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Fréttablaðið í dag
Skoðun Sigurður Ingi skrifar um
nýafstaðið flokksþing. 9
sport ÍBV heldur áfram að
sanka að sér bikartitlum. 10
lífið Raftónlistarmaðurinn
Bjarki Rúnar Sigurðarson spilar
á Sónar Reykjavík um næstu
helgi. 22
plús 2 sérblöð l Fólk

l fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

LOKADAGUR

KRINGLU
KAST

Þjóðbúningadagur var haldinn í Safnahúsinu í gær. Fólk var hvatt til að klæðast þjóðbúningum af öllu tagi og sýna sig og sjá aðra. Þjóðdansafélag
Reykjavíkur steig dans og var öllum viðstöddum boðið að taka þátt. Ungir sem aldnir tóku þátt og skemmtu sér vel. Fréttablaðið/Eyþór

Leita að plássi
fyrir dúfur
Dýrahald Bréfdúfnafélag Íslands
hefur sent umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar erindi þar sem
félagið óskar eftir plássi undir dúfnakofa. Guðmundur Jónsson, formaður
félagsins, segir að borgin sé að leita að
heppilegum stað.
Guðmundur segir að um 20 félagsmenn keppi nánast um hverja helgi
yfir sumartímann. Skikinn þurfi ekki
að vera stór en nægur til að koma um
fjórum til fimm dúfnakofum fyrir.
Hver kofi ætti að geta rúmað 30-40
fugla. – bbh / sjá síðu 2

30-40

fuglar þurfa að komast fyrir í
hverjum dúfnakofa

Vill fá að sjá
próf sonar síns
Menntun „Eitt af helstu markmiðum samræmdra prófa er að aðstoða
skóla, foreldra, menntakerfið og
samfélagið í heild við að bæta skólastarf og ef við höfum ekki aðgang að
mælitækjunum þá fellur það markmið náttúrulega um sjálft sig,“ segir
Páll Hilmarsson sem kvartaði til
úrskurðarnefndar um upplýsingamál eftir að Menntamálastofnun
hafnaði beiðni hans um aðgang að
samræmdu prófi sem lagt var fyrir
son hans í fjórða bekk. – aá / sjá síðu 4

Björt framtíð býður
ekki fram í Reykjavík
Björt framtíð ætlar ekki að bjóða fram lista í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum. Björt Ólafsdóttir, formaður flokksins, segir árið hafa verið
flokknum erfitt en flokksmenn séu stoltir af verkum sínum á kjörtímabilinu.
Stjórnmál Björt framtíð mun ekki
bjóða fram lista í komandi borgarstjórnarkosningum. Þetta staðfestir
Björt Ólafsdóttir, formaður flokksins.
Eins og greint hefur verið frá hafa
þreifingar verið milli Bjartrar framtíðar og Viðreisnar um samstarf í
sveitarstjórnarkosningum, bæði í
borginni og í öðrum sveitarfélögum
á höfuðborgarsvæðinu. Nú liggur
fyrir að ekki verður af slíku samstarfi
í Reykjavík og Björt framtíð mun
heldur ekki bjóða fram sér í borginni.
„Við sitjum bara hjá eina umferð,
segir Björt Ólafsdóttir, formaður
flokksins. Hún segir það ekkert
launungarmál að undanfarið ár hafi
verið erfitt og ákveðinnar mæði gæti
innan flokksins. Þá ætli kjörnir fulltrúar flokksins í Reykjavík ekki að
gefa kost á sér aftur en Björt framtíð
á tvo borgarfulltrúa, þau Sigurð Björn
Blöndal og Elsu Hrafnhildi Yeoman
og hafa þau starfað með meirihlutanum í Reykjavík á því kjörtímabili
sem er að ljúka.
„Þetta var samt hvorki auðveld né
léttvæg ákvörðun, enda erum við
ofboðslega stolt af þeim áþreifanlegu
breytingum sem hafa orðið á pólitík-

Björt Ólafsdóttir,
formaður Bjartrar
framtíðar.

inni í Reykjavíkurborg. Besti flokkurinn kom og breytti þar algjörlega um
kúrs og bauð ekki bara upp á mannlega pólitík heldur líka stöðugleika í
stjórnun borgarinnar í stað þess róts
sem fyrr var við tíð borgarstjóraskipti
hjá Sjálfstæðisflokknum,“ segir Björt
og nefnir að Björt framtíð hafi dyggilega stutt við þessa stefnubreytingu
í allri stjórnun og meðferð fjármuna
útsvarsgreiðenda í Reykjavík undanfarin fjögur ár.
Aðspurð segir hún mikið hafa
verið skorað á hana sjálfa að fara
fram. „Já, ég hef verið beðin um það
en ég hef ekki hug á því á þessum
tímapunkti, kannski og örugglega
seinna, það kemur bara í ljós en
þessi ákvörðun er fyrst og fremst persónulegs eðlis. Lífið hefur upp á svo
margt annað að bjóða sem betur fer.
En þessi ákvörðun flokksins er líka

alveg í línu við það sem við höfum
áður sagt, við erum ekki að halda
honum úti til þess að koma fólki fyrir
einhvers staðar, það er auðvitað mjög
óvanalegt að stjórnmálaflokkur hafi
það ekki sem meginmarkmið að viðhalda sjálfum sér fyrst og fremst, en
þannig er það nú samt hjá okkur,“
segir Björt.
Björt framtíð undirbýr nú framboð undir eigin merkjum og í samstarfi við aðra í nokkrum stærstu
sveitarfélögum landsins; Kópavogi,
Hafnarfirði, Garðabæ, Hveragerði og
ef til vill fleirum.
„Svo mun okkar fólk á Akureyri
starfa með L-listanum þaðan sem
margir komu reyndar yfir í landsmálin með Bjartri framtíð til að
byrja með,“ segir Björt. Hún segir
flokksmenn fulla tilhlökkunar fyrir
komandi kosningum. „Björt framtíð
hefur verið í meirihluta og við stjórnvölinn í öllum stærstu sveitarfélögum
landsins og við erum stolt af viðsnúningi sem sést til að mynda í rekstri
Hafnarfjarðarbæjar og vinnulagi og
gagnsæi við stjórnun Kópavogs svo
eitthvað sé nefnt,“ segir formaður
flokksins. adalheidur@frettabladid.is

20–50%
AFSLÁTTUR AF
NÝJUM VÖRUM
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Sólveig fundaði með félagsmönnum

Norðaustlæg átt í dag og skýjað á
köflum, en hvasst með SA-ströndinni og dálítil snjókoma eða slydda
þar. Frost 0 til 9 stig, en frostlaust
syðst. sjá síðu 16

Dæmd fyrir
59 milljóna
fjárdrátt
DÓMSMÁL Kona á fertugsaldri var
í Héraðsdómi Reykjavíkur dæmd í
16 mánaða fangelsi fyrir fjárdrátt,
skilasvik og brot gegn bókhaldslögum. Konan hafði dregið sér rúmlega 59 milljónir króna í starfi sínu
sem framkvæmdastjóri félagsins
Gæi ehf.
Brotin hófust árið 2007 og stóðu
til ársins 2014. Meðal annars voru
rúmlega níu milljónir millifærðar
af reikningi félagsins eftir að árangurslaust fjárnám hafði verið reynt
í því.
Í niðurstöðu dómsins segir að
konan hafi játað brot sitt og verið
samvinnufús við rannsókn málsins.
Þá hefur hún ekki gerst brotleg við
lög áður. Þó þótti ekki unnt að skilorðsbinda refsinguna að fullu þar
sem upphæðin var svo há og brotin
stóðu yfir langt tímabil. Fjórtán
mánuðir hennar voru skilorðsbundnir með vísan til fyrrgreindra
atriða og sökum þess að konan er
þunguð af sínu fjórða barni. – jóe

Harður árekstur
við Klaustur
Slys Harður árekstur tveggja bifreiða varð síðdegis í gær, austan við
þéttbýlið á Kirkjubæjarklaustri.
Í öðrum bílnum var ökumaðurinn einn, en tveir voru í hinum
bílnum. Allir voru fluttir til Reykjavíkur með þyrlu. Veginum var lokað
á meðan rannsókn stóð yfir og ökutækin fjarlægð af veginum. – jhh
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voru fluttir með þyrlu til
Reykjavíkur eftir slysið

Rafvirkjar

Tilvonandi formaður í Eflingu, Sólveig Anna Jónsdóttir, fundaði með félagsmönnum Eflingar í gær. „Þetta var óformlegur fundur sem við í B-listanum ákváðum að halda til þess að hitta fólk og sjáum fyrir okkur að þetta verði sá fyrsti af mörgum,“ segir Sólveig. Hún segist ekki vilja bíða með að
kynnast félagsmönnum. „Við vorum með köku þannig að þetta var líka pínulítið eins og fermingarveisla,“ segir Sólveig. Fréttablaðið/Eyþór

Framboðsfrestur
Pírata rennur út
STJÓRNMÁL Framboðsfrestur í prófkjörum Pírata fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar rennur út í
dag klukkan 15.00. Sem stendur
hefur verið ákveðið að halda prófkjör fyrir lista í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.
Í Reykjavík hafa sautján einstaklingar lýst yfir framboði en
í þeim hópi eru meðal annars
varaborgarfulltrúinn Þórgnýr
Thoroddsen og Dóra Björt Guðjónsdóttir, fyrrverandi formaður
Ungra Pírata. Þá er einnig í framboði Alexandra Briem, nái hún
kjöri verður hún fyrsti trans borgarfulltrúinn.
Í Hafnarfirði hafa sjö lýst yfir
framboði en í Kópavogi fimm.
Hægt er að fræðast um frambjóðendur og málefni þeirra á kosningavef Pírata. Prófkjörið sjálft
hefst síðan þann 19. mars næstkomandi. – jóe

Bréfdúfnafélags Íslands hefur óskað eftir skika í Reykjavík undir starfsemi sína.
Vilja að fjórir til fimm dúfnakofar komist fyrir á skikanum. Borgin leitar að
heppilegum stað. Um 20 félagsmenn keppa um hverja helgi yfir sumartímann.

Dýrahald Bréfdúfnafélag Íslands
hefur sent umhverfis- og skipul a g s rá ð i Reyk javí ku r b o r g a r
erindi þar sem félagið óskar eftir
skika undir starfsemi sína þar
sem reistir yrðu dúfnakofar. Guðmundur Jónsson, formaður félagsins, segir að borgin sé að leita að
heppilegum stað. Félagið hafði
augastað á skika í Elliðaárdal, en
fékk hann ekki.
Guðmundur segir að um 20
félagsmenn séu mjög virkir og
keppi nánast um hverja helgi yfir
sumartímann. Skikinn þurfi ekki
að vera stór en nægur til að koma
um fjórum til fimm dúfnakofum
fyrir, en hver kofi er um 12 fer- Endursöluaðilar um land allt
metrar og rúmast um 30-40 fuglar
í hverjum kofa.
„Við fengum svona svæði í Hafnarfirði og nú leitum við að svæði í
Reykjavík. Það eru nokkrir mjög
virkir í félaginu og við erum um
20 sem keppum nánast um hverja
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu
ljósið
helgi,“ segir hann.
Guðmundur í dúfnakofanum sínum. Hann segir að vorverkin séu skemmtileg
Alls eru níu keppnir í sumar enda undirbúningur hafinn fyrir fuglana. „Þetta snýst um meira en að vera með
að þínum þörfum með
Appiæfingamótið fer fram í dúfur í kofa,“ segir hann spenntur fyrir komandi sumri. Fréttablaðið/Eyþór
en fyrsta
maí. Þá fljúga dúfurnar 104 kílómetra en lengsta keppnin er um
nú alltaf heim til sín, það sé lítið
Keppnirnar í sumar
400 kílómetrar. Sá fugl sem skilar vandamál. „Við verðum samt
sér fyrstur heim vinnur. „Hver alltaf fyrir einhverjum skakkaföllum vegna veðurs og fálkans
fugl er með rafrænan hring um
20/5 104km Hjálparfoss
fótinn. Öllum fuglum er ekið á
27/5 130km Hrauneyjafoss
sem reynir að ná í dúfurnar. Í fyrra
keppnisstað og er öllum sleppt
3/6 200km Botnar National
til dæmis lentum við í miklu verra
nánast á sömu sekúndu. Þegar veðri en við áætluðum og það var
10/6 250km Freysnes
þeir koma heim til sín þá stíga mjög hvasst. Þá voru dúfurnar að
17/6 260km Freysnes
24/6 330km Höfn
þeir á platta um leið og þeir ganga skila sér heim á nokkrum dögum.
1/7 330km Höfn
inn og skannast inn. Eigendurnir Fálkinn nær líka einni og einni
8/7 400km Seyðisfjarðarheiði
fylgjast svo með í símanum hvaða dúfu,“ segir hann. Guðmundur
15/7 330km Grímsstaðir
bíður spenntur eftir sumrinu og
fugl nær fyrstur heim. Við sjáum
22/7 400km Langanes
hvort borgin finni skika handa
samstundis í hvaða sæti þeir eru
29/7 400km Langanes
félaginu sem flýgur hátt þessa
og fleira.“
Hann segir að dúfurnar rati stundina. benediktboas@365.is

LED rakaþétt ljós
Snjöll lýsing!

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is

Vilja koma upp nýrri
aðstöðu fyrir bréfdúfur

NM87039 Dacia Duster 5x3 8 almenn mars

Nýr Dacia Duster

ENNEMM / SÍA /

Gerðu virkilega góð kaup!
Fjórhjóladrifinn Dacia Duster
Verð frá:

3.590.000 kr.
Staðalbúnaður í Comfort útgáfu er meðal annars: 16" álfelgur, leiðsögukerfi með Íslandskorti, þokuljós, miðstöð með loftkælingu, brekkuhemlun (eingöngu í 4x4),
hraðastillir með hraðatakmörkun, fjarlægðarskynjarar að aftan, neyðarhemlunarhjálp, start/stopp búnaður, skyggðar rúður að aftan, hiti í framsætum.
Aukalega í Prestige útgáfu: 17" álfelgur, Multiview 360° myndavélakerfi, sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, lykillaust aðgengi, leðuráklæði á sætum.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Lögfræðiálit unnið um stöðu þeirra sem þreyttu samræmdu prófin

Þorsteinn í
forystusveit
Stjórnmál Þorsteinn Víglundsson
tekur við embætti varaformanns
Viðreisnar eftir að hafa hlotið 98,5
prósent atkvæða á landsþingi flokksins í Reykjanesbæ í gær. Þá var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir endurkjörinn formaður með 95,3 prósent
atkvæða. Þorsteinn tekur við embættinu af Jónu Sólveigu Elínardóttur,
sem gaf ekki kost á sér áfram.
Í stjórnmálaályktun Viðreisnar
segir að Íslendingar skuli ljúka
samningaviðræðum um fulla aðild
að Evrópusambandinu og bera
aðildarsamning undir þjóðina. Þá
segir að fæðingarorlof skuli vera eitt
ár og fjöbreytt dagvistunarúrræði
skuli standa börnum til boða frá tólf
mánaða aldri. - jhh

Þorsteinn
Víglundsson
framkvæmdastjóri SA, Samtaka
atvinnulífsins.

