.
í Garðabæ.
stórglæsilegaringar,
íbúðir
að Lundi
7-13
í 55 íbúða
Húsin
5 og 6 hæðir.
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
Verð 58 millj.
Verð 22,5 millj.
götu. Verð 46,7 millj.
Verð 21,5 millj
vinsæla
húsi.

Álklætt fjölbýlishús með lyftu. Stærð íbúða er 81 til 185 fm. Fullbúnar íbúðir með gólfefnum.
Vandaðar innréttingar. Bjartar og rúmgóðar íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is

Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107 til 196,8 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar
og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
verða ýmist með góðum svölum með glerlokunum 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
HELLUVAÐ 17

TRYGGVAGATA 13

• 110 Rvk.
• 97 fm.
• 3ja herb.
• Bílgeymsla.
• Falleg íbúð.
• Útsýni.
• Verð 43,9 millj.

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Tryggvagötu 13.

OP

IÐ

DYNGJUVEGUR 17

HÚ

S

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Tryggvagötu 13.

Einstaklega glæsilegar íbúðir á útsýnisstað við Tryggvagötu 13 í miðbæ Reykjavíkur.
Húsið er 6 hæðir. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 55,3 til 166,3 fm. Mjög vandaðar HTH innréttingar. Bjartar og rúmgóðar
íbúðir með gólfsíðum gluggum. Einstök hönnun innan sem utan þar sem engu er til sparað.

• 104 Rvk.
• 125,4 fm. 3ja herb.
• Bílskúr
• Fallegt eldhús.
• Nýlega standsett.
• Möguleiki á aukaíbúð.
• Verð 53,5 millj
Opið hús þriðjudag
frá kl. 16:45 til 17:15

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

OP

IÐ

RAUÐAVAÐ 3

HÚ

S

S
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NI

SÝ

T
RÚ
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IÐ

• 110 RVK.
• 108 fm. 3ja herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Fallegt útsýni.
• Góð staðsetning.
• Falleg íbúð.
• Rúmgóð herbergi.
• Verð 44.9 millj
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 17:30

NÝHÖFN 7

HÚ

S

• Sjáland 210 Garðabæ.
• Nýtt hús. 150 fm.
• Stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Góð staðsetning.
• Stórar svalir.
• Glæsileg íbúð.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 17:30

GJÁHELLA 5

• 221 HFN.
• 204 fm atvinnhúsnæði.
• Tvær hæðir.
• Stór innkeyrsluhurð.
• Innréttuð íbúð á efri hæð.
• Mjög snyrtilegt.
• Verð 44 millj.

G
GIN

YG

B
NÝ

LUNDUR 25 - PENTHOUSE
• Lundur Kópavogi.
• Nýtt hús.
• Glæsileg 179 fm penthouse
íbúð.
• Stórar þaksvalir.
• Tvö stæði í bílageymslu.
• Tvö baðherbergi.
• Fallegt útsýni.
• Glæsilega innréttuð íbúð.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OP

IÐ

NAUSTAVÖR 7

HÚ

S

• Kóp
• 116,3 fm.
• 4ra herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Glæsilegar innréttingar.
• Tilbúinn til afhendingar.
• Verð 62 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

RITUHÓLAR 17

• 111. RVK.
• Einbýlishús.
• 233,6 fm.
• Vel við haldið.
• Fallegt útsýni.
• Tvöfaldur bílskúr.
• 4 til 5 svefnherbergi.

FASTEIGNABLAÐ
eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11

588 9090

Eignamidlun.is
eignamidlun@eignamidlun.is
Grensásvegur 11, 108 Reykjavík
588 9090

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
Sími 662 2705

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 661 6021

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

OPIÐ HÚS – MIÐVIKUDAG
21. febrúar milli kl. 16:00 og 17:00

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast
skjólgóðum, lokuðum garði.
Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og Hverfisgötu
verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
Auk þess eru tvær stórar penthouse íbúðir.
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.
Afhending áætluð í febrúar 2018.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

G. Andri Guðlaugsson

Brynjar Þ. Sumarliðason

Kjartan Hallgeirsson

Daði Hafþórsson

Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

BSc, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í
viðskiptafræði,
löggiltur
fasteignasali
Sími 896 1168

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

saLa fasteigNa síðaN 1957

freyjugata 32
101 reykjavík

89,1 m²
56,9 miLLj.

OPið HÚs

bOðagraNdi 2a
107 reykjavík

182,5 m²
89,9 miLLj.

OPið HÚs

Þriðjudaginn 20. feb.
milli kl. 17:15 og 17:45.

Þriðjudaginn 20. feb.
milli kl. 16:15 og 16:45.

Glæsileg mikið endurnýjuð þakhæð í 4-býlishúsi á mjög góðum
stað við Freyjugötu í miðbæ Reykjavíkur, gegnt styttugarði
Listasafns Einars Jónssonar. Húsið er eitt af þessum fallegu og
virðulegu húsum í Þingholtunum og stendur neðan götu. Stofa,
borðstofa og tvö herbergi. Svalir útaf stofu. Stór sameiginlegur
garður til suðurs. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.

NáNari uPPLÝsiNgar
magnea s. sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

LaNgagerði 110
108 reykjavík

152,6 m²
62,7 miLLj.

Vorum að fá í sölu 182,5 fm íbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi
við Boðagranda 2A. Glæsilegt útsýni. Þrennar svalir. Íbúðin
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, þrjú herbergi, fataherbergi og tvö
baðherbergi. Eignin er tvær íbúðir samkvæmt teikningu en búið
að sameina í eina íbúð. Tvö stæði í bílageymslu fylgja íbúðinni.

NáNari uPPLÝsiNgar
daði Hafþórsson

áseNdi
8
79 m²
kaPLaskjóLsvegur
61 131,6
108
107 reykjavík
56,9 m.

bOrgargerði
Hrísmóar
1 6
108
210 reykjavík
garðabær

Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is

119,5
91,7 m²
51,9 45,9
miLLj.
m.

OPið HÚs
Vorum að fá í sölu einbýlishús við Langagerði í Reykjavík. Húsið
er skráð 152,6 fm og er hæð, kjallari og ris. Stofa, borðstofa og
þrjú herbergi. Rishæðin er töluvert undir súð þannig að gólfflötur
er eitthvað stærri.

áseNdi
8 10
Hrísrimi
108
112 reykjavík

79
89 m²
39,9 m.

Vel skipulögð og staðsett 89 fm 4ra herb. íbúð með sér inngangi
í fjórbýlishúsi við Hrísrima í Grafarvogi. Stutt er í alla helstu
þjónustu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og þrjú herbergi. Frá stofu
er gengið út á verönd.
Nánari upplýsingar: andri guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

áseNdi
8
HLíðarHjaLLi
39a
108
200 reykjavík
kóPavOgur

79 m²
186,4
67,5 m.

Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð, auk herb. í
kjallara, í fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum. Stofa,
eldhús og fjögur herbergi, auk herbergis í kjallara. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og fl.
Nánari upplýsingar: andri guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

NáNari uPPLÝsiNgar
daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is

bOrgargerði
6 7
framNesvegur
108
101 reykjavík

119,5
200 m²
51,9 miLLj.
110 m.

Um er að ræða hús á þremur hæðum sem hefur verið nýtt og
leigt út í tólf aðskildum herbergjum. Heildarstærð matshlutans
er um rúmlega 200 fm. Húsið hefur verið mikið endurnýjað bæði
að innan og utanverðu. Óskað er eftir tilboði í eignina sem er öll
í útleigu.
Nánari upplýsingar: Þórarinn m. friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

bOrgargerði 624
víðiHvammur
108
200 reykjavík
kóPavOgur

119,5
106 m²
51,9 48,5
miLLj.
m.

OPið HÚs
Vorum að fá í sölu um 156 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi við Hlíðarhjalla. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Húsið er staðsett innst
í botnlangagötu á einstaklega góðum útsýnistað í suðurhlíðum
Kópavogs. Endurnýjað vandað eldhús og baðherbergi. Stórar
suðvestursvalir. Glæsilegt útsýni.
Nánari upplýsingar: Þórarinn m. friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Vel staðsett og skipulögð 3ja herb. íbúð á 1. hæð auk bílskúrs
samtals 106 fm á góðum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Stofa/
borðstofa og tvö herbergi. Íbúðinni fylgir góður sólpallur. Stutt
í skóla og þjónustu.
Opið hús þriðjudaginn 20. feb. milli 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar: andri guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

áseNdi
8
rauðarárstígur
22
108
105 reykjavík

79 m²
66,1
37,9 m.

3ja herbergja 66,1 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli við Rauðarárstíg.
Húsið er nýsteinað að utan ásamt því að garðurinn var tekinn í
gegn síðasta sumar. Íbúðin er falleg og björt á eftirsóttum stað í
Reykjavík. Örstutt í miðbæ Reykjavíkur.
Nánari upplýsingar: kjartan Hallgeirsson lg.fs. og
Hreiðar Levy guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021

áseNdi
8 9
HLéskógar
108
109 reykjavík

79 m²
303,1
95,0 m.

OPið HÚs
Vorum að fá í sölu 303,1 fm einbýlishús á þremur hæðum við Hléskóga. Mögulegt væri að útbúa sér íbúð í kjallara. Eignin skiptist
m.a. í forstofu, 6 svefnherbergi, 3 stofur, eldhús og 2 baðherb.,
bílskúr og aukarými um 30 fm sem ekki er skráð. Stutt er í alla
helstu þjónustu.
Opið hús þriðjudaginn 20. feb. milli 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar: daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Glæsileg mikið endurnýjuð 91,7 fm 3ja herb. íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Tvennar yfirbyggðar svalir til suðurs
og vesturs. Vandað endurnýjað eldhús og baðherbergi. Mjög
gott útsýni yfir bæinn til sjávar og allt til Suðurnesja. Laus strax.
Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45.
Nánari upplýsingar: Þórarinn m. friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

bOrgargerði 6
skóLavörðustígur
6b 119,5
84,4 m²
108
51,9 49,9
miLLj.
101 reykjavík
m.

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við
Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl.
Nánari upplýsingar: andri guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

bOrgargerði
vOgatuNga
356
108
200 reykjavík
kóPavOgur

119,5 m²
122,3
51,9 55,0
miLLj.
m.

OPið HÚs
Fallegt 122,3 fm 3ja herbergja parhús með bílskúr innst inn í botnlanga við Vogatungu í Kópavogi. Hellulagt bílaplan og gangstétt
með snjóbræðslu. Falleg lóð með verönd til suðurs og vesturs.
Húsið er ætlað fyrir 60 ára og eldri.
Opið hús miðvikudaginn 21. feb. milli 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar: sverrir kristinsson lg.fs. s. 588 9090 og
Hreiðar Levy guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÞÚ fiNNur eigNiNa Hjá Okkur

LOgaLaNd 23
108 reykjavík

228,7 m²
89,5 miLLj.

LaNgaLíNa 21
210 garðabær

104,9 m²
54,9 miLLj.

OPið HÚs

Mánudaginn 19. feb.
milli kl. 17:00 og 17:30.

Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög góðum
stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 228,7 fm og er bílskúrinn þar
af 25,6 fm. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í
suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla og skóla.

NáNari uPPLÝsiNgar
kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

HáaLeitisbraut 28
108 reykjavík

111,7 m²
46,5 miLLj.

OPið HÚs

Lautarvegur 16
103 reykjavík

NáNari uPPLÝsiNgar
g. andri guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705

miðstræti 5
101 reykjavík

139,4 m²
74,5 miLLj.

OPið HÚs

Mánudaginn 19. feb.
milli kl. 17:15 og 17:45.