Flokkur Le Pen
fær nýtt nafn
Frakkland Naumur meirihluti
flokksmanna frönsku Þjóðfylkingarinnar samþykkti í gær að taka upp
nafnið Þjóðarbandalagið eftir að
Marine Le Pen formaður lagði nafnbreytinguna til á flokksþingi.
Með breytingunni, og breyttum
áherslum, vill Le Pen reyna að losna
við kynþáttahyggju-, gyðingahaturs-,
og hommahatursstimpilinn sem
hefur fylgt þessum flokki franskra
þjóðernishyggjumanna.
„Nafnið Þjóðfylkingin á sér mikla
og stórkostlega sögu sem ekki er hægt
að afneita. En þið vitið það fullvel að
fyrir mörgum frönskum kjósendum
er nafnið sálfræðilegur þröskuldur
sem er erfitt að yfirstíga,“ sagði Le Pen.
Faðir hennar og stofnandi flokksins, Jean-Marie Le Pen, er hins vegar
afar ósáttur við breytinguna. – þea

stærðfræðiprófið gekk snurðulaust
fyrir sig. Fulltrúar hagsmunaaðila
munu funda í menntamálaráðuneytinu vegna málsins á miðvikudag.
„Við erum að kanna hver lagaleg
staða þessara prófa er en í vinnslu
eru lögfræðiálit hvað það varðar.
Meginmarkmiðið er að við getum
eftir samráðsfundinn skýrt stöðu og
gildi þessara prófa með hagsmuni
nemenda að leiðarljósi,“ segir Lilja.

Lilja Alfreðsdóttir,
mennta- og
menningarmálaráðherra.

Þorsteinn Sæberg, formaður
Félags skólastjórnenda, segir við
Fréttablaðið að hann telji ekki

ástæðu til að börnin taki prófin á
nýjan leik.
„Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
það verður einhver uppákoma í
kringum samræmda próftöku. Þetta
er í raun óásættanlegt klúður. Ég efa
ekki að ráðherra skoði þetta mál
sérstaklega. Hún lýsti því yfir að hún
hefði verulegar áhyggjur af þessari
framkvæmd og ég deili þeim áhyggjum með henni,“ segir Þorsteinn.

Lilja segir að ráðuneytið muni ekki
hafa álit á neinum tillögum fyrr en
stöðumat liggi fyrir. Réttindi og staða
nemenda, með hagsmuni þeirra að
meginmarkmiði, sé forgangsatriði.
„Við erum að fara yfir hvað fór
úrskeiðis og hver ber ábyrgðina á
því. Brýnast er núna að endurvinna
traust á MMS og ráðuneytið er að
vinna að aðgerðum sem miða að því
marki,“ segir Lilja. – jóe

Menntamálastofnun veiti
aðgang að samræmdu prófi

Faðir barns í fjórða bekk kærði synjun um aðgang að samræmdu prófi til úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Hann segir synjunina brjóta í bága við grunnskólalög og upplýsingalög. Telur markmið samræmdra
prófa fara fyrir lítið ef aðgangur að mælitækjunum er bannaður.
Menntamál „Eitt af helstu markmiðum samræmdra prófa er að
aðstoða skóla, foreldra, menntakerfið og samfélagið í heild við að
bæta skólastarf og ef við höfum
ekki aðgang að mælitækjunum þá
fellur það markmið náttúrulega
um sjálft sig,“ segir Páll Hilmarsson
sem kvartaði til úrskurðarnefndar
um upplýsingamál eftir að Menntamálastofnun hafnaði beiðni hans
um aðgang að samræmdu prófi sem
lagt var fyrir son hans í fjórða bekk.
Í reglugerð, um framkvæmd
samræmdra prófa, sem sett var í
tíð Kristjáns Þórs Júlíussonar, er
tiltekið að Menntamálastofnun
sé heimilt að útbúa svokallaðan
prófabanka og í þeim tilgangi er
prófi skipt í tvennt, annars vegar
eru spurningar og hins vegar svör.
Stofnuninni er samkvæmt reglugerðinni, ekki skylt að veita aðgang
að spurningunum heldur einungis
svörunum.
„Mér finnst ekki boðlegt að það
sé hægt að leggja próf fyrir börn og
bjóða síðan bæði mér og skólanum
að segja: Þessu tiltekna barni gekk
svona og svona. Við spurningu nr. 4
gaf barnið svarið sex og við spurningu nr. 7 gaf barnið svarið átta, en
þú færð ekki að sjá spurninguna.“
Úrskurðarnefndin tók mál Páls
fyrir og óskaði upplýsinga frá
Menntamálastofnun sem vísaði
til annarrar synjunar á samskonar
beiðni, sem væri einnig til meðferðar hjá úrskurðarnefndinni.
Þá var í svari stofnunarinnar vísað
til 10. gr. upplýsingalaga sem tiltekur meðal annars próf sem heimilt er
að undanskilja frá rétti borgaranna
til upplýsinga.

Páll Hilmarsson kvartaði til úrskurðarnefndar um upplýsingamál eftir að Menntamálastofnun hafnaði beiðni hans um
aðgang að samræmdu prófi sem lagt var fyrir son hans í fjórða bekk. Fréttablaðið/Vilhelm

Páll telur reglugerð ráðherra og
svör Menntamálastofnunar stangast á við upplýsingalög enda beri að
túlka ákvæði 10. gr. laganna þannig
að próf geti aðeins verið undanþegin þessum rétti borgaranna þangað
til þau eru lögð fyrir. Eftir það eigi
að veita aðgang að þeim.
Páll bendir einnig á 27. gr. grunnskólalaga sem tiltekur að nemendur og foreldrar eigi rétt á upplýsingum um niðurstöður mats,
matsaðferðir og mælitæki við mat

á árangri og framförum nemenda.
Í nýlegum úrskurði úrskurðarnefndarinnar um aðgang að eldri
prófum var ekki fallist á þau rök
Háskóla Íslands að þar sem prófin
breyttust mjög lítillega milli ára
myndi aðgangur að eldri prófum
hafa það í för með sér að prófin
yrðu þýðingarlaus eða næðu ekki
árangri sínum þar sem þau væru á
almannavitorði.
Í niðurstöðu nefndarinnar segir
hins vegar að umrædd próf, geti

ekki talist fyrirhuguð í skilningi
laganna og aukin vinna við gerð
nýrra prófa geti ekki vikið frá
meginreglu um aðgang borgara að
upplýsingum. Háskólanum var því
gert að veita aðgang að umbeðnum
prófum.
Páll hefur beðið niðurstöðu
nefndarinnar frá því í nóvember. Hann vísar til fyrri úrskurða
nefndarinnar og er bjartsýnn á að
nefndin úrskurði sér í vil.
adalheidur@frettabladid.is

JEEP GRAND CHEROKEE
®

MEST VERÐLAUNAÐI JEPPI Í HEIMI

DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ. 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
HÁTT OG LÁGT DRIF
Staðalbúnaður m.a: Led/BI-Xenon framljós, 8,4” snertiskjár með bakkmyndavél,
fjarlægðarskynjarar framan og aftan, hiti í sætum, lykillaust aðgengi og ræsing,
rafdrifin framsæti, stillanleg aftursæti, tölvustýrð sjálfvirk miðstöð með loftkælingu,
regnskynjari, aðgerðastýri, raddstýrt útvarp o.mfl.

VERÐ FRÁ: 8.990.000 KR.
Umboðsaðili Jeep - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433
www.jeep.is - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

Sýndur bíll á mynd Grand Cherokee Summit. Birt með fyrirvara um prentvillur.

MENNTAMÁL Lilja Alfreðsdóttir,
mennta- og menningarmálaráðherra, fundaði með fulltrúum
Menntamálastofnunar (MMS) um
helgina vegna þeirrar stöðu sem upp
er komin varðandi samræmd próf
níundu bekkinga.
Í vikunni þreyttu nemar í 9. bekk
samræmd próf en tölvukerfi MMS
réði ekki við álagið sem hlaust af
próftöku í ensku og íslensku. Aðeins

Bíll á mynd er, Honda CR-V með aukabúnaði.

Á HONDA BETRA VERÐI
Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða daga, meira af
góðum ferðum. Meiri bíl til að treysta á, aflmeiri, hagkvæmari, sparneytnari. Meira af því sem
við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.

SÉRVALDIR HONDA CR-V Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI
VERTU MEIRA TIL Á MEST SELDA BORGARJEPPA Í HEIMI
HONDA CR-V 4X4 SJÁLFSKIPTUR VERÐ
Bernhard ehf

• Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

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

FRÁ KR. 5.390.000
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Alltaf öruggt start fyrir kuldann í vetur.

Trump og Kim gnæfa yfir suðurkóreskum hermanni í Seúl. Nordicphotos/AFP
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Smærri
viðgerðir
Hraðþjónusta HEKLU.
Hringdu í 590 50 30 eða renndu við.
Hekla.is

.is

Þvingunum ekki hætt
fyrir fundinn með Kim
Væntanlegur fundur Kim Jong-un og Donalds Trump ekki tilefni til að slaka á
þvingunaraðgerðum. Kim-stjórnin þarf hins vegar að hætta tilraunum í aðdraganda fundar. Demókratar efins um ágæti þess að funda með Kim.
Bandaríkin Ekki stendur til að
slaka á viðskiptaþvingunum gegn
Norður-Kóreu eða gefa tommu eftir
að neinu leyti í aðdraganda fundar
Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, og Kim Jong-un, einræðisherra Norður-Kóreu, sem tilkynnt
var um í síðustu viku. Þetta sagði
Mike Pompeo, yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA í gær.
Um er að ræða fyrsta fund leiðtoga þessara tveggja ríkja. Ekki
liggur fyrir hvenær eða hvar þeir
Trump og Kim munu hittast en
búist er við því að fundurinn fari
fram í maí. Þá mun Kim einnig
eiga fund með suðurkóreska forsetanum Moon Jae-in á landamærum
ríkjanna á Kóreuskaga í apríl.
Pompeo sagði enn fremur að
þótt Bandaríkin ætluðu ekki að
gefa eftir myndi einræðisríkið
þurfa að standa við orð sín um að
hætta kjarnorku- og eldflaugatil-

raunum alfarið áður en fundurinn
fer fram.
„Við höfum aldrei áður verið í
þeirri stöðu að hagkerfi NorðurKóreu sé svo hætt komið, að yfirvöld hafi sætt svo miklum þrýstingi, að einræðisstjórnin biðji um
viðræður á þeim forsendum sem
Kim Jong-un hefur samþykkt.
Sjálfur tjáði Trump sig um viðræðurnar á fjöldafundi í Pennsylvaníu á laugardag. „Ég trúi því að
þau vilji frið. Ég held það sé tími til
kominn,“ sagði forsetinn.
„Hver veit hvað gerist?“ sagði
Trump um væntanlegan fund og
bætti við: „Kannski yfirgef ég fundinn í snatri.Endursöluaðilar
En kannski setjumst
um
við niður saman og gerum besta
samning í heiminum.“
Fundur Kim og Trumps myndi
marka tímamót í utanríkisstefnu
Bandaríkjanna, að því er Bloomberg greinir frá. Hann væri algjör-

lega fordæmalaus. Bloomberg
vitnar sömuleiðis í sérfræðinga
sem telja að mögulega sé einræðisherrann einungis að reyna að
kaupa sér tíma til að halda áfram
kjarnorkuvopnaþróun án þess að
þurfa að hafa áhyggjur af frekari
þvingunum.
Elizabeth Warren, öldungadeildarþingmaður Demókrata, sagðist í
gær ekki hrifin. Með því að samþykkja að setjast niður með Kim
væri Trump að viðurkenna ógnarstjórn hans opinberlega.
„Ef forsetinn nær árangri í viðræðum sem þessum er það alltaf
gott fyrir Bandaríkin. En ég hef
áhyggjur
land
alltaf því að Kim muni notfæra sér forsetann,“ sagði Warren
og bætti því við að utanríkisráðuneytið væri nú þjakað af afsögnum
lykilstarfsmanna. Til að mynda
væri enginn sendiherra nú í SuðurKóreu. thorgnyr@frettabladid.is

LED lausnir frá
Lýsing fyrir götur,
Snjöll lýsing!
Xi fær að sitja lengur en tvö kjörtímabil
göngustíga og OSRAM
bílastæði.
LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið
Ráðgjöf og nánari upplýsingar
Kína Xi Jinping gæti orðið forseti
að þínum þörfum með
Appi
ævilangt eftir að Kínverjar sammá fá hjá sölumönnum.

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

þykktu í gær að fella ákvæði um að
forseti megi bara sitja í tvö kjörtímabil úr stjórnarskrá ríkisins. Af þeim
2.964 sem greiddu atkvæði á árlegum
fundi Þjóðþingsins lögðust einungis
tveir gegn breytingunni. Þrír sátu
hjá.
Ákvæðið var innleitt á tíunda áratug síðustu aldar og hefur enginn
forseti síðan þá setið lengur en tvö
kjörtímabil. Yfirstandandi kjörtímabili lýkur árið 2023 og samkvæmt
ákvæðinu sem var fellt úr stjórnarskránni hefði Xi þurft að láta af
störfum þá.
Ýmislegt benti hins vegar til þess
að Xi ætlaði alls ekki að láta sér tvö
kjörtímabil duga áður en tilkynnt
var um að til stæði að fella ákvæðið
úr stjórnarskránni. Xi hefur, þvert á
hefðir Kommúnistaflokksins, aldrei
valið sér arftaka. Þá var nafn hans
og hugmyndafræði rituð í stjórnarskrá flokksins í fyrra og var Xi þannig settur á sama stall og Maó Zedong,
ofar öllum öðrum forsetum Kína.
Samkvæmt fréttaskýranda BBC

Xi Jinping, forseti Kína. Nordicphotos/AFP

er erfitt að sjá fram að nokkur geti
skákað Xi Jinping. Hann sé langvaldamesti maður Kína og sé það
mikil breyting frá því Hu Jintao var
forseti 2003 til 2013 og forsætisnefnd
Kommúnistaflokksins fór saman
með stjórn ríkisins.
Ekki eru allir sáttir við breyting-

arnar. „Þetta gæti eyðilagt Kína og
tortímt kínversku þjóðinni. Ég get
ekki þagað um þetta. Ég verð að láta
þá vita að þjóðin sé á móti þessu,“
sagði Li Datong, fyrrverandi ritstjóri,
við The Guardian í gær en hann er
einn þekktasti talsmaður frjálslyndis
og stjórnarandstöðu í Kína. – þea

PI
M ÍK RÓ J E P

ÞAÐ ER ALLTAF
SUZUKI VEÐUR!
SUZUKI IGNIS 4X4

VERÐ FRÁ

2.480.000

Allrip auto fjórhjóladrifskerfið
gerir aksturinn skemmtilegri
og tryggir aukið öryggi við allar
aðstæður

Suzuki Ignis er nýr valkostur fyrir þá sem vilja sparneytinn
smábíl með öryggi og notagildi jepplings. Ignis hefur fengið
frábæra dóma fyrir aksturseiginleika og einstaklega
skemmtilega hönnun, jafnt utan sem innan.

Suzuki Ignis er með sparneytnum 90 hestafla dual Jet
mótor en er einnig fáanlegur með Hybrid-búnaði sem gerir
hann enn kraftmeiri og neyslugrennri.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I

Sími 568 5100
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MÁNUDAGUR

Halldór

V

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

hér á landi
finnst hópur
sem sekkur
nánast í
tilvistarþunglyndi við
tilhugsunina
um að flóttafólk setjist að
hér á landi

ið vonum að við verðum hamingjusöm hér við öruggar aðstæður,“ sagði
Sýrlendingurinn Tojan Al Nashy við
komuna hingað til lands. Hann er í hópi
sýrlenskra og írakskra fjölskyldna, kvótaflóttamanna, sem boðið var hingað til
lands og setjast að á Vestfjörðum og Austfjörðum.
Það er vonandi að þessar fjölskyldur verði hamingjusamar í nýjum heimkynnum, víðs fjarri þeim
stríðsátökum sem hröktu þær á flótta. Vonandi fá þær
alla þá aðstoð og stuðning sem þær þurfa á að halda frá
gestrisnum Íslendingum. Það verður þó ekki horft fram
hjá því að hér á landi finnst hópur sem sekkur nánast
í tilvistarþunglyndi við tilhugsunina um að flóttafólk
setjist að hér á landi, ekki síst ef það aðhyllist aðra trú
en kristni. Vitneskjan um að reynt sé að létta undir
með flóttafólki, útvega því húsnæði og nauðsynjar
framkallar síðan fordæmingu og upphrópanir eins og:
„Við eigum nóg með okkur! Hér er fullt af bágstöddum
Íslendingum! Af hverju er þeim ekki hjálpað!“ Síðan er
bætt við þessari kostulegu fullyrðingu: „ Ég hef ekkert
á móti þessu fólki en það er ekki eins og við.“ Vandlætingarræða viðkomandi heldur síðan áfram og þar
kemur meðal annars fram að afar ískyggilegt sé að innflytjendur sem aðhyllast íslam séu að fjölga sér og ala
upp börn því hætta sé á að múslimar muni fylla landið
með hrikalegum afleiðingum.
Blessunarlega hefur stjórnmálaflokkur þar sem þessi
viðhorf eru ríkjandi ekki komist til valda og vegsemdar
í íslensku samfélagi. Þar með er ekki sagt að þessi
hópur hatursfólks hafi ekki áhrif. Það var ekki síst fyrir
tilstilli þessa kjósendahóps sem Framsóknarflokkurinn fékk tvo borgarfulltrúa í síðustu borgarstjórnarkosningum eftir að oddviti flokksins, Sveinbjörg Birna
Sveinbjörnsdóttir, hafði látið sérkennileg orð falla
um múslima. Forysta flokksins brást í því máli en nú
er ásýnd Framsóknarflokksins orðin með geðþekkari
hætti en áður var og er það vel.
Fjöldi flokka boðar þátttöku í næstu borgarstjórnarkosningum. Þar á meðal er Frelsisflokkurinn en meðal
yfirlýstra markmiða flokksins er að berjast gegn því
sem stofnendur segja vera múslimavæðingu Evrópu.
Með framboði sínu vill flokkurinn forða því að slík
múslimavæðing verði í Reykjavík og hafnar moskubyggingu hér á landi. Það stafar víst sérstök hryðjuverkaógn af því að múslimar fái að iðka trú sína. Flokkurinn leggur síðan mikla áherslu á að kristin gildi séu
höfð í hávegum. Það er nokkuð áhyggjuefni fyrir þjóðkirkjuna að þeir sem tala hæst um hætturnar sem stafa
af flóttamönnum, og þá sérstaklega múslimum, flokka
sig um leið meðal helstu talsmanna kristni í landinu.
Ansi er það nú einkennilegt og öfugsnúið. Staðreyndin
er vitanlega sú að þessi hópur hatursfólks veit ekkert
um náungakærleik og er gjörsamlega ófær um að setja
sig í spor annarra. Ef þessi hópur hefði einhvern áhuga
á kristnum gildum myndi hann hafa ofarlega í huga
orðin úr Matteusarguðspjalli: „Því hungraður var ég og
þér gáfuð mér að eta, þyrstur var ég og þér gáfuð mér
að drekka, gestur var ég og þér hýstuð mig.“

Aðalfundur

Félagsmenn í MATVÍS
Aðalfundur félagsins verður haldin
miðvikudaginn 14. mars á Stórhöfða 31, kl. 16:00
Venjuleg aðalfundarstörf.
Formannskjör verður rafrænt frá kl. 12. mánudegi 12. mars
til kl. 12. miðvikudags 14. mars.
Kynning á frambjóðendum á vef MATVÍS.

Frá degi til dags
Fámennur flokkur
Viðreisn hélt landsþing í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ núna
um helgina. Þar gafst formanni
flokksins, Þorgerði Katrínu
Gunnarsdóttur, færi á að ávarpa
flokksmenn og stefna flokksins
var mótuð. Þorgerður sótti
umboð til flokksmanna til að
gegna embætti formanns og Þorsteinn Víglundsson var kjörinn
varaformaður. Úr tilkynningum
til fjölmiðla má lesa að þau hafi
bæði fengið rússneska kosningu.
Hins vegar kom ekki fram hversu
mörg atkvæði voru greidd. Einhverjir pólitískir andstæðingar
úr Sjálfstæðisflokknum hafa gert
því skóna að forysta flokksins
þori ekki að viðurkenna hversu
fámennt þingið hafi verið.
Ósáttur Ögmundur
Ögmundur Jónasson, fyrrverandi þingmaður VG, tók þátt
í að kynna fund í Safnahúsinu
á laugardaginn þar sem hin
umdeilda blaðakona Vanessa
Beeley ræddi fréttaflutning af
stríðinu í Sýrlandi. Ögmundur
sendi tölvupóst á nokkra fréttamenn RÚV og mun hafa fengið
heldur kaldar kveðjur frá einum
þeirra. Þessar kveðjur virðist
Ögmundur ekki par sáttur við.
Sakar Ögmundur fréttamanninn
um fordóma, þekkingarleysi og
þöggun. Burtséð frá afstöðu til
málefnisins sem deilt er um, þá er
það merkileg tilbreyting að heyra
í vinstrimanni sem ekki lofsyngur
RÚV. jonhakon@frettabladid.is

Einkarekstur og útvistun

A
Jón Sigurðsson
fv. skólastjóri

Tryggja
verður
svigrúm og
eðlilega hvata
til þróunar,
hagræðingar,
gæða og
umsvifa, en
starfsemin
verður
jafnframt að
vera laus við
arðsókn.

lmannavaldið hlýtur að móta stefnu og viðmið
á mikilvægustu sviðum velferðar-, fræðslu- og
heilbrigðisþjónustu og á fleiri sambærilegum
sviðum. Ríki og sveitarfélög greiða mest af þessari starfsemi. Eðlilega fara þau þá líka með yfirstjórn, stefnumótun og eftirlit.
En það hæfir vel að frjáls samtök, sjálfseignarstofnanir og aðrir einkaaðilar taki að sér framfylgju og rekstur
þeirra stofnana sem starfa að þessum málum. Reynsla
er ágæt af því að rekstur sé ekki á höndum embættismanna.
Þetta getur átt við um t.d. öldrunarstofnanir, hjúkrunarheimili, heilsugæslu og læknastofur, uppeldisstofnanir, leikskóla, skóla og háskóla, rannsókna- og
ráðgjafarstarfsemi, íþróttastarfsemi, söfn og sýningarsali, leikhús og aðra listastarfsemi og ýmislegt fleira.
Það skiptir miklu máli hvernig almannavaldið, ríki og
sveitarfélög, ráðstafar þessum verkefnum. Vanda ber til
samninga um slíka útvistun. Hún verður að lúta skýrum
skilmálum: a) Almannavaldið setur stefnu, viðmið og
mælistikur, og ákvarðar um gæði. b) Almannavaldið sér
um virkt eftirlit, þ.m.t. gæðaeftirlit og fjárhagseftirlit. c)
Almannavaldið hefur rétt til endurskoðunar samninga.
En þessir skilmálar eru ekki fullnægjandi. Við verður
að bæta þessum: d) Sambærilegar mælistikur verði
notaðar í útvistun sem í opinberum stofnunum á sama
sviði. Þetta á m.a. við um umfang og umsvif, magn og
gæði, aukastörf og viðbætur, hagræðingu og greiðslur.
Við þessa skilmála verður líka að bæta þessum: e)
Arður verði ekki greiddur af starfseminni, nema þá
samkvæmt skýrum sértækum heimildarákvæðum
í þjónustusamningi. f) Sama gildi um greiðslur af
skuldabréfum. Fyrir verða að liggja í samningi m.a.
skýr ákvæði um stofnkostnað og afskriftir, endurnýjun
og þróunarkostnað. g) Laun og þóknanir eigenda og
stjórnenda í víðum skilningi fylgi viðmiðum sem skilgreind eru sérstaklega í þjónustusamningi.
Vandi er að semja þannig að málefnalegt sé og verki
ekki aðeins til fælingar. Tryggja verður svigrúm og eðlilega hvata til þróunar, hagræðingar, gæða og umsvifa,
en starfsemin verður jafnframt að vera laus við arðsókn.

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 5800, 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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Framsókn til framtíðar
Sigurður Ingi
Jóhannsson
formaður Framsóknarflokksins

F

jölmennu og afar vel heppnuðu flokksþingi Framsóknar
lauk í gær. Yfirskrift þess var
Framsókn til framtíðar.
Við höfum í hendi okkar hvernig
við vinnum úr tækifærum framtíðarinnar og hvernig sú saga verður
skrifuð. Á kjörtímabilinu verður
unnið að því að byggja upp gott og
samkeppnishæft samfélag. Engum
vafa er undirorpið að ríkuleg verðmæti felast í því að landið allt sé í
blómlegri byggð. Við eigum að vera
í fremstu röð hvað jöfnuð snertir
og skapa hvata til að laða ungt vel
menntað fólk til þess að setjast að á
landsbyggðinni.
Sýn Framsóknarflokksins er að
íbúar landsins hafi jöfn tækifæri
hvar sem þeir búa á landinu. Sem
dæmi má nefna að íbúar á Raufarhöfn eða Þingeyri eiga rétt á að hafa
sama aðgengi að grunnþjónustu og
Reykvíkingar.

Jöfn tækifæri
Samfélagið er á fleygiferð. Framundan er tæknibylting sem breytir því
hvernig við lifum og störfum. Störfin
munu breytast og þau munu færast
til. Tæknin tengir saman byggðir og
Ísland við umheiminn. Ljósleiðar-

inn og verkefnið Ísland ljóstengt er
gott dæmi um framsækna stefnu
okkar framsóknarmanna.
Heilbrigðiskerfið þarf að standast
samanburð við það sem best gerist í
heiminum. Þjónustan á að vera sem
mest í nærsamfélaginu, en jafnframt
þarf að vera gott aðgengi að henni á
höfuðborgarsvæðinu.
Aldrei hefur verið jafn mikil þörf
á að jafna tækifæri allra landsmanna
til atvinnu og þjónustu. Aldrei hefur
verið jafn mikil þörf á að spyrna við
fæti á svæðum sem búa við fólksfækkun og einhæft atvinnulífi. Um
allt land er verk að vinna.

Menntamál
Á aldarafmæli Framsóknarflokksins, í desember 2016, var sem fyrr
horft til framtíðar og settur á fót
menntastefnuhópur til að móta
nýja stefnu flokksins í menntamálum. Stefnan var síðan kynnt á
nýliðnu flokksþingi.
Því miður eru mennta- og skólamál víða í ólagi og starfsumhverfi
skólanna þarf að bæta. Skólinn á
að vera eftirsóttur vinnustaður.
Það er skylda okkar að efla skólastarfið á öllum stigum. Kennarar
verja margir hverjir meiri tíma með
börnunum en foreldrar. Þeir hafa
áhrif á mannauð framtíðarinnar.
Okkur ber skylda til þess að styðja
betur við kennarana, en hér þurfa
ríki og sveitarfélög að koma að.
Við megum ekki missa fleiri störf
úr landi. Það þarf að efla nýsköpun
og þróun á öllum skólastigum enda
er menntun kjarninn í nýsköpun
til framtíðar. Við erum í sam-

Á kjörtímabilinu verður
unnið að því að byggja upp
gott og samkeppnishæft samfélag. Engum vafa er undirorpið að ríkuleg verðmæti
felast í því að landið allt sé í
blómlegri byggð.
keppni við aðrar þjóðir um störfin
okkar. Hvernig okkur tekst til mun
ráða miklu um framtíðarlífskjör á
Íslandi.

Samgöngur
Við vitum líka að vegakerfið er
grundvöllurinn að búsetu, atvinnulífi um land allt. Samgöngur eru
hreyfiafl samfélagsins hvernig sem
á það er litið. Við viljum og þurfum
að komast leiðar okkar. Sum okkar
eru einnig háð því að samgöngur á
sjó séu skilvirkar. Frá og með deginum í dag verður sama fargjald og
er til og frá Landeyjahöfn, þó siglt sé
í Þorlákshöfn. Það er byggðastefna
í verki.
Vegakerfið hefur setið á hakanum
og krefst risavaxinna fjármuna. Í
sáttmála ríkisstjórnarinnar segir
að hraða eigi uppbyggingu í vegamálum. Vegakerfið var ekki byggt
fyrir þá umferð sem við horfum nú
upp á. Við höfum ekki undan við að
endurbyggja þjóðvegina og koma
þeim í það horf sem nútíma þjóð-

félag krefst. Ástæðurnar eru öllum
kunnar: Of lág fjárframlög til vegamála, stóraukin umferð og álag á
vegakerfið.
Verkefnið er stórt og við ætlum í
uppbygginu, enda veitir ekki af.
Við ætlum einnig að gera innanlandsflugið að raunhæfari kosti
fyrir íbúa í dreifðum byggðum og
tengja byggðir landsins saman með
almenningssamgöngum. Aukin
notkun mun stuðla að fjölgun
ferðamanna um landið, allt árið
um kring.

Húsnæði
Framsóknarflokkurinn hefur
áorkað miklu í húsnæðismálum.
Lög um fyrstu fasteign skiluðu
góðum árangri fyrir fyrstu kaupendur. Húsnæðissamvinnufélög
fengu betri umgjörð. En við viljum
gera betur og halda áfram að styðja

við ungt fólk. Við höfum horft til
annarra þjóða í þeim efnum. Og
hvernig við getum lært af þeim sem
hafa glímt við sams konar vanda og
fundið á honum lausnir. Staðan er
alvarleg, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur einnig vítt og breitt
um landið.

Ísland í fremstu röð
Fyrir kosningar lögðum við áherslu
á að bankarnir nýttu strax það svigrúm sem þeir hafa til að greiða arð
í ríkissjóð. Við stöndum við það
loforð. Við ætlum að nýta fjármagn
frá bönkunum til að byggja upp
vegakerfið. Innviðir er slagæðar
samfélagsins. Án þeirra drögumst
við aftur úr öðrum þjóðum og samkeppnishæfni landsins minnar.
Framsóknarflokkurinn ætlar að
koma Íslandi í fremstu röð. Framsókn til framtíðar.