4ra herb. 111,7 fm íbúð á 4. hæð í fallegu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson. Rúmgóð
og vel skipulögð íbúð með stórri opinni stofu og þremur svefnherbergjum miðsvæðis í Reykjavík. Fallegt borgarútsýni úr stofu.
Þvottahús innan íbúðar. Örstutt í þjónustu

Glæsileg 3ja herbergja 104,9 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi við
Löngulínu í Sjálandshverfi í Garðabæ. Stofa, borðstofa og tvö
herbergi. Aukin lofthæð í stofu og borðstofu. Þvottahús innan
íbúðar. Yfirbyggðar svalir. Stæði bílageymslu. Staðsett í göngufæri við grunn- og leikskóla.

Mánudaginn 19. feb.
milli kl. 17:15 og 17:45.

NáNari uPPLÝsiNgar kjartan Hallgeirson
Hreiðar Levy guðmundsson löggiltur fasteignasali
Nemi til löggildingar fasteignasala
Sími 661 6021 hreidar@eignamidlun.is

stærð frá 108,9 – 229,9 m²
verð frá 76,5 miLLj.

Einstaklega sjarmerandi og falleg 4ra herbergja íbúð í einu af
eldri húsum borgarinnar. Íbúðin er á fyrstu hæð. Sér inngangur
er á bakhlið hússins beint í íbúð og sameiginlegur inngangur
gegnum stigagang. Einstakur staður rétt við tjörnina í Reykjavík.
Á hæðinni eru tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, forstofa og
baðherbergi. Góðar vestur svalir.

NáNari uPPLÝsiNgar
kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

brattHOLt 21
270 mOsfeLLsbær

OPið HÚs

Mánudaginn 19. feb.
Milli kl. 12:15 og 12:45

Þrjár fulllbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við
Lautarveg í Fossvogi. Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergjum með hita í gólfi, tvennum svölum eða sérafnotareitum.
Um er að ræða 3ja –5 herbergja íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9
fm. Tvær íbúðanna eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele.

Fallegt 164 fm 5 herbergja einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr.
Húsið er mjög vel skipulagt og garðurinn er afar glæsilegur með fallegum
gróðri. Stofa, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Góð staðsetning og örstutt í þjónustu svo sem leikskóla, skóla, heilsugæslu, verslanir, sundlaug
og líkamsrækt.

NáNari uPPLÝsiNgar
daði Hafþórsson

NáNari uPPLÝsiNgar
kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is

Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

65,9 miLLj.

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

BÓKIÐ SKOÐUN

Sýnum daglega

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.
Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.
Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason

Guðlaugur I. Guðlaugsson

Þórarinn M. Friðgeirsson

Daði Hafþórsson

BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

EINSTAKT HÚSNÆÐI Á LANGHOLTSVEGI
EIGNAMIÐLUN
KYNNIR TIL SÖLU

Höfum fengið í sölu heildarhúseignina að Langholtsvegi 113. Um er að ræða 516 m2 hús
á tveimur hæðum auk kjallara með samþykktu auka byggingarmagni. Eftir samþykki
deiliskipulagstillögu var byggingarmagn aukið á reitnum og gert ráð fyrir gistiheimili með
kaffihúsi eða veitingastað á jarðhæð. Breytingarnar eru annars vegar inndregin 91 m2
hæð sem byggja mætti ofan á núverandi byggingu og hins vegar aukið byggingarmagn
fyrir aftan húsið.
Húsið er allt í útleigu. Verð 158 millj.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

VILTU KAUPA FASTEIGN Á SPÁNI?
Medland sýnir þér besta úrvalið og fylgir þér gegnum
kaupferlið, allt frá spænskum kennitölum til húsgagnakaupa.
Komdu og hlustaðu á fyrirlestur sem haldinn verður eftir
þörfum báða dagana.

23. og 24. febrúar á REYKJAVÍK

Komdu og spjallaðu við okkur á

Centerhotel Plaza
Aðalstræti 4 – 101 Reykjavík
23. febrúar frá 15:00-20:00
24. febrúar frá 10:00 til 17:00

www.medlandspann.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

F a s t e i g n a s a l an T ORG

Garð at o rg i 5

Hafdís
Sölustjóri

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

2 1 0 Garðabær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

kraftur • traust • árangur

w w w.fs torg.i s

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

893 4416

694 4000 848 7099

Jón Gunnar
Sölufulltrúi

Alexander
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

695 7700

699 4610

899 8811 692 3344

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Hafliði
Lögfræðingur

520 9595

822 2225

696 6580

846 4960

Ólafsgeisli 28B

NÝJAR ÍBÚÐIR

113 Reykjavík

74.900.000

Fyrstu íbúðir
verða afhentar
sumarið 2018

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. feb. kl 17:30-18
Herbergi: 5

Stærð: 172,9 m2

Virkilega falleg og björt 172.9 fm 4-5 herbergja efri sérhæð ásamt
bílskúr með útsýni yfir borgina við Ólafsgeisla í Grafarholti. Eignin
skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, sjónvarpsrými (möguleiki á að breyta í herb), opið eldhús, 2 svefnherbergi,
fataherbergi, þvottahús, og bílskúr. Tvennar stórar svalir. Allar
innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar úr hnotu frá Hegg og hurðir
hærri en almennt gengur. Baðið sérlega glæsilegt með stórri steinsteyptri sturtu og baðkari. Að utan er húsið lýst upp með kösturum,
innkeyrslan er hellulögð og hiti í stétt, stutt í golfið og nátturuna.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Sléttahraun 32

Sigurður
fasteignasali
GSM: 898 6106

Glósalir 7

AÐEINS 15 ÍBÚÐIR EFTIR!
Sýnum daglega,
hringið og bókið skoðun

201 Kópavogi

49.900.000

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR
Alexander
sölufulltrúi
GSM: 695 7700

Hvassaleiti 24

Í SÍMA 520 9595

103 Reykjavík

47.900.000

Herbergi: 3

Stærð: 120,2 m2

Dýjagata 18

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. feb. kl. 18.30-19.00

BÓKAÐU SKOÐUN

Herbergi: 4

Herbergi: x

Falleg og rúmgóð útsýnisíbúð á 7 hæð í þessu eftirsótta fjölbýli.Um
er að ræða eign sem er skráð 121,6fm og að auki fylgir henni stæði
í lokaðri bílageymslu og yfirbyggðar svalir. Stórkostlegt útsýni er frá
íbúðinni, 2 svefnherbergi (upphaflega teiknuð þrjú herb.) og tvær
stofur.Mikið um sérsmíðaðar innréttingar og skápa. Staðsetning
er mjög góð þar sem stutt er í heilsugæslu, sundlaug, þjónustu og
verslun.

Bílskúr

Rúmgóð og vel staðsett 3ja herb íbúð á 2.hæð. Góður bílskúr fylgir. Íbúðin er
skráð 98,4 fm og bílskúr er 21,8 fm. Í íbúðinni eru tvö svefnherb, stór stofa með
svölum til suðvesturs, gott hol, eldhús með borðkrók, baðherbergi með glugga,
þvottaherbergi og búr.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4

Stærð: 148,8 m2

37.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. feb. kl.17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. feb. kl. 17.30-18.00
Stærð: 121,6 m2

220 Hafnarfirði

210 Garðabær

247.000.000

Stærð: 396,7 m2

Glæsileg, björt og opin íbúð, ásamt bílskúr á efstu hæð í
fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í borginni. Um er að ræða
eign sem er skráð skv fmr 148,8fm og þar af er bílskúr 21,6 fm.
Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi, rúmgóð stofa og eldhús í sama
rými, baðherbergi með stórri sturtu og aðstaða er fyrir þvottavél.
Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni
að hluta og einnig gluggar og gler þar sem þurfti. Vinsæl staðsetning, örstutt er í alla þjónustu.

Einstaklega glæsilegt einbýli með þreföldum bílskúr, húsið stendur á
stórri lóð með óhindruðu útsýni. Húsið einkennist af einstaklega fallegum arkitektúr sem gefur því reisulegt og fallegt yfirbragð. Í dag eru
í húsinu tvær íbúðir en möguleiki er að bæta við annari aukaíbúð eða
sameina núverandi íbúð aðal íbúðarrýminu með einfaldri framkvæmd.
Húsið er innréttað vönduðum sérsmíðuðum innréttingum. Lóð er
1.594 fm með byggingarrétt fyrir allt að 880 fm hús, staðsetning
er einstök niður við óbyggt svæði og Urriðavatnið. Stutt er í golf á
Urriðavöll einn glæsilegasta golfvöll landsins.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595
Cuxhavengata 1

ÁLALIND 10

OPIÐ HÚS

38.900.000

Frá: 54.900.000

mánudaginn 19. feb.
kl 17:00-18:00

201 KÓPAVOGUR

220 Hafnarfjörður

9
IR
ÍBÚÐ
EFTIR

TILBÚNAR TIL AFHENDININGAR
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Í LYFTUHÚSI

STÆÐI Í LOKAÐRI BÍLAGEYMSLU

Herbergi: 5

Álalind 10 er staðsett í miðju nýs hverfis á móti Smáralind. Húsið er 4ra hæða lyftuhús
með 11 íbúðum. Í kjallara hússins er sameiginleg upphituð (frostfrí) bílageymsla. Húsið
er að hluta til á svifi, sem gefur því glæsilegt yfirbragð.

Gott skrifstofuhúsnæði á annari hæð í fimm hæða húsi með lyftu á
góðum stað í Hafnarfirði, samtals 155 fm. Hæðin skiptist í fjórar góðar
skrifstofur og opið rými með parket á gólfum. Eldhúsaðstöðu með
góðri eldhúsinnréttingu og dúk á gólfi. Húsnæðið getur verið laust við
undirritun kaupsamings.

Á fyrstu hæð eru geymslur fyrir íbúðir ásamt reiðhjóla- og sorpgeymslu.
Íbúðir verða á 2.-4. hæð og verða 3ja, 4ra og 5 herbergja, stærðir íbúða er á bilinu 106
– 188 fm.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Lofthæð íbúða á 3. og 4. hæð verður tæpir 3 metrar.
Fjórar íbúðir eru á hæð að undanskyldri efstu hæð sem er með þrjár íbúðir og er ein
þeirra með 76 fm. þaksvölum.