KOMDU OG
REYNSLUAKTU
NÝJUM NISSAN MICRA

ENNEMM / SÍA /

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

framleiðanda
N M 8 6 5 2 6 N*Miðað
i s s a n við
M iuppgefnar
c r a 5 x 2 0tölur
alm
e n n f e b um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

M Á NU D A G U R

NISSAN MICRA
VERÐ FRÁ: 2.190.000 KR.
HUGVITSSAMLEG
NEYÐARHEMLUN

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

AKGREINAVIÐVÖRUN
OG LEIÐRÉTTING

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ:
DÍSIL 3,2 L/100 KM.*
BENSÍN 4,4 L/100 KM.*

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Arnar klófesti loks bikarhvalinn
Karlalið ÍBV í handbolta varð bikarmeistari í þriðja sinn eftir 27-35 sigur á Fram á laugardaginn. Þjálfarinn Arnar Pétursson var búinn
að bíða lengi eftir bikarmeistaratitli. Agnar Smári Jónsson fór hamförum í úrslitaleiknum, skoraði 12 mörk og reyndist Fram erfiður.
Handbolti Eyjamenn elska bikarúrslitaleiki, allavega síðasta árið.
Bæði karla- og kvennalið ÍBV eru
ríkjandi bikarmeistarar í fótbolta
og á laugardaginn tryggði ÍBV sér
bikarmeistaratitilinn í handbolta
karla með átta marka sigri á Fram,
27-35. Karlalið ÍBV í handbolta
hefur farið þrisvar sinnum í úrslitaleikinn og alltaf snúið heim með
bikarinn í farteskinu (1991, 2015
og 2018).
Úrslitaleikurinn á laugardaginn
var jafn framan af. Frammarar byrjuðu vel en Eyjamenn voru lengi
í gang. En um leið og Aron Rafn
Eðvarðsson byrjaði að verja í marki
ÍBV náði liðið undirtökunum. Eyjamenn kláruðu fyrri hálfleikinn með
7-2 kafla og leiddu með fjórum
mörkum í hálfleik, 12-16. Aron Rafn
hefur ekki verið upp á sitt besta í
vetur en hann sýndi hvers hann er
megnugur í leikjunum um helgina
og með hann í þessu stuði eru Eyjamenn óárennilegir.
Í seinni hálfleik breikkaði bilið og
Fram var aldrei líklegt til að koma
til baka. Frammarar, sem höfðu spilað framlengdan undanúrslitaleik
gegn Selfossi daginn áður, sprungu
á limminu og Eyjamenn lönduðu
öruggum átta marka sigri, 27-35.
„Ég átti þennan eftir. Ég er búinn

Úrslitaleikur karla
Fram 27-35 ÍBV
(12-16)
Fram: Svanur Páll Vilhjálmsson
6, Arnar Birkir Hálfdánsson 5,
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 4,
Matthías Daðason 3, Sigurður Þorsteinsson 2, Þorgrímur Smári Ólafsson 2, Andri Þór Helgason 2, Davíð
Reynisson 1, Valdimar Sigurðsson
1, Bjartur Guðmundsson 1.
ÍBV: Agnar Smári Jónsson 12, Theodór Sigurbjörnsson 8/1, Sigurbergur Sveinsson 6, Kári Kristjánsson 4,
Andri Heimir Friðriksson 2, Friðrik
Hólm Jónsson 1, Róbert Aron Hostert 1, Grétar Þór Eyþórsson 1.

Arnar Pétursson var tolleraður af lærisveinum sínum eftir sigurinn í Coca Cola-bikar karla. Þetta er þriðji bikarmeistaratitill ÍBV í karlaflokki. Fréttablaðið/Eyþór

að sækja grimmt að honum og þetta
er kærkomið,“ segir Arnar Pétursson, þjálfari ÍBV, við Fréttablaðið
eftir leikinn. Þrátt fyrir að hafa
verið lengi að, bæði sem leikmaður
og þjálfari, var þetta fyrsti bikarmeistaratitill Arnars á ferlinum.
Hann er búinn að eltast lengi við
þennan hval og klófesti hann loks
á laugardaginn.

Arnar hrósaði liði Fram og þjálfara þess, Guðmundi Helga Pálssyni,
í hástert eftir bikarúrslitaleikinn.
„Fram spilaði framlengdan leik í
gær [á föstudaginn], er að nota færri
menn en við og það taldi. En ég vil
hrósa Frömmurum. Þetta eru algjör
ólíkindatól. Þeir eru að mínu mati
með besta þjálfarann í deildinni
og einn af þeim betri í íslenskum

handbolta í dag. Hann nær ótrúlega miklu út úr þessum strákum
sem eflast undir hans stjórn og
verða betri og betri. Þetta er flott
og skemmtilegt lið,“ segir Arnar
sem var einnig þjálfari ÍBV, ásamt
Gunnari Magnússyni, þegar liðið
varð Íslandsmeistari árið 2014.
Margir leikmenn ÍBV spiluðu vel
í bikarúrslitaleiknum, þó enginn

betur en Agnar Smári Jónsson. Hann
var sjóðheitur, skoraði 12 mörk úr
aðeins 13 skotum og átti sinn besta
leik síðan í oddaleiknum fræga gegn
Haukum fyrir fjórum árum.
„Hann er ótrúlegur drengur.
Ég veit ekki hvað ég á að segja um
hann. Hann elskar þessa leiki og
stígur upp í þeim,“ segir Arnar að
endingu. ingvithor@frettabladid.is

35
ára

Stofnuð 1983

Fasteignasalan þín í 35 ár
Starfsfólk Hraunhamars
Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is
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Nýjast

Dominos-deild kvenna

Haukar - Snæfell

85-73

Aðalfundur N1 hf.

Haukar: Whitney Frazier 30/10 fráköst,
Helena Sverrisdóttir 21/17 fráköst/12
stoðssendingar/6 stolnir/3 varin skot, Þóra
Kristín Jónsdóttir 15/6 stoðsendingar,
Fanney Ragnarsdóttir 9, Rósa Björk Pétursdóttir 5/7 fráköst, Sigrún Björg Ólafsdóttir
3, Anna Lóa Óskarsdóttir 2.
Snæfell: Kristen McCarthy 32/17 fráköst,
Rebekka Rán Karlsdóttir 13, Gunnhildur
Gunnarsdóttir 11/6 stolnir, Alda Leif Jónsdóttir 7, Andrea Björt Ólafsdóttir 4, Sara
Diljá Sigurðardóttir 4, Júlía Steindórsdóttir
2.

Stjarnan - Njarðvík

Aðalfundur N1 hf. verður haldinn mánudaginn 19. mars 2018 klukkan 16.00
í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.
Dagskrá fundarins
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

77-64

Stjarnan: Danielle Rodriguez 46/12 fráköst/9 stoðsendingar/4 varin skot, Bríet Sif
Hinriksdóttir 19/8 fráköst, Jenný Harðardóttir 8/4 varin skot, María Lind Sigurðardóttir 4/14 fráköst.
Njarðvík: Shalonda Winton 27/28 fráköst,
Ína María Einarsdóttir 12, Hrund Skúladóttir
9, María Jónsdóttir 6, Hulda Bergsteinsdóttir 4/7 fráköst, Björk Gunnarsdóttir 4/6
stoðsendingar, Erna Freydís Traustadóttir
2.

Keflavík - Breiðablik 80-72

Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári
Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur
Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins
Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2017
Skilyrt tillaga stjórnar um styttingu kjörtímabils þeirrar stjórnar sem kjörin skal á aðalfundi félagsins 19. mars 2018
Stjórnarkjör
Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar
Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins
Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum
Önnur mál löglega upp borin

Keflavík: Brittanny Dinkins 28/12 fráköst, Birna Valgerður Benónýsdóttir 12/7
fráköst, Thelma Dís Ágústsdóttir 10/11
fráköst/7 stoðsendingar, Elsa Albertsdóttir 8, Svanhvít Ósk Snorradóttir 8, Erna
Hákonardóttir 6, Kamilla Sól Viktorsdóttir
3, Anna Ingunn Svansdóttir 3, Katla Rún
Garðarsdóttir 2.
Breiðablik: Whitney Knight 31/15 fráköst,
Telma Lind Ásgeirsdóttir 17/4 varin skot,
Isabella Ósk Sigurðardóttir 11/12 fráköst,
Sóllilja Bjarnadóttir 10/4 varin skot, Auður
Íris Ólafsdóttir 2, Hafrún Erna Haraldsdóttir 1.

Aðrar upplýsingar

Skallagrímur - Valur

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn. Samkvæmt
63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar
skriflega með minnst fimm sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund, eða fyrir
kl. 16.00 miðvikudaginn 14. mars 2018. Framboðum skal skila á skrifstofu
N1 hf., Dalvegi 10-14, Kópavogi, eða á netfangið hluthafar@n1.is.

Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur
dögum fyrir aðalfund. Allir núverandi stjórnarmenn félagsins hafa þegar gefið
kost á sér til endurkjörs. Hluthafar eiga rétt á að krefjast hlutfallskosningar
eða margfeldiskosningar við stjórnarkjör í tvo sólarhringa frá því að stjórn
kunngerir niðurstöður framboða til stjórnar, ef ekki er sjálfkjörið.

Hluthafar geta látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd.
Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent
frá klukkan 15.30 á aðalfundardegi.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum.
Hluthöfum gefst kostur á að greiða atkvæði um mál sem eru á dagskrá
fundarins bréflega. Skal beiðni um slíka atkvæðagreiðslu hafa borist
skrifstofu félagsins eða á netfangið hluthafar@n1.is eigi síðar en fimm
dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16.00 miðvikudaginn 14. mars 2017.

83-75

Skallagrímur: Carmen Tyson-Thomas 32/20
fráköst/6 stoðsendingar, Jóhanna Björk
Sveinsdóttir 17/7 fráköst, Heiðrún Harpa
Ríkharðsdóttir 16, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 11/9 fráköst/8 stoðsendingar, Bríet
Lilja Sigurðardóttir 4, Jeanne Lois Figueroa
Sicat 3.
Valur: Hallveig Jónsdóttir 23, Aalyah Whiteside 22/14 fráköst/6 stoðsendingar, Elín
Sóley Hrafnkelsdóttir 11, Bergþóra Holton
Tómasdóttir 8, Guðbjörg Sverrisdóttir 6/9
fráköst, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 3, Ragnheiður Benónísdóttir 2.

Efri
Haukar38
Valur 
34
Keflavík32
Stjarnan26

Öll skjöl og tillögur sem lagðar verða fyrir aðalfund verður að finna á vefsíðu
félagsins www.n1.is/fjarfestatengsl. Hluthöfum stendur einnig til boða
að nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi,
virka daga milli klukkan 9.00-16.00. Fundurinn fer fram á íslensku og verða
fundargögn jafnframt á íslensku.

Stjórn N1 hf.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Neðri
Skallagr. 
24
Breiðablik20
Snæfell18
Njarðvík 
0

Ábendingahnappinn má
Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is

finna á www.barnaheill.is

100% PALLBÍLL. 100% KRAFTUR.
V6 3.0L TDI

EINSTAKT SÉRTILBOÐ
VW Amarok Highline

Meðfylgjandi aukabúnað Plus V6 2.0 TDI AT
ur: Læs
dráttarbeisli, heithúðun á pall t afturdrif,
i, stigbretti, vetrardekk.
Listaverð með aukabúnaði
8.440.000

Volkswagen Amarok.
Glæsilegur pallbíll með 3.0 lítra, 225 hestafla, V6 dísilvél og 550 Nm togi. Hann er
með fullkomnu 4Motion fjórhjóladrifi og
dráttargetan er 3.500 kg. Búnaður Amarok
er einstaklega ríkulegur en Amarok sameinar kosti lúxusjeppa og pallbíls.

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

Afsláttur
Tilboðsverð

- 550.000
7.890.000
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Enska úrvalsdeildin

Úrslit 30. umferðar 2017-18

Man. Utd. - Liverpool2-1
1-0 Marcus Rashford (14.), 2-0 Rashford
(24.), 2-1 Sjálfsmark (66.).

Everton - Brighton2-0
1-0 Sjálfsmark (60.), 2-0 Cenk Tosun (76.).

Huddersfield - Swansea0-0
Newcastle - S’oton3-0
1-0 Kenedy (2.), 2-0 Kenedy (29.), 3-0 Matt
Ritchie (57.).

West Brom - Leicester1-4
1-0 Salomón Rondón (8.), 1-1 Jamie Vardy
(21.), 1-2 Riyad Mahrez (62.), 1-3 Kelechi
Iheanacho (76.), 1-4 Vicente Iborra (90+3.).

West Ham - Burnley0-3
0-1 Ashley Barnes (66.), 0-2 Chris Wood
(70.), 0-3 Wood (81.).

Chelsea - C. Palace

2-1

1-0 Willian (25.), 2-0 Sjálfsmark (32.), 2-1
Patrick van Aanholt (90.).

Arsenal - Watford3-0
1-0 Shkodran Mustafi (8.), 2-0 PierreEmerick Aubameyang (59.), 3-0 Henrikh
Mkhitaryan (77.).

B’mouth - Tottenham

1-4

1-0 Junior Stanislas (7.), 1-1 Dele Alli (35.),
1-2 Son Heung-Min (62.), 1-3 Son (87.), 1-4
Serge Aurier (90+1.).

Staðan
FÉLAG

Man. City
Man. Utd.
Tottenham
Liverpool
Chelsea
Arsenal
Burnley
Leicester
Everton
Watford
Brighton
B’mouth
Newcastle
Swansea
Huddersf.
West Ham
S’oton
C. Palace
Stoke
West Brom

L

29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30

U

25
20
18
17
17
14
11
10
10
10
8
8
8
8
8
7
5
6
6
3

J

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

T

1
5
5
4
8
10
9
10
13
14
12
13
14
15
15
14
12
15
14
16

MÖRK
83-20
58-23
59-25
68-34
52-27
55-41
27-26
45-43
35-49
39-50
28-40
35-48
30-40
25-42
25-40
36-57
29-44
28-48
28-54
23-47

S

78
65
61
60
56
48
43
40
37
36
34
33
32
31
31
30
28
27
27
20

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson

Lék allan leikinn þegar
Everton vann 2-0 sigur á
Brighton á heimavelli. Everton er í 9.
sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.

Var á sínum stað í byrjunarliði Burnley sem vann
West Ham 0-3. Átti stóran
þátt í þriðja marki Burnley.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Er enn frá vegna meiðsla
og lék ekki með Cardiff í
3-2 heimasigri á Birmingham.
Reading

Jón Daði Böðvarsson

Skoraði fyrra mark
Reading í 2-2 jafntefli við
Leeds á heimavelli.
Aston Villa

Birkir Bjarnason

Kom inn á sem varamaður
og skoraði fjórða mark
Aston Villa í 1-4 sigri á Wolves.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Lék seinni hálfleikinn
þegar Bristol City gerði
markalaust jafntefli við Burton.

Rashford gerði gæfumuninn

Marcus Rashford fagnar fyrir framan stuðningsmenn Manchester United. Hann var hetja liðsins í stórleiknum gegn Liverpool. Nordicphotos/Getty

Marcus Rashford skoraði bæði mörk Manchester United í 2-1 sigri á Liverpool í uppgjöri erkifjendanna.
fótbolti Tvö mörk frá Marcus Rash
ford tryggðu Manchester United
sigur á Liverpool í slag erkifjend
anna á Old Trafford á laugardaginn.
Þetta var fyrsti leikur Rashfords í
byrjunarliði United í ensku úrvals
deildinni síðan á öðrum degi jóla
og hans fyrstu deildarmörk síðan
12. desember. Þetta var jafnframt
í fyrsta sinn sem Rashford skorar
tvö mörk í deildarleik síðan í 3-2
sigri á Arsenal 28. febrúar 2016. Það
var fyrsti leikur hans fyrir United í
ensku úrvalsdeildinni á ferlinum.
United var sterkari aðilinn í fyrri
hálfleik þótt Liverpool hafi verið
meira með boltann. Rashford kom
heimamönnum yfir á 14. mínútu
eftir að hafa leikið skemmtilega
á Trent Alexander-Arnold, hægri
bakvörð gestanna. Romelu Lukaku
vann skallaeinvígi við Dejan Lovren
í aðdraganda marksins. Hann gerði
það einnig í öðru marki United sem
kom 10 mínútum eftir það fyrsta.
Boltinn barst þá til Rashfords sem
skoraði með skoti sem hafði við
komu í Alexander-Arnold.
Liverpool sótti nær allan seinni
hálfleikinn, án þess þó að ógna
marki United að neinu ráði. Gest
irnir fengu líflínu þegar Eric Bailly
skoraði kostulegt sjálfsmark á 66.
mínútu en nær komust þeir ekki.
David De Gea hafði lítið að gera
í marki United og Ashley Young
hélt hinum skeinuhætta Mohamed
Salah í skefjum.
„Þetta var fullkomin frammistaða
hjá okkur í tveimur ólíkum hálf
leikjum. Mér er alveg sama ef fólk
segir að við höfum ekki átt þetta
skilið,“ sagði José Mourinho, knatt
spyrnustjóri United, eftir leikinn.
Með sigrinum náðu hans menn
fimm stiga forskoti á Liverpool í 2.
sæti deildarinnar þegar átta umferð
um er ólokið.
„Við ætluðum ekki að vera svona
varnarsinnaðir í seinni hálfleik.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Manchester United
vann stórleikinn gegn
Liverpool, þökk sé
tveimur mörkum
frá Marcus Rashford. Þetta var
þriðji deildarsigur United í röð.
Eftir leikinn munar fimm stigum á
United og Liverpool. Chelsea er nú
fjórum stigum frá Liverpool sem er
í 4. sætinu.
Hvað kom á óvart?
Að Burnley skyldi
skora þrjú mörk á 15
mínútna kafla gegn
West Ham. Vel skipulagður varnarleikur
er helsta ástæðan fyrir góðu
gengi Burnley í vetur en sóknarleikurinn hefur ekki verið neitt
sérstakur. Fyrir leikinn var Burnley
aðeins búið að skora 24 mörk í 29
leikjum.
Mestu vonbrigðin
Laugardagurinn var
afar vondur fyrir West
Ham. Ekki nóg með að
liðið tapaði 0-3 fyrir
Burnley heldur réðust stuðningsmenn liðsins inn á Lundúnaleikvanginn. Einn þeirra tók hornfána
ófrjálsri hendi. Stuðningsmenn
West Ham eru afar ósáttir við
eigendur félagsins.
Liverpool þrýsti okkur aftar á völl
inn en ég man ekki eftir því að De
Gea hafi þurft að taka á honum
stóra sínum. Ég man ekki eftir
neinum færum. Við stjórnuðum
leiknum án þess að vera með bolt
ann. Við áttum sigurinn skilið,“
bætti Mourinho við.

Leikmaður helgarinnar
Chris Wood breytti leik West Ham og Burnley eftir að hann
kom inn á sem varamaður á 61. mínútu, í stöðunni 0-0.
Fimm mínútum síðar lagði hann upp mark fyrir Ashley
Barnes, félaga sinn í framlínu Burnley.
Wood skoraði svo sjálfur á 70. mínútu eftir sendingu frá Aaron Lennon. Ný-Sjálendingurinn var
ekki hættur og hann skoraði annað mark sitt og
þriðja mark Burnley níu mínútum fyrir leikslok.
Hann var þá fyrstur að átta sig eftir að Joe
Hart varði skot Jóhanns Berg
Guðmundssonar út í teiginn og
skoraði auðveldlega.
Wood hefur verið talsvert
mikið frá vegna meiðsla eftir að
Burnley keypti hann frá Leeds United fyrir metverð í sumar. Wood er þó allur að koma til og
skoraði sigurmarkið gegn Everton um þarsíðustu
helgi. Hann hefur alls skorað sjö mörk fyrir
Burnley í ensku úrvalsdeildinni og er markahæstur í liðinu. – iþs
Kollegi hans hjá Liverpool, Jürgen
Klopp, var ekki sáttur við varnar
leik sinna manna í mörkunum sem
Rashford skoraði.
„Það er ekki góð hugmynd að
lenda 2-0 undir gegn United. Lukaku
er einn af bestu framherjum heims
og við þurftum að vinna boltana
sem féllu af honum. Við gerðum það
ekki og Rashord nýtti sér það í tví
gang,“ sagði Klopp og sendi dómar
anum, Craig Pawson, pillu.
„Við fengum möguleika á lang
skotum en við vorum ekki nógu
góðir. Við skoruðum einu sinni og
ég held að allir geti verið sammála
um að við áttum að fá víti en það
hjálpar okkur ekki núna.“
Klopp hefur stýrt Liverpool sjö
sinnum gegn United og árangurinn
er ekkert til að hrópa húrra fyrir.
Liverpool hefur aðeins unnið einn
þessara leikja, í Evrópudeildinni
vorið 2016, gert fjögur jafntefli og

tapað tveimur leikjum. United hefur
haft gott tak á Liverpool á undan
förnum árum. Frá upphafi tíma
bilsins 2014-15 hafa liðin mæst 10
sinnum. United hefur unnið fimm
þessara leikja, Liverpool einn og
fjórum sinnum hefur orðið jafntefli.
Það er skammt stórra högga á
milli hjá United. Á morgun mætir
liðið Sevilla á heimavelli í seinni leik
liðanna í 16-liða úrslitum Meistara
deildar Evrópu. Fyrri leiknum
lyktaði með markalausu jafntefli. Á
laugardaginn fær United svo Brigh
ton í heimsókn í 8-liða úrslitum
ensku bikarkeppninnar. Það er titill
sem Mourinho hefur aðeins unnið
einu sinni (2007) og þyrstir eflaust í.
Liverpool á ekki leik fyrr en á
laugardaginn þegar liðið mætir Wat
ford. Annað sætið er orðið fjarlægt
en Rauði herinn er enn í kjörstöðu
til að tryggja sér Meistaradeildar
sæti. ingvithor@frettabladid.is
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Auður Rafnsdóttir, höfundur bókarinnar Kryddjurtarækt fyrir byrjendur, segir mars og apríl góðan tíma til að sá fyrir kryddjurtum.

Áttu við
meltingarvandamál að
stríða?

Tími kominn á

kryddjurtirnar

Auður Rafnsdóttir segir lítið mál að rækta kryddjurtir í eldhúsglugganum.
Nú sé einmitt tíminn til þess að sá og uppskera svo ilmandi ferskt krydd
í matseldina eftir nokkrar vikur. Minta sé tilvalin fyrir krakka að rækta
enda bragðist hún vel út á ís og í ávaxtaþeyting. ➛2
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Eftir nokkrar vikur ætti blómleg ræktun að vera komin í gang í suðurglugganum.

Ragnheiður
Tryggvadóttir

heida@frettabladid.is

M

ín þumalputtaregla er
að byrja þegar bjart er
orðið úti til klukkan sjö
á kvöldin og þá bjart í sex til átta
tíma yfir daginn. Það er því ágætt
að byrja í mars og apríl,” segir
Auður Rafnsdóttir, höfundur
bókarinnar Kryddjurtarækt fyrir
byrjendur, spurð hvenær sé tímabært að sá fyrir kryddjurtum í
eldhúsglugganum.
Matgæðingum er því óhætt að
draga á sig garðyrkjuhanskana og
fjárfesta í fræjum.
Vel megi rækta kryddjurtir allt
árið um kring á Íslandi þó kalt sé.
Stærsta hluta ársins sé nægilegt
að nota suðurglugga eða vermireit með glæru plastloki. Í „innigörðum“ með lýsingu megi rækta
allt árið. Jurtirnar þurfi hvíldartíma frá nóvember og fram í mars
við eðlilegar aðstæður.
Hvernig er best að byrja?
„Fræjum er sáð í sáðmold eða sáðmoldarkubba. Mér finnst sjálfri
þægilegt að nota kubbana,“ segir
Auður. „Þá er þremur til fimm
fræjum, það fer aðeins eftir stærð,
sáð í hvern kubb. Það er alltaf hægt
að grisja síðar. Fræin eru látin
liggja á yfirborðinu og vökvað
vel. Bæði sáðmoldin og sáð-

Skemmtilegur
tími tekur við
þegar jurtirnar
fara að teygja sig
upp úr moldinni.

Auður dembir
plöntunum
gjarnan í bað ef
hún verður vör
við lús. Baðið
endurtaki hún í
nokkra daga þar
til lúsin er horfin.

moldarkubbarnir þurfa mikinn og
stöðugan raka fyrstu vikurnar og til
dæmis er gott að spreyja yfirborðið
tvisvar á dag,“ útskýrir Auður.
Skemmtilegur tími taki nú við
að fylgjast með jurtunum spretta
upp úr moldinni. Þegar vöxturinn
er kominn vel á veg má flytja
pottana út á svalir ef plássið er lítið
í glugganum.
„Kryddjurtir, aðrar en basilíku,
má flytja út í garð eða út á svalir
en huga þarf að skjóli því það er
vindasamt hjá okkur á Íslandi. Sjálf
flyt ég aldrei mínar út fyrr en eftir
17. júní en ég hef lent í næturfrosti
í byrjun júní,“ segir Auður.
„Fjölærar kryddjurtir eins og
minta, steinselja (tvíær), gras-

laukur, rósmarín, timían, oreganó
og salvía koma upp aftur að ári en
þurfa gott skjól yfir vetrartímann.
Basilíka, kóreander og dill eru
einærar plöntur hér á landi.“
Spurð hverju hún mæli með fyrir
byrjendur í kryddjurtarækt segir
Auður tiltölulega auðvelt að koma
fjölærum jurtum til.
„Minta og graslaukur eru auðveld í ræktun og er fallegt að hafa
í pottum úti á palli, á svölunum
eða úti í garði. Þá er einfalt að færa
pottana til eftir vatni og vindi. Ég
mæli líka með því að byrjendur
kaupi litlar forræktaðar jurtir. Mér
finnst það þægilegt sjálfri og bæði
sái fræjum og kaupi forræktað.“
Beðin um ráð við lús, leiðindagest sem getur látið sjá sig á kryddjurtum, segir hún best að demba
þeim í bað.
„Ég fylgist alltaf vel með jurtunum, sérstaklega ef þær eru inni,
skoða þær daglega og sný við laufblöðum. Ef ég verð vör við lús skelli
ég plöntunni strax í snöggt bað, til
dæmis í djúpan vask eða bala. Ég
geri þetta nokkra daga í röð og þá
hverfur lúsin.“
Hverju mælirðu með fyrir
krakka? „Minta er skemmtileg
fyrir krakka að rækta. Til dæmis
er gaman að rækta mismunandi
bragðtegundir af mintu og klippa
út á ísinn, ávextina eða í þeyting og
orkudrykki.“

Kryddolía út á salatið
MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR
ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI
Hafðu samband
info@husavidgerdir.is
Sími 565-7070
Finndu okkur á

1 msk fersk minta
1 tsk ferskt oregano
1 miðlungs stór jalapenopipar, fræhreinsaður
1 hvítlauksgeiri
2 msk ferskur sítrónusafi
¼ tsk sjávarsalt
¾ bolli góð ólívuolía
Hellið olíunni í litla skál og merjið allt hráefnið í morteli. Mokið svo úr mortelinu í olíuna og hrærið vel
saman. Einnig má demba öllu hráefninu í blandara
eða magic bullet og blanda þannig öllu vel saman.
Fyrir meira bragð má setja minna af olíu og öfugt ef
bragðið á ekki að vera mikið. Kryddolían geymist í
lokuðu íláti en skilur sig svo gott er að hrista eða hræra
aftur saman fyrir notkun. Gott yfir salat.
www.paleoplan.com
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 |
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Ragnar
Þorgeirsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

skrifstofustjóri

viðskiptafræðingur

Finndu okkur
á Facebook

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

Elín Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
+354 695 8905
elin@midborg.is

Sogavegur – 46,9 m

○ Hæð í þríbýli
○ Eignin er skráð skv. ÞÍ
97,8 m²
○ Sér inngangur
○ Sér verönd
○ Öll rými á hæðinni

○
○
○
○
○

Mikið endurnýjuð eign
2 svefnherbergi
2 stofur
Endurnýjað eldhús
2016: sett dren í
kringum húsið og skipt
um skólplagnir

Fallegt raðhús í Fossvogi

H

íbýli fasteignasala sími 5858800 kynnir fallegt og vel
skipulegt raðhús á rólegum
stað í Fossvogsdalnum. Möguleiki á aukaíbúð með sérinngangi.
Húsinu hefur verið vel viðhaldið á
undanförnum árum.
Forstofa er með flísum á gólfi en
þar fyrir innan er gestasalerni og
rúmgott forstofuherbergi. Borðstofa er opin við hol en þaðan er
eldhúsið, aðskilið að hluta, sem var
endurnýjað fyrir nokkrum árum. Í
eldhúsi er eyja sem hægt er að sitja
við. Úr holi er gengið upp fjögur
þrep í setustofu, stórir glugga með
fallegu útsýni og arinn. Sjónvarpsherbergi þar fyrir innan.
Gengið niður steyptan, parketlagðan stiga á neðri hæð hússins
þar sem er hjónaherbergi með
útgengi í bakgarð. Garður er
hellulagður og tyrfður að hluta.
Rúmgott barnaherbergi sem var
áður tvö herbergi, parket á gólfi og
fataskápur. Annað minna barnaherbergi er á hæðinni.
Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtu. Á neðri hæð er

Hulduhlíð 26 - 270 Mos.

Húsið er á góðum stað í Fossvogi.

hol sem hægt er að nýta undir
vinnuaðstöðu en einnig er geymsla
undir stiganum. Gott svefnherbergi við inngang á neðri hæð.
Rúmgott þvottahús með dúk
á gólfi, skápum og hillum. Köld
geymsla er undir útitröppum.
Mögulegt væri að útbúa einstaklingsíbúð í innri hluta neðri hæðar
með sérinngangi.
Frábær staðsetning á skjólsælum
stað, stutt í skóla, leikskóla, falleg

IÐ

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

HÚ

S

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

Smáragata 9 - 101 Reykjavík

Laus strax
falleg 93,0 m2, 4ra herb. íbúð á 2. hæð við
hulduhlíð 26 í Mosfellsbæ. íbúðin skiptist
í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
eldhús og stofu. búið er að innrétta herbergi
í risi sem er ósamþykkt. Köld útigeymsla
fylgir íbúðinni við hlið íbúðar. V. 43,5 m.