Selvogsgrunn 3

104 Reykjavík

38.900.000

Stærð: 155 m2

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Næfurás 5

110 Reykjavík

Berglind
Fasteignasali
694 4000

79.900.000

Lundur 7-13

200 Kópavogi

NÝJA
ÍBÚÐ R
IR

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 2-3

Stærð: 83,7 m2

Vel skipulögð og björt 2ja herb. íbúð á 1. hæð með aukaherb. án glugga í litlu
fjölbýli. Eldhús og baðherbergi endurnýjað. Svalir í suður út frá stofu. Búið er að
endurnýja þakefni, skólplagnir, inntaksgrind og rafmagnstöflu í sameign. Endurnýjaðar flísar við sameiginlegan inngang 1. og 2. hæðar. Sérgeymsla og þvottahús
í sameign. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Skipasund 52

104 Reykjavík

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. feb. kl. 17:30 – 18:00
Herbergi: 4

Stærð: 91,6 m2

Um er að ræða 4ra herbergja sérhæð með sér inngangi á jarðhæð. Komið er inn í
forstofu með flísar á gólfi. Hol/gangur með plastparketi á gólfi. 3 svefnherbergi, öll
rúmgóð og með góðum gluggum. Aðalrými sem er stofa með útgengi út í garð, út
á steypta verönd.
Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Starmýri 2c

108 Reykjavík

57.700.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. feb. kl. 17:30-18:00

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR - EINSTÖK STAÐSETNING

Herbergi: 7

Herbergi: 2-4

Stærð: 251,9 m2

Vel viðhaldið 7 herbergja raðhús á þremur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Eignin er með fimm svefnherbergjum, fjögur á 2. hæð og eitt
rúmgott herbergi í risi. Íbúðarýmið er 229,7 fm og bílskúr 22,2 fm samtals 251,9 fm. Neðri hæð er með forstofu, gestasalerni, eldhúsi, búri,
stofu og borðstofu með útgengi út á verönd. Gengið er inn í bílskúr við
anddyri. Efri hæð er með góðri lofthæð, svölum út frá gangi, fjórum
rúmgóðum svefnherbergjum, fataherbergi ,baðherbergi og þvottahúsi
með glugga. Í risi er vel yfir 40 fm herbergi með tveimur þakgluggum.
Búið er að endurnýja flest gler í raðhúsinu og þakglugga í risi.
Endurnýjuð hellulögð framan til og við innkeyrslu með hitalögn.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herjólfsgata 38

220 Hafnarfirði

38.900.000

Stærð: 101,9-196,8 m2

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13 eru 5 til 6 hæða lyftuhús og öllum
íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Um er ræða 2ja-4ra
herbergja íbúðir. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum
sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum
frá Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru
álklædd og eru því viðhaldslítil. Íbúðirnar skilast með flísum á baðherbergjum og þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna. Stutt er í
margvíslega þjónustu, gönguleiðir og afþreyingu. Smáralindin,
Kringlan svo ekki sé minnst á menningarlífið í Gjánni, s.s. Salinn og
Gerðarsafn.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Þorrasalir 9

201 Kópavogur

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 22. feb. kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. feb. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. feb. kl. 17.30-18.00

Herbergi: 5

Herbergi: 2

Herbergi: 3

Stærð: 129,4 m2

Góð 5 herbergja hæð/íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin er björt og með aukinni lofthæð, og skiptist í 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og aðalrými
sem er með útgengi út á svalir. Íbúðin fylgir sér geymsla, skráð 5,8fm, á jarðhæð í
sameiginlegum stigagangi með einni annari íbúð.
Upplýsingar veitir Hafliði sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Stærð: 73,6 m2

Falleg og björt 2ja herbergja íbúð með útsýni til sjávar í lyftuhúsi fyrir 60 ára og
eldri. Stæði í bílageymslu fylgir. Gólfefni eru parket og flísar. Góðar suður svalir
með svalalokun. Fjölbýlishúsið Herjólfsgata 36-40 er vel staðsett með mögnuðu
sjávarútsýni í Vesturbæ Hafnarfjarðar Íbúðin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

51.900.000

Stærð: 108,7 m2

Falleg, björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í nýlegu lyftuhúsi með stæði í
bílageymslu. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Allar innréttingar eru samræmdar í íbúðinni. Gólfefni eru parket og flísar. Þetta er glæsileg staðsetning í
Salahverfinu í Kópavogi, stutt er í margvíslega þjónustu.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Fasteignakaup
Erna Valsdóttir lögg.fasteignasali
Hringdu í síma 892 4717
www.fasteignakaup.is

LIND FASTEIGNASALA

VIÐ KYNNUM:






Eign fyrir 55 ára og eldri
Frábært útsýni
Húsvörður í húsinu
Bílskúr fylgir eigninni
Stöndugur hússjóður

OPIÐ HÚS MÁN 19.FEB FRÁ 17:00-17:45

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

Snorrabraut 56B, 105 Reykjavík

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Íbúð 602 - 6.hæð
116 m2, Fjölbýlishús fyrir 55 ára og eldri

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

51.400.000 Kr.

BYGGINGALÓÐIR
á einstöku verði!

Sveitarfélagið Ölfus býður íbúðahúsalóðir í Búðahverfi í Þorlákshöfn
með 33,33% afslætti á gatnagerðargjöldum út maí 2018. Heildarverð með afslætti fyrir einbýlishúsalóð er því um 2,8 milljónir króna.

Er þetta ekki tækifæri til að grípa?

Þorlákshöfn er frábær staður til að búa sér notalegt
heimili og ala upp börn. Vinalegur og barnvænn bær
í fullkominni nálægð við aðra þéttbýliskjarna - eða
fjarlægð. Það fer eftir því hvernig þú lítur á það. Margir
átta sig á því en ekki allir að Þorlákshöfn er bara örstutt
frá höfuðborgarsvæðinu.

Búseturéttur á markaðsverði
Kríuland 21, sem er parhús í Garði
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja parhúsi á einni hæð.
Íbúðin er 89,7 fm að stærð
ásamt 39,1 fm bílskúr, samtals
128,8 fm.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 12.000.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 115.000Stekkjargata 65, sem er parhús í Reykjanesbæ
Til sölu búseturéttur í 4ra
herbergja parhúsi á einni hæð
ásamt garðskála. Íbúðin er
105,7 fm að stærð ásamt
29,6 fm bílskúr, samtals 135,3
fm.
Ásett verð búseturéttarins
er kr. 7.000.000 og eru
mánaðargjöldin um kr. 207.000-.
Suðurtún 35, sem er raðhús á Álftanesi
Til sölu búseturéttur í 4ra
herbergja raðhúsi á einni hæð
ásamt bílskúr. Íbúðin er 119,2 fm
að stærð ásamt 25,5 fm bílskúr,
samtals 144,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.
23.000.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 155.000-.
Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging,
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar
sem það á við.

Mikil íbúafjölgun hefur verið í Þorlákshöfn undanfarin
ár og heilmikil atvinnuuppbygging á sér stað í sveitarfélaginu. Höfnin hefur verið lífæð atvinnustarfsemi
á svæðinu en margir sjá t.d. stór tækifæri í tengslum
við millilandasiglingar Smyril Line Cargo til og frá
Þorlákshöfn.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð
hafið samband við skrifstofu Búmanna.
olfus.is

Hamingjan er hér!

Búmenn auglýsa íbúðir

Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn
480 3800

Tilboðsfrestur er til 1.mars n.k. kl.13.
Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl 9-12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast nánari
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is

Laugavegur 120

HÓTEL MIÐGARÐUR —————
TIL HAMINGJU MEÐ OPNUNINA!
Mannverk lauk nú í sumar framkvæmdum seinni
áfanga Hótel Miðgarðs við Laugaveg 120. Hótel
Miðgarður er hluti af CenterHotels keðjunni
sem rekur í dag sex hótel í miðborg Reykjavíkur.

Við óskum Centerhotels til hamingju með
nýja hótelið og þökkum um leið öllum þeim
aðilum sem komu að þessu verkefni fyrir
ánægjulegt og gott samstarf.

Viðbyggingin er viðbót við hálfrar aldar gamalt
hús Gunnars Hanssonar sem upprunalega hýsti
Búnaðarbankann. Sá hluti var endurinnréttaður
og tekinn í notkun árið 2015 með 43 hótelherbergjum og veitingastað. CenterHotel Miðgarður
er nú í heild fullbúið 170 herbergja hótel með
veitingastað, opinni móttöku, bar, fundarsölum
og glæsilegri heilsulind.

Mannverk sá um þróun, hönnunarstjórn
og framkvæmdir á húsnæðinu eftir hönnun
Glámu-Kím arkitekta og í samstarfi við
eftirtalda aðila:

MANNVERK.IS

Jöklafold 14 - 112 Reykjavík

Laufengi 58 - 112 Rvk.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Hringdu og bókaðu skoðun

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Hringdu og bókaðu skoðun
falleg 107,1 m2, 4ra herberja endaíbúð með
sérinngangi af opnum svalagangi á efstu
hæð. stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
V. 39,9 m.

Skyggnisbraut 30 - 113 Reykjavík

OP

IÐ

HÚ

S

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
Mjög björt og falleg 77,8 m2, 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi. Gott skipulag. fallegar
innréttingar. Gólfefni eru fallegt harðparket og flísar. í íbúðinni eru breiðari hurðagöt og er því
hjólastólaaðgengi í íbúðinni. húsið stendur efst og innst í hverfinu og er í jaðri hverfisins. stutt
í gönguleiðir og náttúruna. V. 36,9 m.

Klapparhlíð 32 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

HÚ

S

efri sérhæð, ásamt bílskúr og óinnréttuðu rými í kjallara (óskráðir ca 46 m2) í tvíbýlishúsi.
eignin er skráð 238,8 m2, þar af íbúð 187,4 m2, bílskúr 27,4 m2, stigi 2 m2 og geymsla í kjallara
22 m2 inn af geymslu er rými sem er ca 40m2 (óskráðir), einnig er búið að gera herbergi í risi
sem er ca 15m2 (óskráðir). eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu,
forstofu, geymslu, þvottahús, samliggjandi stofur, millipall, eldhús, bílskúr og óinnréttað rými í
kjallara. V. 79,9 m.

Laxatunga 82 - 270 Mosfellsbær

Þórðarsveigur 11 - 113 Rvk.

Laus strax
Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

flott og mikið endurnýjuð 91,8 m2, 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði
í lokaðri bílageymslu í lyftuhúsi. svalir í
suðvestur. stutt í skóla, leikskóla og verslanir. leiktæki á sameiginlegri lóð. íbúðin er
nýmáluð að innan. V. 39,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

nýtt og glæsilegt 160 m2 fullbúið endaraðhús við laxatungu 82 í Mosfellsbæ. íbúðin skiptist
í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og sturtu, þvottahús og
stóran bílskúr með geymslulofti. vandaðar innréttingar. falleg gólfefni, ítalskar flísar og
olíuborið Kährs parket. V. 74,9 m.

Hjallabraut 1 - 220 Hafnarfjörður
5 herbergja íbúð á 1.hæð. íbúðin skiptist í
fjögur svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús, geymslu, eldhús, sjónvarpshol,
stofu og borðstofu. sérgeymsla í kjallara.
V. 49,9 m.
Hringdu og bókaðu skoðun

Ásvegur 15 - 104 Rvk
Opið hús þriðjudaginn 20. febrúar frá kl. 17:30 til 18:00
falleg 99,0 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli. Þetta er björt og falleg
íbúð á góðum stað. stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræktarstöð. fallegar innréttingar frá
brúnás. V. 44,9 m.

Furugrund 70 - 200 Kópavogur

OP

IÐ
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Ásland 14 - 270 Mosfellsbær
273,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með
góðum bílskúr og aukaíbúðarrými undir
bílskúr á fallegri útsýnislóð við Ásland 14 í
Mosfellsbæ. V. 87,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

falleg 99,0 m2 efri sérhæð með sérinngangi
í tvíbýlishúsi. eignin skiptist í tvö svefnherbergi, tvær stofur(auðvelt að gera herbergi),
hol, forstofu, eldhús og baðherbergi. stórt
geymsluloft er yfir eigninni. eignin er
nýmáluð að innan. V. 47,5 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:15 til 17:45
vel skipulögð og björt 73,6 m2. 3ja herbergja
endaíbúð með frábæru útsýni á 5. hæð í lyftuhúsi á mjög góðum stað í Kópavogi. eignin skiptist í tvö svefherbergi, forstofuhol, baðherbergi,
eldhús, stofu og borðstofu. íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign. sameiginlegt þvottahús er í
húsinu. V. 38,5 m.

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

HÚ

Runólfur GunnlaugssonÁsmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Kórasalir 5 – „Penthouse“

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Reykjahlið 10 Rvk.

Rauðalækur 67, 3ja herb.
OP

IÐ

HÚ

S

Stórglæsileg 264,1 fm. útsýnisíbúð á efstu hæð.
Íbúðin er sérlega vel skipulögð, arinn, fernar svalir þar af einar stórar yfirbyggðar vestur svalir, sér stæði
í bílageymslu og tvær sér geymslur, ásamt sameiginlegri dekkja- og hjólageymslu auk hefðbundinnar
sameignar. Íbúðin er með útsýni til suðurs, vesturs og norðurs. Allar innréttingar eru frá Axis.
ATH. mögulegt að fjölga svefnherbergjum.
Verð: 99,8 millj.

Opið hús í dag kl. 17 -17:30.
Glæsileg þriggja herbergja 73 fm. íbúð á jarðhæð/
kjallara með sér inngangi á þessum eftirsótta stað.
Eignin er mikið endurnýjuð.
Laus strax.
Verð kr. 38,9 millj.

Falleg og björt 3ja herb. 79,1 fm. íbúð þessum
vinsæla stað í hlíðunum í Reykjavík.
Laus strax.
Verð kr. 42,5 millj.
Uppl. veitir: Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038
e-mail: johann@hofdi.is

Uppl. veitir Runólfur lögg.fast á Höfða s. 892 7798

Ef þú ert með rétta
starfið — erum við með
réttu manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is

Smáauglýsingar
Þjónusta

Pípulagnir

Keypt
Selt

Atvinna óskast

Atvinna

Óskast keypt

Atvinna í boði

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Nemi í húsasmíði

Hreingerningar

heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”

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

Sýningarsalur við Dragháls

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

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

Búslóðaflutningar

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Hjólbarðar

heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”

Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur

Vy-þrif ehf.

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur

Heimaás óskar eftir að ráða nema
á samning í húsasmíði.

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

ALLT FYRIR VÖRUHÚS OG LAGER
Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

Starfsmannaskápar

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

Vöruvagnar

M7 Milli-hillukerfi

Brettahillukerfi - stækkanlegt
Staflarar
Smávöruhillur

Árekstarvarnir í vöruhús

Húsaviðhald
Hurðar í lagerrýmið

Geymsluhúsnæði
Flísalagnir - Múrverk
- Flotun - Sandsparsl Málun - Tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Kæli- og frystiklefar - Tilbúnir og
eða smíðaðir eftir máli
4815#

NÝR BÍLL

KIA Sportage EX+. Dísel, Sjálfskiptur.
Ný vetrardekk fylgja. Verð
4.990.000. Rnr.136405.

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Heimaás óskar eftir að ráða
kranamann í byggingarvinnu.

Pípulagnir

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

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Kranamaður /
Byggingarvinna

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

Plastbox fyrir smávörur

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Brettatjakkur 2,3 tonn

Merkingar á hillukerfi og gólf

Plaststrimlahurð

Hraðlokun

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

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

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Auglýsing um breytingar
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Spádómar

Kirkjustétt 2-6

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 22. nóvember 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 30.
nóvember 2017 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 2-6 við
Kirkjustétt. Í breytingunni felst m.a. að upphaflegum byggingarreit er skipt í þrjú hús 1 - 3 hæðir, hluti
bygginga innan reitsins geta því orðið allt að 3 hæðir í stað 2 áður, bætt er við heimild fyrir íbúðir á 2. - 3.
hæð húsa númer 1 og 2. Einnig er skilmálum um bílastæði breytt og bætt við skilmálum um frágang lóðar.
borgarstjóra
Nánar Skrifstofa
um tillöguna vísast
til kynningargagna.

Varahlutir

Hólmsheiðarvegur 151
Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 22. nóvember 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 30.
nóvember 2017 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðar Landsnets á Hólmsheiði,
Hólmsheiðarvegur 151. Í breytingunni felst m.a. að afmarkaður er nýr byggingarreitur fyrir geymsluhúsnæði
sunnarlega á lóðinni, heimilt verði að girða bygginguna af með tveggja metra hárri girðingu og bílastæði
verða færð til og þeim komið fyrir norðar á lóðinni. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögur er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14,
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 19. febrúar 2018 til og með 2. apríl 2018. Einnig má sjá tillögurnar
á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 2. apríl 2018. Vinsamlegast notið
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 19. febrúar 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

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

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

Borgarverkfræðingur

TA K T I K

Bílar
Farartæki

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
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Enska bikarkeppnin
Úrslit 5. umferðar 2017-18

Chelsea - Hull City4-0
1-0 Willian (2.), 2-0 Pedro (27.), 3-0 Willian
(32.), 4-0 Olivier Giroud (42.).

Leicester - Sheffield Utd.1-0
1-0 Jamie Vardy (66.).

Sheff. Wed. - Swansea0-0
West Brom - S’oton1-2
0-1 Wesley Hoedt (11.), 0-2 Dusan Tadic
(56.), 1-2 Salomón Rondón (58.).

Brighton - Coventry3-1
1-0 Jürgen Locadia (15.), 2-0 Connor
Goldson (34.), 3-0 Leonardo Ulloa (61.), 3-1
Jonson Clarke-Harris (77.).

Huddersfield - Man. Utd.0-2
0-1 Romelu Lukaku (3.), 0-2 Lukaku (55.).

Rochdale - Tottenham

2-2

1-0 Ian Henderson (45.), 1-1 Lucas Moura
(59.), 1-2 Harry Kane, víti (88.), 2-2 Steven
Davies (90+3.).

Á morgun mætast Wigan og Manchester City
í 16-liða úrslitum bikarkeppninnar. Þá þurfa
Sheffield Wednesday og Swansea og Rochdele og Tottenham að mætast á ný.

united mætir brighton
Manchester United mætir Brigh
ton í 8-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar. Dregið var í 8-liða
úrslitin á laugardagskvöldið.
Leicester City og Chelsea drógust
saman og Southampton mætir
sigurvegaranum úr viðureign
Wigan og Manchester City. Þá
mætir Sheffield Wednesday eða
Swansea Rochdale eða Tottenham.
Leikirnir í 8-liða úrslitunum fara
fram 16.-19. mars næstkomandi.
hawkeye baðst afsökunar
Mark var dæmt af Juan Mata
undir lok fyrri hálfleiks í leik
Huddersfield og Manchester
United í 16-liða úrslitum ensku
bikarkeppninnar á laugardaginn.
Kevin Friend, dómari leiksins, fékk
hjálp frá myndbandsdómara sem
dæmdi markið af vegna rangstöðu.
Í sjónvarpsútsendingu frá leiknum
birtust línur sem áttu að sanna
að Mata hefði verið rangstæður.
Línurnar voru hins vegar skakkar
sem vakti mikla athygli. Hawkeye,
fyrirtækið sem sér um grafíkina,
baðst seinna afsökunar á því að
röng mynd hefði birst á skjánum.
Myndbandsdómarinn sá hins
vegar rétta mynd af atvikinu.

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum á Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson

Var í helgarfríi þar sem
Everton er dottið úr leik í
ensku bikarkeppninni. Næsti leikur
er gegn Watford á laugardaginn.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.

Burnley er úr leik í bikarkeppninni og spilaði því
ekki um helgina. Næsti
leikur er gegn Southampton.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Er enn frá vegna meiðsla
og lék ekki með Cardiff í
sigri á Middlesbrough.
Reading

Jón Daði Böðvarsson

Reading átti ekki leik um
helgina en mætir Nottingham Forest á morgun.
Aston Villa

Birkir Bjarnason

Lék allan leikinn á
miðjunni þegar Aston Villa
tapaði fyrir Fulham á útivelli.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Var í byrjunarliði Bristol
City og lék allan leikinn í
2-2 jafntefli við Leeds á útivelli.

Það er þungt yfir West Brom þessa dagana. Liðið er sjö stigum frá öruggu sæti í ensku úrvalsdeildinni og úr leik ensku bikarkeppninni. Þá fór ferð til Barcelona í síðustu v

Töp, stolinn leigubíll og allt í rugli

Vond vika varð enn verri þegar West Brom féll úr leik fyrir Southampton í ensku bikarkeppninni á laugardag. Ásta
fótbolti Leikmenn, þjálfarar,
stuðningsmenn og allir þeir sem
koma að enska úrvalsdeildarliðinu
West Brom vilja eflaust gleyma síðustu viku sem fyrst.
Á mánudaginn fyrir viku tapaði
West Brom 3-0 fyrir Chelsea á útivelli. Liðið er eitt og yfirgefið á
botni ensku úrvalsdeildarinnar
með aðeins 20 stig, fimm stigum frá
næsta liði og sjö stigum frá öruggu
sæti þegar 11 umferðum er ólokið.
Til að bæta gráu ofan á svart meiddist Daniel Sturridge, lánsmaður frá
Liverpool, eftir aðeins nokkurra
mínútna leik gegn Chelsea.
Alan Pardew, knattspyrnustjóri
West Brom, reyndi að létta lund
leikmanna með því að fara með þá
til Barcelona. Sú ferð var skrautleg
í meira lagi og hafði ekki tilætluð
áhrif. Staðan varð bara enn verri.

Leigubílastuldur
Aðfaranótt föstudags sagði hungrið
til sín hjá fjórum leikmönnum West
Brom eftir gott skrall. Allir skyndibitastaðir í nágrenninu voru lokaðir
og þeir pöntuðu því leigubíl til að
fara á McDonald’s. Þar fannst þeim
góð hugmynd að stela bílnum þegar
bílstjórinn fór inn á staðinn til að
sækja pöntunina.
Leikmennirnir keyrðu upp á
hótel, skildu bílinn eftir þar fyrir
utan og fóru upp á herbergi. Þeir
voru ekki búnir að sofa lengi þegar
þeir voru vaktir af lögreglumönnum
sem færðu þá til yfirheyrslu. Þeim
var síðar sleppt og leigubílstjórinn
fékk bílinn sinn aftur.
Á föstudaginn bárust svo fréttir

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Southampton hefur
gengið illa í ensku
úrvalsdeildinni en
er komið í 8-liða
úrslit ensku bikarkeppninnar eftir sigur
á West Brom á laugardaginn.
Dýrlingarnir mæta annað hvort
Wigan og Manchester City í 8-liða
úrslitunum.
Hvað kom á óvart?
Rochdale tryggði
sér aukaleik gegn
Tottenham á Wembley þegar Steven
Davies jafnaði
metin á þriðju mínútu í uppbótartíma í leik liðanna í gær. C-deildarliðið fær því að spila leik á móti
stórliði Tottenham á þjóðarleikvangi Englendinga. Og fær nóg af
peningi í kassann.
Mestu vonbrigðin
Tottenham mistókst að
vinna C-deildarlið Rochdale. Spurs lenti undir
en kom til baka og Harry
Kane kom liðinu yfir
þegar tvær mínútur voru
til leiksloka. En Rochdale
gafst ekki upp og jafnaði metin í
uppbótartíma. Liðin þurfa því að
mæta öðru sinni á Wembley.

Leikmaður helgarinnar
Romelu Lukaku skoraði bæði mörk
Manchester United þegar liðið vann 0-2
útisigur á Huddersfield í 16-liða úrslitum
ensku bikarkeppninnar á laugardaginn.
Mörkin voru bæði í laglegri kantinum. Það
fyrra kom strax á 3. mínútu. Lukaku hristi þá Christopher Schindler af sér og afgreiddi boltann í
netið með hægri fæti. Á 55. mínútu slapp Belginn
svo í gegnum vörn Huddersfield eftir sendingu
Alexis Sánchez og skoraði með vinstri fótar skoti.
Huddersfield spilaði vel í fyrri hálfleik en eftir
annað markið var sigur United aldrei í hættu.
Manchester-liðið mætir Brighton
í 8-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar.
Lukaku hefur verið nokkuð
heitur að undanförnu og
skorað sex mörk í síðustu átta leikjum
United. Belgíski framherjinn er alls búinn
að skora 21 mark í 38 leikjum á tímabilinu.
af því að leikmennirnir fjórir væru
meðal þeirra reyndustu í liði West
Brom; Jonny Evans, Gareth Barry,
Jake Livermore og Boaz Myhill.
Félagið er með málið til rannsóknar.
„Við ætlum að komast til botns í
málinu. Þetta var ekki það sem við
vildum. Þeir brutu reglur, það er
óásættanlegt og þeir brugðust mér.
Ég er augljóslega brjálaður,“ sagði
Pardew. Hann lenti sjálfur í vandræðum í Barcelona þegar veski hans
og síma var stolið.