Gerplustræti 12 - 270 Mos.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í
síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@
hibyli.is. Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur
fasteignasali, s. 864-8800 / ingibjorg@
hibyli.is
Ólafur Már Ólafsson, löggiltur fasteignasali, s. 865-8515 / olafur@hibyli.is
Opið hús verður í Logalandi 38, miðvikudaginn 14. mars frá kl 17 til 17.30.

Klapparhlíð 7 - 270 Mosfellsbær

OP

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

Opið hús verður í Logalandi 38, miðvikudaginn 14. mars frá kl 17 til 17.30.

falleg 64,9 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. frábær staðsetning í vinsælu hverfi
rétt við skóla, leikskóla og sundlaug. svalir með
fallegu útsýni í suðvestur. V. 33,9 m.

Laust strax
Klapparhlíð 30 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:45 til 18:15

HÚ

S

falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi á
jarðhæð. frábær staðsetning í vinsælu hverfi
rétt við skóla, leikskóla og sundlaug. hellulögð
verönd í suðvestur. V. 34,9 m.

Laust strax
fallegt parhús á þremur hæðum með auka íbúð í kjallara á eignarlóð við smáragötu 9 í reykjavík. eignin er skráð á einu fastanúmeri. eignin er skráð 280,9 m² og birt stærð eignarinnar
sögð vera 204,8 m2. V. 110,0 m.

Grenibyggð 29 - 270 Mosfellsbær

Lyngháls 3 - 110 Reykjavík

ný 80,0 m2, 3-4ja herbergja íbúð á fyrstu/
651,1 m2 atvinnuhúsnæði á efstu hæð við
annari hæð í 4ja hæða lyftuhúsi, ásamt
lyngháls 3. eignin er á tveimur fastanúmerum.
bílastæði í bílageymsluhúsi. stórar svalir
02-01 sem er 445,7 m2 og 02-02 sem er 205,3
með fallegu útsýni. íbúðin skiptist í þrjú til
m2. eignin er innréttuð sem rannsóknarstofa
fjögur herbergi (eitt herbergið er geymsla
með skrifstofum. eldhúsaðstöðu, salernum,
á teikningu), forstofu, baðherbergi, eldhús,
geymslum ofl. Dúkur er á gólfum. V. 99,5 m.
stofu og borðstofu. V. 39,9 m.

Þorfinnsgata 8 - 101 Reykjavík

Laust strax
Laufengi 58 - 112 Reykjavík

Laust strax

fallegt og mjög vel staðsett 136,6m2 parhús
á einni hæð með bílskúr. eignin skiptist í 4-5
herbergi, forstofu, eldhús, baðherbergi, gestasalerni, þvottahús, stofu og borðstofu. Grórinn
garður með timburverönd. hellulagt bílaplan. V.
62,9 m.

falleg 107,1 m2, 4ra herberja endaíbúð með
sérinngangi af opnum svalagangi á efstu hæð.
eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.
sérgeymsla á jarðhæð. stutt í alla þjónustu,
115,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. eignin
skóla og leikskóla. V. 39,9 m.
skiptist í tvö herbergi, stofu, gang, eldhús
og baðherbergi. stór sérgeymsla í kjallara.
skipt var um gler, rennur og gluggapóstar
lagaðir árið 2015. frábær staðsetning í 101.
sameiginleg timburverönd á lóð. V. 46,9 m.

Brekkugata 19 - 210 Garðabær
Mjög falleg 212,8 m2 Parhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr – með fallegu útsýni - u.þ.b. tilbúið
til innréttinga. Gott skipulag. 5 svefnherbergi.
eignin er staðsett í nýju hverfi í Urriðarholti í
Garðabæ. V. 75,9 m.

GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR Í HJARTA
REYKJAVÍKUR

HLÝTT OG NOTALEGT

KYNNING HJÁ EIGNAMIÐLUN

Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt
umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með stórum gluggum,
ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan yl
á köldum dögum. Stærð íbúða er frá 59 m2 – 240 m2.

Kynning hjá Eignamiðlun, Grensásvegi 11,
mánudaginn 12. mars milli kl. 12:00 og 18:00.
Bókið skoðun, sölumenn sýna samdægurs.

SÖLUMENN

Andri Guðlaugsson
Lögfr., löggiltur
fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

Brynjar Þ.
Sumarliðason

Hilmar Þ.
Hafsteinsson

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

Löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

588 9090 · eignamidlun.is · Grensásvegur 11

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

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

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

ÓSKUM EFTIR 80-150 FERMETRA LAGERHÚSNÆÐI TIL KAUPS Í MÚLUM
Bæjargil 49 – Garðabæ. Einbýlishús með fjórum svefnherbergjum.
S
HÚ
IÐ AG
P
O ÍD

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega fallegt 212,6 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr.
Tvennar svalir sem snúa til suðurs og vesturs.
Nýleg gólfefni eru á stofum, eldhúsi og stiga.
Fjögur svefnherbergi. Stofa með arni og gluggum
á þrjá vegu. Sjónvarpsstofa með aukinni lofthæð.
Opið og rúmgott eldhús.

Kirkjubrekka 9 - Álftanesi. Parhús á útsýnisstað við opið svæði.
S
HÚ AG
IÐ kuD
P
O vI
Ð
mI

Rúmgóður og snyrtilegur bílskúr. Afgirtur sólpallur
til suðurs á framlóð og afgirtur pallur til norðurs á
baklóð og geymsluskúr.
Frábær staðsetning í grónu og eftirsóttu hverfi
þaðan sem stutt er í Hofstaðaskóla og íþróttasvæði.

Verð 84,9 millj.

Fellsmúli 5. Góð 3ja herbergja íbúð.
S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15
– 17.45
Einstaklega fallegt 219,0 fm. parhús á tveimur
hæðum með stórum svölum til vesturs og innbyggðum 27,8 fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað
á Álftanesi. Aukin lofthæð er á báðum hæðum
hússins, gólfhitakerfi, gólfsíðir gluggar að hluta
og vandaðar innréttingar eru í öllu húsinu.
Stórar samliggjandi stofur. Þrjú svefnherbergi.
Glæsilegt baðherbergi. Eignin stendur á 570,0
fm. eignarlóð sem vísar til suðurs, austurs og
vesturs og er með steyptum og viðarskjólveggjum, steyptum nýjum heitum potti með
lýsingu og veröndum. Stór steypt innkeyrsla
og stéttir fyrir framan húsið. Seljendur myndu
skoða skipti á 4ra herbergja íbúð eða minna
sérbýli, sem þarfnast viðhalds, á Álftanesi.

Verð 84,9 millj.

Drápuhlíð 9 . Mjög fín 5 herbergja hæð í Hlíðunum.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Góð 73,8 fm. íbúð við Fellsmúla í góðu fjölbýlishúsi
miðsvæðis í Reykjavík. Rúmgóð og björt stofa með
gluggum til suðurs og vesturs. Tvö góð herbergi.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Geymsla innan íbúðar.
Snyrtileg sameign og frágengin lóð. Næg bílastæði
á lóð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg og vel skipulögð 114,0 fm. íbúð
með svölum til suðvesturs í nýlega viðgerðu og
steinuðu fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Inngangur er
sameiginlegur með risíbúð hússins. Eignin er mikið
endurnýjuð. Að innan er nýlega búið að skipta um
eldhúsinnréttingu og baðherbergi er nýendurnýjað.
Stofa með fallegri gluggasetningu. Fjögur herbergi.
Húsið að utan var viðgert og steinað fyrir um
10 árum síðan og lítur vel út. Gler og gluggar
hafa verið endurnýjaðir að hluta.

Falleg og vel skipulagða íbúð miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í alla
verslun og þjónustu.

Verð 54,9 millj.

Verð 34,9 millj.

Þórsgata 23. 4ra herbergja íbúð – hæð og ris.

Bergþórugata 16. 3ja herbergja íbúð á efri hæð og í risi.
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJu
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15
– 18.45
Falleg og sjarmerandi 76,6 fm. íbúð á 1. hæð, miðhæð, við Bergþórugötu í göngufæri við Sundhöll
Reykjavíkur. 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.

S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJu
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
Góð 104,0 fm. 4ra herbergja íbúð við Þórsgötu.
Íbúðin er hæð og ris ásamt sér þvottahúsi í kjallara.
Búið er að endurnýja baðherbergi. Falleg nýleg
viðarinnrétting í eldhúsi. Hluti glers og glugga er
endurnýjað. Stofa auk borðstofu. Lökkuð furugólfborð´. Húsið var sprunguviðgert og málað að utan
fyrir 8 árum síðan.

Snyrtileg sameign og sér geymsla í kjallara.
Frábær staðsetning þar sem miðbærinn er í
göngufæri.

Lóðin snýr til suðurs. Aðgangskort fylgir íbúð
inn á bílastæði bakvið hús.

Verð 53,9 millj.

Verð 39,9 millj.

Vesturgata 17a. 2ja herbergja íbúð – laus strax.
S
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Vatnsstígur 22. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
Falleg 49,5 fm. íbúð á jarðhæð í góðu steinsteyptu
húsi við Vesturgötu að meðtalinni sér geymslu í
kjallara.
Nýlega er búið að setja innfellda lýsingu í stofu,
svefnherbergi og eldhús. Stofa með gluggum til
suðvesturs.
Íbúðinni fylgir 11,75% eignarhlutur í aukaíbúð á
efstu hæð hússins, sem er í sameiginlegri eigu
eigenda íbúða í húsinu.

S
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D
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afar fallegs útsýnis.
• Gólfsíðir gluggar eru í íbúðinni og vandaðar gardínur sem hægt er að draga sérstaklega
fyrir neðri hluta allra glugga íbúðarinnar.
• Núverandi eigendur hönnuðu íbúðina sjálf að innan og er mikið lagt í innréttingar, tæki
og gólfefni, sem eru mjög vönduð. Innréttingar eru hvítar sprautulakkaðar og úr hnotu.
Quartz er á borðum innréttinga. Innihurðir eru allar extra háar úr hnotu og án gerefta.
Led-lýsing er í allri íbúðinni.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 29,9 millj.

Verð 104,5 millj.

Lynghagi 16. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Laugavegur 49. 3ja herbergja endurnýjuð íbúð.
S
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Ð
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Eignin verður til sýnis þriðjud. frá kl. 17.15 - 17.45
• Glæsileg 135,6 fm. íbúð á 3. hæð með stórkostlegu útsýni út á sundin að Esjunni, Hörpu og víðar
og rúmgóðum svölum til suðurs við Vatnsstíg 22.
Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu með tengi
fyrir hleðslustöð fyrir rafbíla.
• Íbúðin er austan megin í austasta húsinu við
Vatnsstíg í neðstu röð við sjóinn og frá henni nýtur

Eignin verður til sýnis miðvikud. frá kl. 17.15 – 17.45
Vel skipulögð 104,3 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sérgeymslu í steinsteyptu húsi við Laugaveg.
Íbúðin er björt með stórum gluggum og aukinni
lofthæð og var öll endurnýjuð árið 2005. Skipt var
m.a. um gólfefni, eldhús og baðherbergi auk ofna
og ofnalagna. Samliggjandi stofur. Möguleiki er að
nýta aðra sem auka svefnherbergi. Húsið hefur
fengið gott viðhald í gegnum árin. Þakið var endurnýjað árið 2008 og húsið málað að utan árið 2010.
Leyfi eru til staðar fyrir að leigja íbúðina út í
skammtímaleigu.

Verð 46,9 millj.
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Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15
– 17.45
Mikið endurnýjuð 86,8 fm. íbúð á jarðhæð með
sérinngangi á þessum eftirsótta stað í vesturbæ
Reykjavíkur. Mjög góð staðsetning þaðan sem
stutt er í skóla og leikskóla. Baðherbergi hefur
verið endurnýjað sem og innrétting og tæki í
eldhúsi. Nýtt parket á gólfum. Mögulegt væri að
opna út úr stofu og gera verönd á lóð til suðurs.
Geymsla innan íbúðar. Tyrfð grasflöt. Stétt í
kringum húsið er nýleg.

Verð 40,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

BOLLAGARÐAR 81
170
SELTJARNARNES
FREYJUGATA
32

187,2 m²
97,5
MILLJ.
89,1
m2

101 REYKJAVÍK

56,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
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.

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

SMÁRAGATA 9

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

104,9 m2
54,9 MILLJ.

OPIÐ
HÚS
LANGALÍNA
21

þriðjudaginn 13. mars
210
GARÐABÆR
milli 17:15
og 17:45.

OPIÐ HÚS

HÆÐARGARÐUR 6
108 REYKJAVÍK

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.

Opið hús þriðjudaginn 20. feb. milli 16:15 og 16:45.

OPIÐ HÚS

BRATTHOLT
Þriðjudaginn
13. mars
milli
17:00 og 17:30
270kl.MOSFELLSBÆR

Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða 130,7 fm
íbúð á tveimur hæðum, efri hæð og ris, við Hæðargarð. Stofa og
Fallegt
164 fmSér
5 herbergja
einbýlishús
á einni
hæðHúsið
meðhefur
fimm
herbergi.
inngangur.
Tvennar svalir.
Útsýni.
rúmgóðum
bílskúr. Húsið
er mjög
skipulagt
og garðurinn
verið
mikið endurnýjað.
Örstutt
í allavel
helstu
þjónustu.

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. V. 65,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

110 MILLJ.
182,5
m2
89,9 MILLJ.

NESBALI 32
170 SELTJARNARNES

Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705

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.

130,7 m²
63,9 MILLJ.
84,4 m2

49,9 MILLJ.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705

LANGAGERÐI 110
108 REYKJAVÍK

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Vorum að fá í sölu einbýlishús við Langagerði í Reykjavík. Húsið
Daði
er
skráðHafþórsson
152,6 fm og er hæð, kjallari og ris. Stofa, borðstofa og

þrjú
herbergi.
Rishæðin er töluvert undir súð þannig að gólfflötur
Löggiltur
fasteignasali
er
eitthvað
stærri.
V. 62,7 millj.
Sími
824 9096
dadi@eignamidlun.is
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

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

139,4 m2
74,5 MILLJ.

MIÐSTRÆTI 5
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
NÁNARI UPPLÝSINGAR
NÁNARIS.UPPLÝSINGAR
Magnea
Sverrisdóttir
MBA,
löggiltur
fasteignasali
G. Andri
Guðlaugsson

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

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.

280 m²

101 REYKJAVÍK 2A
BOÐAGRANDI
107 REYKJAVÍK

Fallegt 280 fm parhús í fúnkísstíl við Smáragötu 9 í Reykjavík. Húsið er á þremur hæðum og er í dag átta herbergja með
aukaíbúð í kjallara. Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt
og byggt árið 1937. Eignin er laus við kaupsamning og þarfnast
standsetningar.

Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:00 og 17:30

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

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn 20. feb. milli 17:15 og 17:45.