Báðust afsökunar
Leigubílaþjófarnir stigu fram á

föstudaginn og sendu frá sér yfirlýsingu þar sem þeir báðust afsökunar
á atvikinu.
„Við viljum nýta tækifærið til að
biðja liðsfélaga okkar, stjóra, félagið og sérstaklega stuðningsmennina afsökunar fyrir atvikið sem hafa
fengið mikla og neikvæða athygli.
Okkur fannst mikilvægt að stíga
fram af virðingu við liðsfélaga okkar
sem lægju annars undir grun,“ sagði
í yfirlýsingu fjórmenninganna.
Barry og Evans voru í byrjunarliðinu í bikarleiknum gegn Southampton á laugardaginn. Pardew tók hins
vegar fyrirliðabandið af Evans. „Mér
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Nýjast

Olís-deild karla

Afturelding - Grótta

27-29

Fram - Víkingur

28-23

Selfoss - Haukar

26-25

Afturelding: Gestur Ólafur Ingvarsson 4,
Kristinn Hrannar Bjarkason 4, Ernir Hrafn
Arnarson 4, Böðvar Páll Ásgeirsson 3, Mikk
Pinnonen 3, Gunnar Kristinn Þórsson 3,
Hrafn Ingvarsson 2, Bjarki Þór Kristinsson 2,
Birkir Benediktsson 2.
Grótta: Bjarni Ófeigur Valdimarsson 9, Júlíus Þórir Stefánsson 5, Pétur Árni Hauksson
5/4, Daði Laxdal Gautason 4, Sveinn Jose Rivera 3, Sigurvin Jarl Ármannsson 1, Hannes
Grimm 1, Gunnar Valdimar Johnsen 1.

Fram: Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 6,
Svanur Páll Vilhjálmsson 6, Andri Þór Helgason 6/4, Matthías Daðason 3/1, Bjartur
Guðmundsson 2, Arnar Birkir Hálfdánsson
2, Þorgrímur Smári Ólafsson 1, Viktor Gísli
Hallgrímsson 1, Valdimar Sigurðsson 1.
Víkingur: Víglundur Jarl Þórsson 5/1, Egidijus Mikalonis 4, Hjalti Már Hjaltason 3, Ægir
Hrafn Jónsson 3, Jakob Ingi Stefánsson 2,
Jónas Bragi Hafsteinsson 2, Jón Hjálmarsson 2/1, Hlynur Óttarsson 1, Ragnar Áki
Ragnarsson 1.

Selfoss: Haukur Þrastarson 6, Elvar Örn
Jónsson 5, Richard Sæþór Sigurðsson 4, Árni
Steinn Steinþórsson 4, Atli Ævar Ingólfsson
3, Teitur Örn Einarsson 3, Guðjón Baldur
Ómarsson 1.
Haukar: Halldór Ingi Jónasson 7, Heimir
Óli Heimisson 5, Hákon Daði Styrmisson
5/3, Daníel Þór Ingason 3/2, Adam Haukur
Baumruk 3, Tjörvi Þorgeirsson 1, Brynjólfur
Snær Brynjólfsson 1.

TILBOÐ
á Classic botnum
með Simba dýnum

20%

Domino’s-deild karla

91-89

AFSLÁTTUR

Haukar: Paul Jones 35/8 fráköst, Kári Jónsson 23, Haukur Óskarsson 13, Emil Barja
10/8 fráköst/6 stoðs., Breki Gylfason 6,
Finnur Atli Magnússon 4/7 fráköst.
KR: Jón Arnór Stefánsson 21, Brynjar Þór
Björnsson 18, Kristófer Acox 15/12 fráköst,
Darri Hilmarsson 13, Pavel Ermolinskij
11/11 fráköst/13 stoðs., Kendall Pollard 11.

Eftir áralanga þróun og prófanir
höfum við náð markmiði okkar.

viku úr böndunum þar sem fjórir leikmenn liðsins stálu leigubíl. Nordicphotos/AFP

West Brom hefur aðeins
unnið einn af síðustu 25
leikjum sínum í ensku
úrvalsdeildinni.

ingvithor@frettabladid.is

Fáðu betri svefn
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

Simba dýnurnar eru fáan
legar í eftirtöldum stærðum
80 x 200 cm
90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
A

64.900 kr.
74.990 kr.
79.900 kr.
89.990 kr.
99.990 kr.
114.990 kr.
129.990 kr.

ÁRSINS 2
8

tíminn til að bjarga málunum er
naumur.
Það veikti líka stöðu Pardews
mjög að Guochuan Lai, kínverskur
eigandi West Brom, rak stjórnarformann og framkvæmdastjóra félagsins, John Williams og Martin Goodman, síðasta þriðjudag. Þeir réðu
Pardew á sínum tíma og staða hans
er því ekkert sérstaklega sterk. Og
hann er meðvitaður um það.
„Þetta eru góðir menn og ég er
vonsvikinn ef ég á að segja eins og
er. Þeir stóðu sig vel. Ef stjórnarformaðurinn og framkvæmdastjórinn
eru látnir fara geturðu ekki verið
öruggur með þína stöðu,“ sagði
Pardew.
West Brom hefur 11 leiki til að
bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni og redda tímabilinu. En
miðað við gengi undanfarinna
mánaða og ástandið hjá félaginu er
afar ólíklegt að það takist.

Eyjamenn komnir áfram
Karlalið ÍBV í handbolta er komið
áfram í 8-liða úrslit Áskorendabikar Evrópu. Eyjamenn gerðu
jafntefli, 21-21, við Ramhat Hash
ron í Ísrael á laugardaginn. ÍBV
vann fyrri leikinn í Eyjum 32-25 og
einvígið samanlagt 53-46. Róbert
Aron Hostert og Theodór Sigurbjörnsson skoruðu fimm mörk
hvor fyrir Eyjamenn sem leiddu
með einu marki í hálfleik, 10-11.
Agnar Smári Jónsson skoraði
fjögur mörk og Sigurbergur Sveinsson þrjú. Auk ÍBV eru Berchem
(Lúxemborg),
Krasnodar
(Rússlandi),
Fyllingen
(Noregi),
Madeira
(Portúgal),
AEK Aþena
(Grikklandi),
Stavropol
(Rússlandi)
og Turda
(Rúmeníu)
komin áfram.

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri
samsetningu 2500 keilulaga gorma
og móttækilegs minnissvamps.

01

Situr í heitu sæti
Eftir leikinn viðurkenndi Pardew
að hann óttaðist um starf sitt. Liðinu hefur gengið hörmulega síðan
hann tók við því af Tony Pulis í lok
nóvember. West Brom hefur aðeins
unnið einn af 13 deildarleikjum
undir hans stjórn og bara unnið
einn af síðustu 25 deildarleikjum
sínum. West Brom var einu stigi frá
fallsæti þegar Pardew tók við en er
nú sjö stigum frá öruggu sæti. Og

Alan Pardew, knattspyrnustjóri West
Brom

Snæfell: Kristen Denise McCarthy 27/15
fráköst/5 stoðsendingar, Berglind Gunnarsdóttir 16/5 stoðsendingar, Alda Leif Jónsdóttir 5, Rebekka Rán Karlsdóttir 4, Helga
Hjördís Björgvinsdóttir 3, Andrea Bjort
Ólafsdottir 3, Júlia Steindórsdóttir 2.
Valur: Aalyah Whiteside 30/22 fráköst,
Hallveig Jónsdóttir 15, Bergþóra Holton
Tómasdóttir 14, Elín Sóley Hrafnkelsdóttir
7/7 fráköst, Ragnheiður Benónísdóttir 7/9
fráköst, Dagbjört Samúelsdóttir 6, Guðbjörg Sverrisdóttir 0/6 stoðsendingar.

HEILSUDÝNUR

R

B

fannst ég þurfa að senda skilaboð
vegna atburðanna,“ sagði Pardew.
West Brom spilaði illa í fyrri hálfleiknum og var 0-1 undir að honum
loknum. Lærisveinar Pardews
spiluðu mun betur í seinni hálfleik
en lentu 0-2 undir á 56. mínútu.
Tveimur mínútum síðar minnkaði
Salomón Rondón muninn með fallegu marki en nær komst West Brom
ekki og liðið er því fallið úr leik í
bikarkeppninni.

Þeir brutu reglur,
það er óásættanlegt
og þeir brugðust mér. Ég er
augljóslega brjálaður.

Við höfum búið til eina
þróuðustu dýnu heims

60-79

R

andið hjá félaginu, jafnt innan vallar sem utan, er slæmt.

Snæfell - Valur

VA

i hjá West Brom

Domino’s-deild kvenna

D

Haukar - KR

ETLAN

Kjörin heilsudýna ársins á
meðal 10.637 þátttakenda í
neytendakönnun KANTAR
TNS í Bretlandi

Komdu og
kynntu þér Simba
í næstu Dormaverslun eða á

www.simba.is
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

tímamót
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Fidel Castro, leiðtogi Kúbu til áratuga. Fréttablaðið/EPA

Þ etta g e r ð i st 19 . feb rúa r 2008

Fidel Castro lét af völdum
Fidel Castro sagði af sér sem leiðtogi Kúbu þennan dag árið
2008 eftir 49 ár á valdastóli. Hann var þá 81 árs gamall. Bróðir
hans Raúl tók formlega við embættinu.
Castro veiktist alvarlega í júlí 2006. Frá þeim tíma og fram í
desember það ár hélt Raúl bróðir hans um stjórnartaumana.
Þá tilkynnti Castro að hann væri á ný tekinn við sem forseti
en lítið sást til hans eftir það og oft vöknuðu spurningar um
hvort hann væri á lífi.
Í yfirlýsingu sem Castro birti í ríkisdagblaðinu Granma
19. febrúar 2008 viðurkenndi hann að ákvörðunin um að
hætta hefði verið erfið fyrir hann, ekki síst vegna þess að
stjórnvöld í Bandaríkjunum, sem í 49 ár hefðu gert allt til að
reyna að losna við hann, hefðu spáð því að hann myndi ekki
taka við stjórninni aftur eftir veikindin.
Kúbverskir útlagar á Miami fögnuðu fréttunum um afsögn
Castros en dapurleika gætti hjá sumum löndum þeirra á Kúbu
sem leið eins og þeir hefðu misst föður eða löngu hjónabandi
væri lokið.
Fidel Castro lést 25. nóvember 2016.

Merkisatburðir

1600 Perúska eldfjallið Huaynaputina springur, svo úr
verður mesta eldgos í sögu Suður-Ameríku.
1878 Thomas Edison fær einkaleyfi á grammófóninum.
1881 Kansas verður fyrsta ríki Bandaríkjanna til að leyfa
sölu alkóhóls.
1976 Ísland slítur stjórnmálasambandi við Bretland vegna
deilunnar um fiskveiðilögsögu Íslands. Samband
kemst aftur á eftir rúma þrjá mánuði.
1992 Kvikmyndin Börn náttúrunnar er
tilnefnd til Óskarsverðlaunanna sem besta
erlenda kvikmyndin. Hún hlaut þó ekki
verðlaunin.