Vorum að fá í sölu glæsilegt 187,2 fm einbýlishús á tveimur
hæðum við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Innbyggður bílskúr.
Glæsileg
3ja húsinu.
herbergja
104,9
fm íbúð
efstuborðstofu,
hæð í lyftuhúsi
Risloft er yfir
Húsið
skiptist
m.a. íástofu,
fjögur
við
Löngulínu
í Sjálandshverfi
í Garðabæ.Falleg
Stofa,gróin
borðstofa
og
herbergi,
tvö baðherbergi
og þvottahús.
lóð með
tvö
herbergi.
Aukin
lofthæð
í
stofu
og
borðstofu.
Þvottahús
timburveröndum. Frábær staðsetning.
innan íbúðar. Yfirbyggðar svalir. Stæði bílageymslu. Staðsett í
göngufæri við grunn- og leikskóla.

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Kjartan Hallgeirsson

230,2 m²

Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45

HRÍSRIMI 10
112 REYKJAVÍK

Glæsilegt 230,2 fm einbýishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr við Nesbala sunnanmegin á Seltjarnarnesi. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og hefur verið mjög mikið endurnýjað
síðustu ár. Stofa, borðstofa, fjögur herbergi og tvö baðherbergi.
Fallegur og sólríkur suður-garður með heitum potti og náttúruVel
skipulögð
staðsett 89 fm 4ra herb. íbúð með sér inngangi
steini.
Einstökog
staðsetning.
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. V. 39,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

NEÐSTABERG 12
111 REYKJAVÍK

HÁALEITISBRAUT 28
108 REYKJAVÍK

214
fm einbýlishús
OPIÐ
HÚS við Neðstaberg í Reykjavík. Þar af er sérstæður bílskúr skráður 30 fm. Óskráður kjallari er undir húsinu
4ra
herb.
fmeríbúð
hæð tilí fallegu
fjölbýlishúsi
við
ca 100
fm.111,7
Húsið
í dagáca4.tilbúið
innréttinga
og þarfnast
Háaleitisbraut.
teiknað
af Sigvalda
Thordarson.
standsetningar. Húsið
Skýrslaerer til
á skrifstofu
Eignamiðlunar.
Fimm
Rúmgóð
og velískipulögð
með stórriogopinni
stofu og þremur
svefnherbergi
húsinu, tvöíbúð
baðherbergi
snyrting.
svefnherbergjum miðsvæðis í Reykjavík. Fallegt borgarútsýni úr
stofu. Þvottahús innan íbúðar V. 46,5 millj.

Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45.
Nánari upplýsingar: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. Sími 824 9093
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. Sími 661 6021

HRÍSMÓAR 1
210 GARÐABÆR

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Magnea
S. Sverrisdóttir
OPIÐ
HÚS

MBA, löggiltur fasteignasali
Glæsileg
91,7 fm 3ja herb. íbúð á 9. hæð í lyftuSími 861mikið
8511endurnýjuð
- magnea@eignamidlun.is
húsi í miðbæ Garðabæjar. Tvennar yfirbyggðar svalir til suðurs og
vesturs. Vandað endurnýjað eldhús og baðherbergi. Gott útsýni
yfir bæinn til sjávar og allt til Suðurnesja. Laus strax. V. 45,9 millj.
Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45.
Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

214 m²
63,0 MILLJ.

KAPLASKJÓLSVEGUR 61
107 REYKJAVÍK

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð, auk herb.
Hafsteinsson
í Hilmar
kjallara, Þór
í fjölbýlishúsi
við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum.
Stofa,
eldhús
og fjögur herbergi,
aukleigumiðlari
herbergis í kjallara. Frábær
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
staðsetning.
Örstutt
í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og fl.
Sími 824 9098
- hilmar@eignamidlun.is
V. 56,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

GRENSÁSVEGUR 11
G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
Sími 662 2705

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

ÁSENDI
8
VATNSSTÍGUR
20-22
108 REYKJAVÍK
101

SÍMI 588 9090
Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 661 6021

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

79 m²

BORGARGERÐI 6
SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
6B 119,5 m²
108 REYKJAVÍK
51,9 MILLJ.
101

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

ÁLFASKEIÐ 40
220 HAFNARFJÖRÐUR

172,7 m²
55,5 M.

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar
íbúðir
þriðjudaginn 13.
mars sem munu
milli
17:00
og
17:30.
tengjast skjólgóðum, lokuðum garði.

miðvikud. 14. mars
milli 17:00 og 17:30.

Nýleg og glæsileg 74,6 fm 2ja herbergja 74,6 fm íbúð á 2. hæð

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við

Andri Guðlaugsson lg. fasteignasali s. 662 2705.

Andri Guðlaugsson lg. fasteignasali s. 662 2705.

í lokaáfanga Skuggahverfis
við Vatnsstíg.
Stæðisnúa
í bílageymslu
Skólavörðustíg.Frakkastíg
Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og
Á götuhæðum
bygginganna
sem
að Laugavegi,
fylgir íbúðinni. íbúðin er fullbúin með gólfefnum. Frábær staðvesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu
setning í miðborginni.
V. 52,9 m.
s.s.fjölbreytt
matvörubúðir, verslanir,
miðbæinn o.fl. V. 49,9 m.
og Hverfisgötu
verða
verslanir, veitingahús og
þjónusta.
Nánari upplýsingar:
Nánari upplýsingar:

Um er að
ræða 2ja,83ja og 4ra
ÁSENDI
79 m²
HRINGBRAUT
78 herbergja íbúðir.
Auk þess
eruREYKJAVÍK
tvær stórar penthouse íbúðir.
108
101
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Stærð frá 56,5 fm
BORGARGERÐI
VOGATUNGA
35-6178 fm. 119,5 m²
Verð
frá 40,9 millj.
108
REYKJAVÍK
51,9 MILLJ.
200
KÓPAVOGUR
Afhending áætluð í febrúar 2018.

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG

OPIÐ HÚS
18. febrúar
milli kl. 13:00 og 14:00.
mánudaginn 12. mars
Gengið
inn
bílageymslu Hverfisgötumegin.
milli 17:00um
og 17:30.
Vel skipulögð 75,2 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð auk herbergis í kjall-

Virkilega falleg 121 fm efri sérhæð ásamt 51,5 fm bílskúr samtals
172,7 fm. Samliggjandi stofa og borðstofa. Þrjú herbergi. Gott útsýni frá íbúðinni og bílskúr með góða tekjumöguleika.

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

ÁSENDI
8
KATRÍNARLIND
5
108 REYKJAVÍK
113

79 m²

ÁSENDI
8
LAUFVANGUR
4
108
220 REYKJAVÍK
HAFNARFJÖRÐUR

79 m²

Fallegt 122,3 fm 3ja herbergja parhús með bílskúr innst inn í botn-

Góð tveggja herbergja 70,5 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Stofan

innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. V. 33,9 m.
með snjóbræðslu. Falleg lóð með verönd til suðurs og vesturs.
Nánari upplýsingar:
Húsið er ætlað fyrir 60 ára og eldri. V. 55 m.
Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168
Nánari upplýsingar: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs.
Kjartan
Hallgeirsson
Guðlaugur
I. Guðlaugsson
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
gudlaugur@eignamidlun.is
824 9093
Sími 864 5464

BORGARGERÐI
SKIPASUND
51 6
108 REYKJAVÍK
104

119,5 m²
51,9 MILLJ.

þriðjudaginn 13. mars
milli 17:00 og 17:30.

sem snúa að Hringbraut. Góður inngarður með leiktækjum.
V. 35,9 m.
Nánari upplýsingar: Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

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

BORGARGERÐI
LÆKJASMÁRI 26
108
200 REYKJAVÍK
KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

er björt UPPLÝSINGAR
með útgengi út á rúmgóðar svalir til suðurs. Þvottahús
langaUPPLÝSINGAR
við Vogatungu í Kópavogi. Hellulagt bílaplan og gangstétt NÁNARI
araUPPLÝSINGAR
og geymslu við Hringbraut. Hljóðeinangrandi gler í gluggumNÁNARI
NÁNARI

Brynjar Þ. Sumarliðason

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Brynjar Þ. Sumarliðason

119,5 m²
51,9 MILLJ.

ÁSENDI
8 92
HRAUNBÆR
108 REYKJAVÍK
110

79 m²

4ra herbergja 111,0 fm 4 herb. íbúð á 3. hæð í mjög góðu frábær-

lega vel staðsettu
lyftuhúsi í Kópavogi. Þrjú svefnherbergi, sér
NÁNARI
UPPLÝSINGAR

þvottahús. Góðar suðvestursvalir. Í næsta nágrenni er mikil
þjónusta m.a verslanir, heilsugæsla, íþróttahús, skólar og leikskólar auk nátturparadísar í dalnum með góðum gönguleiðum.
G.
Andri Guðlaugsson
V. 47,9 m. Nánari upplýsingar:
Lögfræðingur,
löggiltur fasteignasali
Þórarinn M. Friðgeirsson
lg.fs. s. 899 1882.
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

BORGARGERÐI
KÓRSALIR 3 6
108
201 REYKJAVÍK
KÓPAVOGUR

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 13. mars
milli 17:15 og 17:45.

4ra herb. 117,9 fm vel s kipulögð íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi
í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa og
þvottahús innan íbúðar. Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Stutt
í alla helstu þjónustu svo sem skóla, leikskóla og íþróttasvæði.
V. 43,9 m.
Nánari upplýsingar: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI
8
HÁALEITISBRAUT
28
108 REYKJAVÍK

79 m²

BÓKIÐ SKOÐUN

3ja herb. 48,5 fm 3 herbergja risíbúð í þríbílishúsi á vinsælum
stað miðsvæðis í Reykjavík. Stutt í alla almenna þjónustu, skóla
og stofnbraut. Íbúðin er að hluta til undir súð og eru því gólflötur
eitthvað meira en uppgefnir fermetrar. Tilvalin fyrsta eign eða til
útleigu. V. 28,9 m.
Nánari upplýsingar: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

BORGARGERÐI
BJARTAHLÍÐ
136
108
270 REYKJAVÍK
MOSFELLSBÆR

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Góð 98 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Hraunbæ í Reykjavík.
Vestur svalir. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, herbergisgang,
þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Snyrtileg og góð íbúð þar
sem stutt er í alla helstu þjónustu. V. 36,0 m.
Nánari upplýsingar:
Hilmar Þ. Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098.

ÁSENDI
8 13
LAXAKVÍSL
108 REYKJAVÍK
110

79 m²

Mjög góð 4-5 herbergja 125,7 fm íbúð á 3. hæð í mjög góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fínt útsýni. Góðar svalir. Parket
og flísar á gólfum. Rúmgóð herbergi. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. V. 50,9 m.
Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

BORGARGERÐI
DALBRAUT
3 6
108 REYKJAVÍK
105

119,5 m²
51,9 MILLJ.

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.

Einungis
17 íbúðir
OPIÐ
HÚS eru eftir í fyrsta áfanga

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu
fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018.

mánudaginn 12. mars
milli 17:15 og 17:45.

4ra herbergja 111,7 fm íbúð merkt á 4. hæð í fallegu fjölbýlishúsi

Mjög góð og einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 106,3 fm

Fallegt 6 herbergja 239,3 fm raðhús með rúmgóðum bílskúr.

NÁNARI
FallegurUPPLÝSINGAR
garður fyrir framan hús og aftan. Tvær stofur, fjögur
við UPPLÝSINGAR
Háaleitisbraut. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson.NÁNARI
íbúð áUPPLÝSINGAR
2.hæð í fallegu mjög vel staðsettu fjölbýlishúsi í Mos- NÁNARI
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með stórri opinni stofu og þremur
fellsbæ. Örstutt í bæði grunn-og og leikskóla og glæsileg sund- herbergi og tvö baðherbergi. Aukarými í risi. Mjög góð eign sem
hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. V. 82,9 m.
svefnherbergjum miðsvæðis í Reykjavík með fallegu borgarútlaug og líkamsrækt í nágrenninu. 41,9 m.
Brynjar
Þ.úrSumarliðason
Guðlaugur
I. Guðlaugsson
Þórarinn
M. Friðgeirsson
Nánari upplýsingar:
sýni
stofu. Þvottahús innan íbúðar. V. 46,5 m.
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson
lg.fs.
s. 824 9096.
Nánari upplýsingar:
Guðlaugur
I. Guðlaugsson lg.fs.
Þórarinn
M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
BSc í viðskiptafræði,
löggiltur
fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.
brynjar@eignamidlun.is
gudlaugur@eignamidlun.is
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 896 1168
Sími 864 5464
Sími 899 1882

71.9 fm atvinnu/verslunarhúsnæði á einni hæð á góðum stað

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
við Dalbraut
3 rétt við Kleppsveginn. Gott aðgengi og ágæt bílastæði. Laust strax. Þarfnast lagfæringa. V. 20,0 m.
Nánari upplýsingar:
Daði
Hafþórsson
Þórarinn
M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON

Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR

Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

HERJÓLFSGATA 38, 220 HFJ

Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

68.9M

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON

MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

BAUGANES 6, 101 REYKJAVÍK

EINAR S.
VALDIMARSSON

M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

57.8M

KAREN ÓSK
SAMPSTED

Sölufulltrúi / nemi til lögg.
fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA
VILBERGSDÓTTIR
Hdl.
Sími 535 1002

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
Sími: 535 1003
Gsm: 824 4031

VESTURGATA 35A, 101 REYKJAVÍK 47.9M
OP
IÐ

HÚ
S

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

142,6 fm., þriggja herb. íbúð á jarðhæð með sjávarútsýni. Tvö baðherbergi
og þvottahús og geymsla innan íbúðar. Fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin
afhendist við kaupsamning, fullbúin að innan með vönduðum innréttingum.

Falleg 5 herbergja hæð með sérinngangi í þríbýlishúsi, á frábærum
stað í Skerjafirði. Þvottahús, auk sér geymslu er í sameign.

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars. kl. 17:30-18:00. Einbýlishús sem
skiptist í tvær íbúðir, báðar með sérinngangi. Efri íbúð er þriggja
herbergja og neðri er tveggja herbergja. Góðir tekjumöguleikar.

VATNSSTÍGUR 2, 101 REYKJAVÍK

79.9M

SKAFTAHLÍÐ 18, 105 RETKJAVÍK

59.9M
OP
IÐ

Falleg 151,6 fm., 3ja herb. íbúð með yfirbyggðri verönd til suðurs
og glæsilegu útsýni til norðurs. Íbúðinni fylgir bílastæði í upphituðum
bílakjallara og tvennar góðar geymslur í sameign.

LJÓSVALLAGATA, 101 REYKJAVÍK

53.5M
OP
IÐ

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars. kl. 17:30-18:00. Falleg 4 herbergja
íbúð á 3. hæð með sér herbergi á jarðhæð í fjórbýlishúsi, á frábærum
stað við Ljósvallagötu. Laus strax.

32.5M
OP
IÐ

TJARNARMÝRI 11, 170 REYKJAVÍK

34.9M

EINAR S. VALDIMARSSON / 840 0314
56 fm. falleg tveggja herbergja íbúð á Seltjarnanesi . Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu og eitt svefnherbergi. Laus fljótlega.