Ástkær dóttir okkar, móðir,
tengdamóðir og vinkona,

Linda Antonsdóttir

sem lést á Landspítalanum 10. febrúar,
verður jarðsungin frá Seljakirkju,
miðvikudaginn 21. febrúar klukkan 13.
Anton Kristinsson
Andri Már Helgason
Ævar Þór Helgason
Valdís Halldórsdóttir
Helgi Valur Árnason

Sólveig G. Gunnarsdóttir
Ragna Lind Rúnarsdóttir
Lilja Jónsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn,

Vilhjálmur Guðbjörnsson
lést þann 13. febrúar.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju,
fimmtudaginn 22. febrúar kl. 15.
Þorgerður Baldursdóttir

Sigrún Klara bað fólk að gefa sér hvorki blóm né gjafir þegar hún varð sjötug en setja aura í söfnunarbauk handa börnum í Perú, ef
það væri aflögufært. Þannig söfnuðust 400 þúsund krónur fyrir skólabókasafni í fátækrahverfi í landinu. Fréttablaðið/Anton Brink

Gat ekki gleymt stráknum
skólausum og tötralegum
Sigrún Klara Hannesdóttir prófessor hefur heimsótt hundrað lönd og ætti að hafa viðurnefnið hin víðförla. Fyrir 10 árum stofnuðu hún og fleiri samtökin Vinir Perú. Nú styðja
samtökin við lítið þorp í fjögur þúsund metra hæð og vilja koma þar upp skólahúsi.

É

g var með erindi sem ég
kallaði Hundrað landa sýn
í Félagsmiðstöðinni Hæðargarði á þriðjudaginn. Það
komu um 50 manns sem var
bara ágætt miðað við veður
og færð,“ segir Sigrún Klara Hannesdóttir prófessor glaðlega þegar ferðaafrek
hennar ber á góma í upphafi spjalls. Hún
hefur farið tvo hringi umhverfis jörðina
og komið til um hundrað landa í þeim
ferðum og öðrum.
Viðtalinu er samt ætlað að snúast um
samtökin Vinir Perú því þau urðu nýlega
tíu ára. Sigrún rekur samt upphafið til
ársins 2005 er hún fór í fjögurra manna
hópi til Perú og ferðaðist þar um undir
leiðsögn heimamannsins Daníels.
„Daníel er hugsjónamaður sem styrkir
skóla í fátækum þorpum og meðal annars fór hann með okkur í þorp sem hann
hafði tengsl við. Flest börnin voru vel
klædd en ég veitti athygli litlum dreng,
skólausum og tötralegum. Krakkarnir
voru að dansa utan við skólann en hann
fékk ekki að vera með, þau börðu hann
frá sér. Svo kom ég heim en gat ekki
gleymt drengnum. Ég skrifaði Daníel
og hann kom á tengslum milli okkar. Þá
fæddist hugmyndin að Vinum Perú. Ég
fékk sendar myndir af fleiri börnum og
fann hér fólk sem var tilbúið að styrkja
þau.
En svo kom hrunið, þá fækkaði í
hópnum. Svo er lífið þannig í háfjöllunum að erfitt er að fylgjast með einstökum börnum, þau fara að vinna,

Við fórum út, níu
saman, með stílabækur
og alls konar skólagögn, máttum vera með tvær 23 kílóa
töskur hvert svo það var ekkert
smáræði sem við komumst með,
nærri hálft tonn.

fjölskyldur flytja sig um set og engin
þjóðskrá er í landinu.“
Ævintýrið var samt ekki búið. Í tilefni
sjötugsafmælis síns efndi Sigrún Klara
til ráðstefnu í Þjóðarbókhlöðunni, bað
fólk að gefa sér hvorki blóm né gjafir en
setja aura í söfnunarbauk ef það væri
aflögufært. Þannig söfnuðust 400 þúsund krónur sem dugðu til að setja upp
skólabókasafn í fátækrahverfi í Perú.
„Þú verður að koma og vígja safnið,“
sagði Daníel og við fórum út, níu saman,
með stílabækur og alls konar skólagögn,
máttum vera með tvær 23 kílóa töskur
hvert svo það var ekkert smáræði sem
við komumst með, nærri hálft tonn. Það
var flaggað, það kom prestur og vígði
safnið og það var mikil hátíð.“
Ekki er öll sagan sögð. Þegar Sigrún
Klara var ung við nám í Bandaríkjunum
kynntist hún Perúmanni, flutti með
honum til heimalands hans og giftist
honum uppi í Andesfjöllum. „Mér fannst
þetta voða spennandi líf og hélt ég gæti

gert eitthvert gagn,“ rifjar hún upp.
„Entist í tvö ár, þá var ég búin að sjá að
þetta væri ekki fyrir mig. Búin að lenda
í átta stiga jarðskjálfta, fá gulu og fleiri
pestir og áttaði mig á að ef ég drifi mig
ekki burtu yrði ég send heim í krukku.“
Meðan Sigrún Klara bjó í Perú var lítil
stúlka skírð í höfuðið á henni, fædd 1970.
„Ég var búin að segja Daníel frá því að einhvers staðar í landinu væri líklega kona
um fertugt sem bæri nafnið mitt. Heyrðu,
heldurðu að hún mæti ekki við vígslu
bókasafnsins og móðir hennar líka. Þar
urðu sko fagnaðarfundir. Svo fórum við
níumenningarnir og Daníel upp í þorp
drengsins og kemur ekki gaurinn minn
á hjóli, orðinn 14 ára, með stóran poka
af maískönglum til að gefa mér. Það var
voða gaman að sjá hann og við vorum
með fulla flugfreyjutösku af fötum og
skóm sem hann hjólaði með til baka.“
Nú styðja Vinir Perú við lítið þorp
í 4.000 metra hæð sem heitir Cancha
Cancha. „Við erum að koma upp skólahúsi en þangað er enginn vegur svo það
þarf einhverja skepnu til að bera efnið
í það,“ lýsir Sigrún Klara. „Ég held það
séu um 50 börn sem eiga heima þarna
og foreldrarnir eru með einhvern sjálfsþurftarbúskap. Það er ekki auðvelt fyrir
okkur í velmeguninni að skilja hvernig
fólk dregur fram lífið á svona stöðum.
Ef það er eitthvað eitt sem maður hefur
lært á þessu flakki öllu þá er það að við
Íslendingar ættum að skammast okkar
fyrir að kvarta, við höfum allt og miklu
meira en það.“ gun@frettabladid.is

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

VIÐ VILJUM
VINNA FYRIR ÞIG
Heyrðu í okkur og leyfðu okkur
að segja þér frá okkar þjónustu.

Heyrumst

Heyrumst

Hannes
Steindórsson

Hrafn
Valdísarson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

699 5008

775 4988

hannes@fastlind.is

hrafn@fastlind.is

www.frittverdmat.is
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veður, myndasögur

Mánudagur

Þrautir

19. febrúar 2018

M Á NU D AGU R

Útlit er fyrir
allhvassa eða
hvassa sunnanátt og að
áfram verði
vætusamt. Styttir upp og léttir
til norðaustan
til á landinu eftir
hádegi. Hiti 3 til
8 stig.

Létt

miðlungs

Krossgáta

þung

LÁRÉTT
1. útbía
5. hækkar
6. í röð
8. nísta
10. tveir eins
11. kosning
12. ær
13. spaug
15. dreifa
17. tímamælir

LÓÐRÉTT
1. sorps
2. safna
3. samtök
4. að baki
7. töfrar
9. prettir
12. mælieining
14. farvegur
16. óreiða
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Sindik átti leik gegn Cebalo í
Zagreb árið 1978.
Hvítur á leik.
1. Hb4! Dc7 2. Hxb7! 1-0.
Tómas Veigar Sigurðarson
sigraði á Meistaramóti Hugins
(norðursvæði) sem lauk í fyrradag. Gunnar Erik Guðmundsson
hafði sigur á Bikarsyrpu TR sem
lauk í gær.
www.skak.is: Lokamót Kappteflisins um Friðrikskónginn.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. útata, 5. rís, 6. fg, 8. gnísta, 10. aa, 11. val,
12. kind, 13. grín, 15. sáldra, 17. sólúr.
LÓÐRÉTT: 1. úrgangs, 2. tína, 3. así, 4. aftan, 7.
galdrar, 9. svindl, 12. kíló, 14. rás, 16. rú.

2

Gunnar Björnsson

Skák

2

Pondus Eftir Frode Øverli
Heyrðu, TangaÞránds aðdáendablaðið mitt fyrir
gagnrýni í síðasta
tölublaði skólablaðs
Dalvíkurskóla.

Gagnrýni?
Þannig að
einhver
las þetta?

Já! Og ekki nóg
Ískalda
með það heldur kókið! Það
fékk það tvo í
teninga af sex! er alveg...

Skráð í sögubækurnar!

You
like?

Frábær
teningur Roger!
Mig dreymir um
einn svona.

Ókei...
hvað er
í gangi
þarna?

stendur undir nafni
Gelgjan
Er búið að vera
gaman að vinna
fyrir Hector í
sumar?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Semi.
Eiginlega
ekki.

Hann er alltaf að
segja mér hvað ég á
að gera og pirra mig.

Barnalán
Vúhú!
Við unnum!

Það hljómar
ekki vel.

Ég veit!
Það er
vinnan
okkar.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Frábær leikur,
pabbi!

Takk fyrir að leyfa mér
að vera í liðinu þínu,
Hannes!

Hvenær sem
er, pabbi, þú
ert frábær!

Hvað gerðist? Pabbi
klúðrar alltaf öllu í
þessum leik.

Ekki þegar þú
tekur batteríin úr fjarstýringunni
hans.

MÁNUDAGUR

1 9 . f e br ú ar 2 0 1 8

19

m e n n i n g ∙ F R É T TA B L A ð i ð
KAU
P
Í SA TU BÍÓ
M
MBÍ
Ó AP IÐANN
PINU

5%
Miðasala og nánari upplýsingar
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óskarstilnefningar
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN
BESTI LEIKSTJÓRINN
BESTA AÐALLEIKKONAN

WASHINGTON POST



92%
Meryl Streep og Tom Hanks í nýrri
stórmynd frá Steven Spielberg

USA TODAY

Sýnd kl. 5.15, 7.50, 10.35

Sýnd kl. 8, 10.15




Sýnd kl. 7.50

Sýnd kl. 10.30

Sýnd kl. 5.30

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR

NÝ VIÐMIÐ
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

Sýnd kl. 5.30
DOLBY ATMOS
LUXURY · LASER

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

ROGEREBERT.COM

WASHINGTON POST

6

óskarsó
ars
tilnefningar
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN
BESTI LEIKARI Í
AÐALHLUTVERKI

98%
Sýnd með íslensku tali.

LOS ANGELES TIMES

ÁLFABAKKA

óskarstilnefningar
BESTA MYNDIN
BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

 

ENTERTAINMENT WEEKLY

BLACK PANTHER 2D
KL. 5:40 - 8:30 - 10:10
BLACK PANTHER 2D VIP KL. 5:40 - 8:30
BLING ÍSL TAL
KL. 6
THE SHAPE OF WATER
KL. 5:20 - 8 - 10:30
THE 15:17 TO PARIS
KL. 8
FIFTY SHADES FREED
KL. 5:40 - 8 - 10:20
DEN OF THIEVES
KL. 7:20 - 10:10
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 5:20

2

Gary Oldman

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

BLACK PANTHER 3D
BLACK PANTHER 2D
BLING ÍSL TAL
THE 15:17 TO PARIS
WINCHESTER
DARKEST HOUR

KL. 6 - 9
KL. 5 - 8 - 10:45
KL. 5:50
KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 10:35
KL. 8

KEFLAVÍK

BLACK PANTHER 3D
THE SHAPE OF WATER
FIFTY SHADES FREED

KL. 7:30 - 10:20

BLACK PANTHER 3D
DARKEST HOUR
THE POST

NÚMERUÐ SÆTI

Nýjasta mynd
Clint Eastwood

KL. 4:40 - 7:30 - 10:20

Dakota
Johnson

Jamie
Dornan

KL. 5 - 7:40 - 10:20
KL. 5:30 - 8 - 10:30

AKUREYRI

BLACK PANTHER 3D
BLING ÍSL TAL
THE 15:17 TO PARIS
WINCHESTER

KL. 4:40 - 7:30 - 10:20
KL. 4:40 - 6:35
KL. 8:30
KL. 10:35

KL. 7:30

Hörkuspennandi mynd byggð
á sönnum atburðum

KL. 10

Ekki missa af lokakaflanum

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

19. febrúar 2018
Uppákomur
Hvað? Fjölbreytt fjör
Hvenær? 10.00
Hvar? Bókasafni Kópavogs, Gerðar
safni og Náttúrufræðistofunni
Dagana 19. og 20. febrúar verður
fjölbreytt fjör á Bókasafni Kópavogs, Gerðarsafni og Náttúrufræðistofunni. Dagskráin er sú sama
báða dagana og öllum frjálst að
mæta hvort sem er báða dagana
eða annan, á einn viðburð eða
marga! Í boði verður meðal annars
danssmiðja, sögusmiðja, skákkennsla og bíósýning.

Hönnunarmiðstöð Íslands auglýsir nú rýmið sem hýsti hönnunarverslunina
Ypsilon til útleigu. Rýmið er 42 fermetrar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hönnunarmiðstöð
Íslands auglýsir laus rými

V

Hvað? Tangómilonga Tangóævintýra
félagsins
Hvenær? 20.00
Hvar ? Sólon Bistro, Bankastræti 7,
2. hæð
Frír kynningartími í argentískum
tangó hesft klukkan 20.00. Engin
danskunnátta nauðsynleg og ekki
þarf að mæta með félaga. Allir velkomnir
Hvað? Dansnámskeið í línudansi
Hvenær? 19.45
Hvar? Danshöllinni, Drafnarfelli 2,
„Komið og dansið“ verður með
námskeið í línudansi í kvöld
og næstu þrjú mánudagskvöld.
Skráning er í síma 5577700.

Dugnaðarforkurinn og göngugarpurinn Vilborg Arna Gissuarardóttir mun
ganga með fólk upp á Úlfarsfell alla mánudaga í febrúar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

með viðkomu á báðum toppunum. Við hittumst á bílastæðinu í
Úlfarsárdal
kl. 18.30

Hvað? Meistara
mánudagar
Cin
tamani
HveHvað? Board
nær?
gamonday
18.30
Hvenær?
Hvar?
19.00
Hvar? Stofan
Úlfarsfelli,
Kaffihús, Vestur
Mosfellsbæ
gata 3
Vilt þú
verða mánuVikulegst spiladagsmeistari
kvöld Stofunnar.
Spilakvöld
í febrúar? Vilborg stofunnar hefst
Arna Gissuarardóttir,
klukkan 19.00.
Tomasz Þór Veruson og
Tónlist
Kolbrún Björnsdóttir munu leiða
göngur á Úlfarsfell alla mánudaga
Hvað? Mánudjass
í febrúar. Frábær leið til að byrja
Hvenær? 21.00
vikuna og fá titilinn mánudagsHvar? Húrra
meistari! Stutt og þægileg fjallMánudjass alla mánudaga á Húrra.
ganga við allra hæfi sem býður
Húsbandið spilar eitt sett og svo
upp á stórkostlegt útsýni yfir
er sviðið opið. Öllum er velkomið
höfuðborgina. Genginn er hringur
að koma og spila, syngja, dansa

eða bara njóta tónlistarinnar með
okkur.

Sýningar
Hvað? Kvennakór Suðurnesja 50 ára –
afmælissýning
Hvenær? 12.00
Hvar? Duus Safnahús, Keflavík
Í tilefni þess að Kvennakór Suðurnesja heldur upp á 50 ára afmæli

ið leitum að leigjendum á
annarri hæð frá 1. mars 2018.
Um er að ræða 42 fm rými
með glervegg sem snýr út að sameiginlegu rými,“ segir í tilkynningu
frá Hönnunarmiðstöð Íslands sem
er til húsa í Aðalstræti 2. Í tilkynningunni er tekið fram að aðilar sem
vinna á sviði hönnunar og arkitektúrs koma helst til greina.
Rýmið sem er auglýst hýsti áður
verslunina Ypsilon og hentar sem
skrifstofa fyrir 3-4 starfsmenn eða
fyrir smáan rekstur á sviði hönnunar samkvæmt tilkynningu Hönnunarmiðstöðvar. „Einnig væri hægt
að reka vinnustofu í rýminu og gætu

sitt í ár stendur yfir sýning í
Stofunni, Duushúsum. Sýningin
spannar 50 ára sögu kórsins í máli,
myndum og hljóðdæmum og
stendur til 11. mars. Safnið er opið
alla daga frá kl. 12-17.
Hvað? Broen í beinni
Hvenær? 20.00
Hvar? Hverfisbarinn
Hverfisbarinn ætlar að opna dyr
sínar fyrir aðdáendum Brúarinnar.

Einnig væri hægt
að reka vinnustofu
í rýminu og gætu ólíkir
hönnuðir tekið sig saman
um að leigja rýmið í sameiningu.
ólíkir hönnuðir tekið sig saman um
að leigja rýmið í sameiningu,“ segir
þá í tilkynningunni.
Þá er Boxið svokallaða einnig laust til útleigu en það er 25 fm
rými á fyrstu hæð í Aðalstræti 2. Það
mun henta vel undir litla verslun og
vinnustofu. – gha

Síðstu tveir þættirnir í seríunni
verða sýndir á 100 tommu skjá.
Hvað? Bíókvöld GEY og Bíóhallarinnar
Hvenær? 21.00
Hvar? Bíóhöllin Akranesi
Í tilefni af opnum dögum í FVA
ætlar GEY í samstarfi við Bíóhöllin Akranesiað sýna myndina
The 15:17 to Paris. Miðinn kostar
aðeins 1.000 krónur og allur ágóði
rennur til Mottumars.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Óþekkti hermaðurinn
Podatek Od Milosc ENG SUB
Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Call Me By Your Name
In The Fade
Svanurinn
Wild Mouse

17:30, 20:00
17:45
17:30
20:15, 22:45
20:00
22:30
22:15

20
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MÁNUDAGUR

Mánudagur

UM LAND ALLT
KL. 19:25

Kristján Már Unnarsson skoðar mannlíf í Laxárdal í Suður-Þingeyjarsýslu. Fyrir hálfri öld stóð til að sökkva dalnum með virkjunarlóni sem
leiddi til Laxárdeilunnar þegar bændur sprengdu stíﬂu í mótmælaskyni.
Tvö sauðfjárbú eru nú eftir í dalnum og er barnafjölskylda nýtekin við
öðru þeirra.

Magnað

Mánudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is
GRAND DESIGNS:
HOUSE OF THE YEAR
KL. 20:00

Sérlega smart þættir þar sem við
fáum innlit í nokkur glæsilegustu
hús Bretlands. Flottir þættir fyrir
sanna fagurkera og þá sem hafa
áhuga á fallegri byggingarlist.

THE PATH
KL. 20:55

Þrælgóðir þættir um Eddie Lane
sem gekk í öfgafullan sértrúarsöfnuð. Hann er nú milli steins og
sleggju því hann hefur kynnst
spillingunni sem söfnuðinum fylgir.

Stöð 2

Stöð 3

Stöð 2 bíó

06.00 Better Call Saul
07.00 The Simpsons
07.20 Kalli kanína og félagar
07.40 The Middle
08.05 2 Broke Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Masterchef USA
10.15 Hell's Kitchen
11.00 Kevin Can Wait
11.25 Sælkeraheimsreisa um
Reykjavík
11.50 Empire
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.20 American Idol
15.45 The Bold Type
16.30 Friends
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 Fréttayfirlit og veður
19.25 Um land allt Kristján Már
Unnarsson skoðar mannlíf í
Laxárdal í Suður-Þingeyjarsýslu.
Fyrir hálfri öld stóð til að sökkva
dalnum með virkjunarlóni sem
leiddi til Laxárdeilunnar þegar
bændur sprengdu stíflu í mótmælaskyni. Tvö sauðfjárbú eru
nú eftir í dalnum og er barnafjölskylda nýtekin við öðru þeirra.
20.00 Grand Desings. House of
the Year
20.55 The Path
21.50 Cardinal
22.35 Mosaic
23.25 Lucifer
Þriðja þáttaröðin af þessum
mögnuðu spennuþáttum frá Warner um djöfulinn sjálfan sem kom
upp á yfirborð jarðar þegar hann
fékk nóg af helvíti einn daginn.
00.10 Shetland
01.10 60 Minutes
01.55 Gone
02.40 Blindspot
03.25 Knightfall
04.05 Bones
04.50 Six
05.30 Six

18.00 Fresh Off The Boat
18.20 Pretty Little Liars
19.05 Entourage
19.35 Modern Family
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Angie Tribeca
21.20 American Horror Story: Cult
22.00 The Last Ship
22.40 iZombie
23.25 The Strain
00.30 Modern Family
00.55 Seinfeld
01.15 Friends
01.40 Tónlist

11.45 The Fits
13.00 Woodlawn
15.00 Eternal Sunshine of the
Spotless Mind
16.50 The Fits
18.05 Woodlawn
20.10 Eternal Sunshine of the
Spotless Mind
22.00 Far From The Madding
Crowd Áhrifamikil og rómantísk mynd frá 2015 sem byggð
er á samnefndri skáldsögu eftir
Thomas Hardy. Myndin gerist á
Viktoríutímanum á Englandi, en
þar eru þrír biðlar á eftir hinni
ákveðnu og sjálfstæðu Bath
sheba Everdene; sauðfjárbóndinn
Gabriel Oak, liðþjálfinn kærulausi
Frank Troy, og hinn efnilegi piparsveinn William Boldwood. Með
aðalhlutverk fara Carey Mulligan,
Matthias Schoenaerts, Michael
Sheen og Tom Sturridge.
00.00 Triple 9
01.55 Run All Night
03.50 Far From The Madding
Crowd

stöð 2 sport

CARDINAL

07.10 NBA 2017/2018 - All Star
Game
09.05 Leeds - Bristol City
10.45 Selfoss - Haukar
12.05 FA Cup 2017/2018
13.45 FA Cup 2017/2018
15.25 FA Cup 2017/2018
17.05 Real Betis - Real Madrid
18.45 Spænsku mörkin
2017/2018
19.15 FH - Valur
21.00 Football League Show
2017/18
21.30 Seinni bylgjan
23.05 UFC Now 2018
23.55 FA Cup 2017/2018

KL. 21:50

Sögusviðið er sem áður smábær við
Alqonquin-ﬂóa í Kanada þar sem
rannsóknarlögreglumennirnir John
Cardinal og Lise Delorme takast á
við sérlega ﬂókin og ofbeldisfull
sakamál.

MOSAIC
KL. 22:35

Hver myrti Oliviu Lake? Saga
hennar hefst þegar líf hennar endar
og reynt að ﬁnna morðingjann með
öllum ráðum. Hörkuspennandi
þættir úr smiðju HBO með Sharon
Stone í aðalhlutverki.
©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

FAR FROM THE
MADDING CROWD

stöð 2 sport 2

KL. 22:00

07.50 Haukar - KR
09.30 Gladbach - Dortmund
11.10 Östersund - Arsenal
12.50 Napoli - Leipzig
14.30 NBA 2017/2018 - All Star
Game
16.25 Domino's körfuboltakvöld
2017/2018
18.05 Haukar - KR
19.45 FA Cup 2017/2018
22.00 Spænsku mörkin
2017/2018
22.30 FH - Valur
00.30 Seinni bylgjan

Myndin gerist á Viktoríutímanum í
Englandi, en þar eru þrír biðlar á
eftir hinni ákveðnu og sjálfstæðu
Bathshebu Everdene.

AMERICAN
HORROR STORY
KL. 22:00

Sögusviðið er bærinn Brookﬁeld
Heights og íbúarnir þar skiptast í
tvær fylkingar eftir forsetakosningarnar 2016.

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

Stöð 2 Krakkar
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og litli
08.13 Víkingurinn Viggó
08.27 K3
08.38 Mæja býfluga
08.50 Tindur
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og litli
12.13 Víkingurinn Viggó
12.27 K3
12.38 Mæja býfluga
12.50 Tindur
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og litli
16.13 Víkingurinn Viggó
16.27 K3
16.38 Mæja býfluga
16.50 Tindur
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og félagar
19.00 Lási löggubíll
Mörgæsirnar
kl. 09.24,
13.24
og 17.24

golfStöðin
08.35 LPGA Tour 2018
13.40 Golfing World 2018
14.30 Genesis Open
20.00 PGA Highlights 2018
20.55 LPGA Tour 2018

RúV
09.25 ÓL 2018: Íshokkí kvenna
11.10 ÓL 2018: Bobbsleðakeppni
karla
14.00 ÓL 2018: Íshokkí kvenna
15.45 Gettu betur
16.50 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Elías
18.12 Letibjörn og læmingjarnir
18.19 Alvin og íkornarnir
18.30 Millý spyr
18.37 Uss-Uss!
18.48 Gula treyjan
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Stephen Fry í Mið-Ameríku
20.55 Brúin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Brúin
23.20 ÓL 2018: Samantekt
23.35 Grikkland hið forna
00.35 Kastljós
00.50 Menningin
00.55 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Síminn + Spotify
08.00 King of Queens
08.24 Dr. Phil
09.10 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
09.56 The Late Late Show with
James Corden
10.40 Síminn + Spotify
13.10 Dr. Phil
13.51 Superior Donuts
14.14 Scorpion
14.58 Speechless
15.23 The Fashion Hero
16.19 Everybody Loves Raymond
16.42 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.28 Dr. Phil
18.11 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
18.57 The Late Late Show with
James Corden
19.45 Stella Blómkvist á bak við
tjöldin
20.10 Jane the Virgin
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Blue Bloods
22.35 Chance
23.25 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
00.45 CSI

Útvarp

365.is

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
TORFÆRUÚTGÁFAN AF ÞESSUM
FRÁBÆRA JEPPA
®

DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ. 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING HÁTT OG LÁGT DRIF
Quadra-DriveTM fjórhjóladrif driflæsing að aftan, loftpúðafjöðrun, 18” álfelgur, grófari dekk, 8,4” snertiskjár, lykillaust aðgengi og ræsing,
rafdrifin sport sæti frammi í með hita og kælingu, leður/rúskinsáklæði, rafdrifinn afturhleri, bakkmyndavél, hiti í stýrishjóli, íslenskt
leiðsögukerfi, akgreinavari, blindhornsvörn, bílastæðabakkaðstoð, hlífðarplötur undir vél, kössum og eldsneytistönkum o.fl.

VERÐ FRÁ: 10.490.000 KR.

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

Alltaf öruggt start fyrir kuldann í vetur.

Daníel Bjarnason er sigurvegari Norrænu kvikmyndatónskáldaverðlaunanna 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

		 Gaman að sjá að
„tónlistin hafi haft
tilætluð áhrif“
Tónskáldið Daníel Bjarnason hlaut Norrænu kvikmyndatónskáldaverðlaunin 2018 í gær fyrir tónlist sína í Undir trénu. Daníel vonar að
verðlaunin verði til þess að Undir trénu fái enn frekari athygli.

Í
við komum því til skila

VOFF VOFF
VOFF
Besti vinur mannsins á það til að bíta
í putta og póst... pössum upp á voffa.

www.postdreifing.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

gær voru norrænu kvikmyndatónskáldaverðlaunin voru í Berlín og
íslenska tónskáldið
Daníel Bjarnason hlaut
þau fyrir tónlist sína við
kvikmynd Hafsteins Gunnars
Sigurðssonar Undir trénu.
Verðlaunin voru afhent
við hátíðlega athöfn. Daníel
gat ekki verið viðstaddur og
umboðsmaður hans Edna
Pletchetero tók því við
þeim fyrir hans hönd. Verðlaunin tileinkaði hann félaga
sínum, tónskáldinu Jóhanni
Jóhannssyni, sem lést þann 9.
febrúar.
„Ég gat reyndar ekki farið
út því ég er að stjórna upptökum á Sinfóníuhljómsveit
Íslands. Ég sendi bara kveðjur með myndbandsupptöku,“ sagði Daníel glaður
í bragði þegar blaðamaður
náði tali af honum.
Daníel er að vonum himinlifandi með viðurkenninguna. „Þetta er mikill heiður
og ánægjulegt að fá þessi
verðlaun. Ég vona bara að
þau verði til þess að myndin,
Undir trénu, fái enn frekari athygli
sem og íslensk kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð almennt.“
Dómnefndin rökstuddi verðlaunaafhendinguna með eftirfarandi hætti: „Hin frábæra tónlist
Daníels virkar á köflum sem hálfgerð árás á skilningarvit áhorfandans. Upplifunin er unaðslega
óþægileg, ef þannig mætti orða
það. Hljóðrásin veitir hinni brengluðu kvikmynd aukna dýpt og
undirstrikar brothætt sálarlíf per-

Undir trénu

Grín/drama
Kom út árið 2017
Leikstjóri: Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson
Aðalhlutverk: Steinþór Hróar
Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir,
Sigurður Sigurjónsson, Þorsteinn
Bachmann og Selma Björnsdóttir.

sónanna. Tónræn áferð
er frumleg og framvinda
stefja óvænt. Framúrskarandi kvikmyndatónlist.“
Spurður út í hvernig
honum líði við að lesa
umsögn dómnefndar segir
Daníel: „Það er alltaf gaman
að lesa það sem einhver
annar segir. Mér finnst bara
gott að fólk noti svona sterk
lýsingarorð og að tónlistin
hafi haft tilætluð áhrif. Það
var alltaf hugsunin hjá mér
og Hafsteini að tónlistin
væri svolítið afgerandi og
væri stór hluti af myndinni
þó að hún væri kannski
notuð sparlega. Og það held
ég að hafi tekist ágætlega.“
Aðspurður nánar út í
samstarf hans og Hafsteins
Gunnars segir Daníel að þeir
hafi verið í stöðugu samtali
frá því að myndin var bara
handrit. „Við vorum í miklu
sambandi alveg frá fyrstu
stigum. Við náðum að tala
nóg um tónlistina, en svo er
alltaf eitt að tala um tónlist
og annað að hlusta á hana og
búa hana til. Ég gerði nokkuð
mikið af skissum og prufum
og svo sigtuðum við úr því. Það var
mjög gott, að vinna þannig, því Hafsteinn var kominn með nóg af tónlist á meðan hann var enn að klippa
myndina.
Þegar Daníel er spurður út í hvort
hann ætli að semja meiri kvikmyndatónlist á næstu misserum
segir hann: „Já, það er eitthvað í pípunum en ekki beint eitthvað sem ég
get talað um akkúrat núna.“
gudnyhronn@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@frettabladid.is, Máté
Dalmay mate@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /
FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut
Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU ÞÉR OSTAGOTT

ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 19.–25. FEBRÚAR 2018.
PÖNNUPIZZA: 1.590 KR.

MÁNUDAGURINN
19. FEBRÚAR

ÞRIÐJUDAGURINN
20. FEBRÚAR

MIÐVIKUDAGURINN
21. FEBRÚAR

Með fyrstu 1.000 Megavikupöntunum
dagsins fylgir bíómiði á Death Wish
eða varningur tengdur myndinni.

Flaska af Domino’s köldu 2 l
Coke fylgir með fyrstu 1.000
Megavikupöntunum dagsins.

Brauðstangir Deluxe með
brauðstangasósu fylgja með fyrstu
1.000 Megavikupöntunum dagsins.

WWW.DOMINOS.IS

SÍMI 58 12345

DOMINO’S APP

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

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is

Bakþank ar
Guðmundar
Brynjólfssonar

Breytni eftir
Kristi

Opið allan

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

ARGH!!! 190218#11

D

e Imitatione Christi er ágæt
bók sem kennir manni að
haga sér. Aðferðin er sú að
maður eigi að reyna að haga sér
sem Kristur. Það er mikið verk.
Höfundur bókar er Thomas A.
Kempis en því nafni svipar til nafns
argentínska fótboltamannsins
Mario Kempes – mér er ókunnugt
um skyldleika. Ég hef stundum
(ætlaði að skrifa „Ég hef alltaf“ sem
er bláköld lygi, svo ég hætti við það)
reynt að breyta sem Kristur. Það
gerir manni gott.
Einu sinni sem oftar kom ég
sjálfum mér á sjúkrahús. Vaknaði
þar upp og vissi sem var; sjúkdóm
og lækningu. Batnaði þó ekki til
frambúðar. Þarna lá ég í bælinu og
drakk Gatorade við ævilöngum
þorsta. Leit ég þá í næsta rúm og sá
þar sovétlærðan leiklistarmeistara.
Hann drakk og Gatorade við svipuðum þorsta. Okkur varð strax vel
til vina enda andans menn og báðir
gáfaðri en hinn.
En eitt var þarna helvíti. Þeir
bönnuðu honum að reykja, meistaranum, en límdu á hann plástra.
Hann vildi samt reykja. Þetta var
straff sem tók ekki nokkurn nótís af
þjáningum manns sem vildi fá sitt
tóbak þar til yfir lyki. Reyndar var
hann ekki neitt að deyja – en hann
setti það þannig upp. Og þá telur
það. En það voru fleiri snurður á;
þessi gúrú og frumkvöðull í íslenskri
nútímaleiklist, átti ekkert tóbak.
Ég djákninn, afréð að breyta líkt
og Kristur, braut því þau boð sem
ég var þarna seldur undir; þá reglu
að mér væri óheimilt að yfirgefa
sjúkrahúslóðina. Ég fór og keypti
tvo pakka af Royal og gaf gamla leikstjóranum.
Hann ljómaði. Ég slapp – því ég
breytti rétt. Af þessu má læra að það
borgar sig ekki að reykja Royal og –
De Imitatione Christi er fínasta bók
að fara eftir í nauðum. Og jafnvel
oftar.

A
K
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3 R!
DAGA
Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

ÓTRÚLEG
TILBOÐ!

ÚTSÖLUNNI LÝKUR
Á MIÐVIKUDAGINN KL. 18:00

TRYGGÐU ÞÉR RÚM Á FRÁBÆRU VERÐI!

1.

DÆMsmI
Stærð 90x200

VERÐ FRÁ
58.596 kr.
(Dýna, botn og fætur)

sólarhringinn
í öllum verslunum

AUSAR
VAXTAIÐL SLUR Í
GRE

.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

*
.
N
Á
12M

SLA
A GREIÐ
T
S
R
Y
F
OG Í JÚNÍ!

2.

DÆMI

20-70%

Stærð 120x200 sm

VERÐ FRÁ
68.622 kr.
(Dýna, botn og fætur)

AFSLÁTTUR!
3.

DÆMI

Stærð 153x200 sm

VERÐ FRÁ
87.234 kr.
(Dýna, botn og fætur)

4.

DÆMI

Stærð 193x203 sm

VERÐ FRÁ
213.459 kr.
(Dýna, botn og fætur)

Allt það
helsta úr heimi
TÍSKUNNAR
á einum stað
GLAMOUR.IS

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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