JÖKLAFOLD 37, 112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars. kl. 19:00-19:30. Falleg 87,3 fm. 3ja
herbergja íbúð á 3.hæð með svölum til suðurs. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús,
hjónaherbergi ,barnaherbergi, baðherbergi, auk sér geymslu í sameign.

41.4M
OP
IÐ

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

SK
OÐ
UN

KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR / 824 4031
GÓÐAR LEIGUTEKJUR. Fallegt og mikið endurnýjað 263,7fm 10
herbergja einbýlishús. Tvær aukaíbúðir til útleigu. Eldhús með góðu
skápaplássi. Rúmgóð stofa með útgengi á afgirta timburverönd.

MIÐTÚN 66, 105 REYKJAVÍK

49.9M
OP
IÐ

HÚ
S

EINAR S. VALDIMARSSON / 840 0314

HJALTABAKKI 4, 109 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. mars. kl. 17:30-18:00. 124m2. íbúð á
fyrstu hæð í eftirsóttu fjölbýli. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum,
eigninni fylgir 9,8 fermetra íbúðarherbergi í kjallara.

89.9M
BÓ
KI
Ð

HÚ
S

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

FAXATÚN 7, 210 GARÐABÆR

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars. kl. 17:00-17:30. Falleg 3ja
herbergja 84,9 fm íbúð á 2.hæð og 18,7 fm bílskúr, samtals 103,6 fm.
Björt stofa með s-v svölum. 2 svefnherbergi. Sér þvottahús.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars. kl. 18:00-18:30. 131,7 fm Íbúð
á tveimur hæðum sem áður voru tvær íbúðir. Möguleiki að skipta
eigninni aftur upp í tvær íbúðir með tiltölulega litlum kostnaði.

LAUGARNESVEGUR 54, 105 RVK TILBOÐ
OP
IÐ

HÚ
S

ERLA D. MAGNÚSDÓTTIR / 692 0149
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. mars. kl. 17:30-18:00. Fjögurra herbergja
íbúð á 1. hæð, vel staðsett við Laugarnesveg 54, ásamt 60 fm. bílskúr.

BRÍETARTÚN 9-11
GLÆSILEGAR
GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR ÍÍ HJARTA
HJARTA
ÍBÚÐIR
REYKJAVÍKUR
REYKJAVÍKUR

VÖNDUÐ
OG NÚTÍMALEG HÖNNUN
HLÝTT OG NOTALEGT

Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi.
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt
Íbúðirnar
eru bjartar með stórum gluggum, ljósum
veggjum
umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar 2með stórum
gluggum,
2
240mgóðan
.
og
gólfhita.
Stærðog
íbúða
frá 59m
ljósum
veggjum
gólfhita
sem- veitir
yl
Verð
íbúða
frá
kr.
40.9m.
2
á köldum dögum. Stærð íbúða frá 59 m – 240 m2.

KYNNING
HJÁ
STAKFELL
KYNNING
HJÁ
EIGNAMIÐLUN
Kynning hjá Stakfell, Borgartún 30,

Kynning hjá Eignamiðlun, mánudaginn
mánudaginn 12. mars milli kl. 12:00 og 17:00.
12. mars milli kl. 15:00 og 18:00.
Bókið skoðun,
samdægurs.
Bókið
skoðun,sölumenn
sölumennsýna
sýna
samdægurs.

SÖLUMENN
SÖLUMENN

Andri
Guðlaugsson
Þorlákur
Ómar

Lögfr.,
löggiltur
Einarsson
fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
andri@eignamidlun.is
thorlakur@stakfell.is
Sími 662 2705

Sími 820 2399

Brynjar Jóhanna
Þ.
Hilmar Þ.
Íris
Sumarliðason
Sigurðardóttir Hafsteinsson

Þórarinn
Kristín M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Skjaldardóttir
thorarinn@eignamidlun.is
BSc., löggiltur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 1882
fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
johanna@stakfell.is Sími 824 9098
kristin@stakfell.is
brynjar@eignamidlun.is
Sími 662 1166
Sími 824 4031
Sími 896 1168

588 9090 · eignamidlun.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

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

Garð at o rg i 5

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

Krosshamrar 14

2 1 0 G arðabær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

893 4416

694 4000 848 7099

76.900.000

112 Reykjavík

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jón Gunnar
Fasteignasali

Alexander
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

695 7700

699 4610

899 8811 692 3344

Gerðarbrunnur 15

113 Reykjavík

Hrönn
Sölufulltrúi

115.000.000

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

Hafliði
Fasteignasali

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

Lund 7-13

56,8-128M

200 Kópavogur
AR
NÝJ
IR
ÍBÚÐ

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610
Herbergi: 2-4

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. 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.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Nýhöfn 7

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. mars kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars kl. 17.30-18.00

Herbergi: 5

Herbergi: 7

Stærð: 179 m2

Mjög fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús á einni hæð á skjólgóðum
stað í Hamrahverfinu í Grafarvogi. Lóðin er með fallegum garði,
heitum potti og útiarinn, en húsinu fylgir einnig stór og góður pallur.
Húsið er skráð 179 fm og þar af er bílskúrinn skráður 42,3 fm. Húsið
skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, en möguleiki er á að bæta við
fjórða svefnherberginu. Eignin er með mikilli lofthæð frá miðjurými
hússins og hefur eigin fengið ágætis viðhald í gegnum árin. Stutt er í
skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Naustavör 16-18

69,5-119M

200 Kópavogur

Verð: 62-89,5 m

Sjálandi Garðabæ
ARSJÁV NI
Ý
S
T
Ú

Stærð: 369,1 m2

Einkar glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað í
Úlfarsárdal í Reykjavík. Um er að ræða einstakt fjölskylduhús, fullbúið að
innan sem utan og smekklegt í frágangi og efnisvali. Skiptist eignin í forstofu,
stórt aðalrými, eldhús, borðstofu og stofu saman, góðu sjónvarpsrými,
6 svefnherbergum, 2 baðherbergum,gestasnyrtingu, tvennar svalir, stór
verönd, bílskúr og upphitað bílaplan. Gólfefnin eru parket og glæsilegar
flísar. Hiti í gólfum Húsið stendur í Úlfarsárdal og örstutt frá íþróttasvæði
Fram og þar er verið að reisa nýjan skóla og sundlaug. Í næsta nágrenni
er Úlfarsfell og stutt í óspillta náttúru. Hér er á ferðinni einstaklega fallegt
og vel skipulagt fjölskylduhús sem heldur vel utan um alla í fjölskyldunni
með möguleika að útbúa aukaíbúð á neðri hæðinni.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Þorrasalir 1

201 Kópavogur

40.900.000

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
Herbergi: 2-3

Stærð: 112,9-149,7 m2

Glæsilegt 3ja hæða álklætt lyftuhús við Nýhöfn 7. Falleg hnotu og sprautulakkaðar innréttingar með stein á borðum og vönduðu AEG eldhústæki í eldhúsi.
Baðherbergi er vel útbúið með fallegum innréttingu, stein á borðum, flísalagt í
hólf og gólf. Innbyggð tæki. Free at home ljósstýringarkerfi í íbúðinni. Glerjaðar
svalir. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Kirkjustétt 17

113 Reykjavík

42.900.000

ARSJÁV NI
Ý
S
T
Ú

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. mars kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars kl. 19:00-19:30

Herbergi: 3-5

Herbergi: 3

Herbergi: 3

Stærð: 123,7 - 210 m2

Stærð: 78,9 m2

Stærð: 94,9 m2

Bílageymsla

Naustavör 16-18 er 5 hæða lyftuhús með sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í
lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einnar eða tvennar
svalir.Vandðar innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með
flísum á baðherbergi og þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Allar
innréttingar eru samræmdar í íbúðinni. Gólfefni eru flísar og plastparket. Þetta er
glæsileg staðsetning í Salahverfinu í Kópavogi, þar sem stutt er í margvíslega
þjónustu og afþreyingu. Fallegar göngu- og hjólaleiðir í næsta nágrenni.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Fasteignasalan TORG kynnir: Glæsilega mikið endurnýjaða 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð með stæði í bílageymslu og sérgarði við Kirkjustétt í Grafarholti. Innréttingar
eru sprautulakkaðar og úr dökkbæsaðri eik, parket og flísar á gólfum. Stutt í
vinsælan barnaskóla og frábærar gönguleiðir.
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 8811

Hrísmóar 1

Jöklasel 1

Vesturtún 55A

210 Garðabæ

67.900.000
44.500.000

109 Reykjavík

56.900.000

225 Garðabæ

64.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars kl: 17:30 - 18:00
Stærð: 91,7 m2
Glæsilega 3ja til 4ra herbergja íbúð með tvennum svölum á annarri hæð í góðu
lyftuhúsi. Alls er íbúðin skráð 91,7 fm og skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi,
rúmgott baðherbergi, þvottaherbergi, aðalrými með stofu, borðstofu, og eldhúsi.
Útgengt úr tveimur herbergjum á rúmgóðar svalir, suður og vestur, aðrar
yfirbyggðar. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Berjarimi 12

112 Reykjavík

67.900.000
39.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn ??? kl: 17:30 - 18:00
Stærð: 113,5 m2
Falleg, björt og mjög vel skipulögð íbúð á þriðju og efstu hæð ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu í Grafarvogi í Reykjavík. Stutt er í skóla, leikskóla og verslun. Eignin er
skráð 113,5 fm. Þar er íbúðin 84,2 fm og bílskýli 29,3 fm. Í íbúðinni eru tvö góð
svefnherbergi og þvottaherbergi er innan íbúðar. Svalir í vestur með afar fallegu
útsýni yfir sundin blá. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. mars kl: 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars. kl. 17:30-18:00

Stærð: 166,8 m2

Herbergi: 4

Glæsileg fimm til sex herbergja íbúð á tveimur hæðum í góðu fjölbýli
við Jöklasel í Reykjavík. Alls er íbúðin skráð 166,8 fm en er stærri
að gólffleti þar sem efri hæðin er að hluta undir súð. Íbúðin skiptist
í forstofu, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottaherbergi og
búr, aðalrými með stofu, borðstofu, og eldhúsi. Útgengt úr stofu og
borðstofu út á suð/vestur svalir. Eign sem heldur vel utan um
fjölskylduna. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Fjölskylduvænt, fallegt og vel staðsett fjögurra herbergja parhús
á tveimur hæðum með bílskúr á Álftanesi. Alls 151.5 fm, þar af er
bílskúr 24.6 fm. Fallegt eldhús með borðkrók, gott þvottahús og
baðherbergi. Rúmgóðar og bjartar stofur með fallegum arni. Þrjú góð
svefnherbergi á 2. hæð. Fallegur garður og góður sólpallur er við
húsið. Aðkoman að húsinu er til fyrirmyndar. Aðeins um 200 metrar í
Álftanesskóla og sundlaugina

Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Stærð: 151.5 m2

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595
Blikanes 7

Selvogsgrunn 3

104 Reykjavík

210 Garðabæ

37.900.000

Verð: 139.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars 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.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Skúlagata 20

101 Reykjavík

47.500.000

OPIÐ HÚS þþriðjudag 13. mars kl. 17.30-18:00
Herbergi: 8

Stærð: 376,5 m2

Vel skipulagt fjölskylduhús á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr við sjávarsíðuna á Arnarnesi.
Einstaklega fallegur og vel hannaður garður af Stanislas Bohic frá 2006 með heitum potti og útisturtu.
Nýyfirfarið lofthitunarkerfið í eigninni. Rafmagnstafla endurnýjuð og endurnýjað járn á þaki. Efri hæð:
Hjónaherb. með fataherb. innaf, 2 svefnherb., sjónvarpsherb. ,gestasalerni og baðherb., stofa með
gólfsíðum gluggum, borðstofa og rúmgott eldhús ásamt þvottahúsi-útgengi. Neðri hæð-sérinngangur:
Tvö svefnherb, stórt stofurými, baðherb. og tvær geymslur.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Mosagata 1 - 3

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. mars kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 78 m2

Góð 3ja herbergja enda-íbúð tvennar svalir, aðrar með svalalokun, á annari hæð
í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri, með fallegu útsýni út á sjó og yfir Esjuna. Íbúðin er
samtals 78fm og skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, og sjónvarpshol, og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu. Geymsla í kjallara, þar af um 4,8fm fylgir.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Hraunbær 102 a

Urriðaholti, 210 Garðabæ

110 Reykjavík

35.900.000

39.900.000 - 68.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. mars kl. 18:30-19:00
Herbergi: 2 Stærð: 95,5 m2
Tvær íbúðir sem útbúnar hafa verið í verslunarrými á góðum stað í Árbæjarhverfi
í Reykjavík. Báðar íbúðir eru með sérinngangi og voru útbúnar árið 2008. Góð
fjárfesting með möguleika á góðum leigutekjum. Eignin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

NÝJAR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6

PANTIÐ SKOÐUN S: 893 4416 EÐA arnilar@fstorg.is
Herbergi: 2 - 5

103 REYKJAVÍK

Stærð: 76,5 - 155,3 m

2

Fyrstu íbúðir verða afhentar sumarið 2018

Nýjar og smekklegar útsýnisíbúðir, afhentar á næstunni, tilbúnar með parketti og innréttingum.
Helmingur íbúðanna er seldur. Verið er að leggja lokahönd á frágang. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja,
4ra og 5 herbergja. Allar með ótrúlegu útsýni, meira að segja frá 1. hæðinni. Um helmingi
íbúðanna fylgir 22,3 fm bílskúr, sem er í sjálfstætt standandi bílskúralengju aftan við húsið.
Sjón er sögu ríkari og við leitumst við að sýna jafnóðum eftir óskum áhugasamra. Endilega
hafið samband þegar hentar.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Njálsgata 112

101 Reykjavík

19.900.000

Austurkór 7b

203 Kópavogur

39.500.000
AÐEINS 12 ÍBÚÐIR EFTIR!
Sýnum daglega,
hringið og bókið skoðun
Nýjar íbúðir á rótgrónu miðborgarsvæði við Efstaleiti! Um er að ræða
fyrsta áfanga af þremur, alls 71 íbúð í nýrri götu, Jaðarleiti en þaðan er
mikið útsýni. Í þeim öllum eru vandaðar innréttingar og heimilistæki.
Gluggafletir í stofurýmum eru stórir og gólfsíðir. Svalalokanir og mynddyrasími fylgja öllum íbúðum! Stærri íbúðum fylgir bílastæði í bílakjallara.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. mars kl. 17.00-17:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. mars kl. 17:30-18:00

Herbergi: 2 Stærð: 23,3 m2
Björt og falleg risíbúð. Um er að ræða ósamþykkta íbúð sem var endurnýjuð
ca 2005. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, rúmgott svefnherbergi, baðherbergi,
geymslurými undir súð og sameiginlegt þvottahús á hæðinni. Endurnýjað þak og
rafmagn að hluta. Gólfflötur er mun stærri en skráðir fermetrar þar sem eignin er
undir súð að hluta. Upplýsingar veitir Lilja sölufulltrúi í gsm: 663 0464

Herbergi: 2

Stærð: 68,6 m2

Falleg, björt og vel skipulögð íbúð með sérinngangi í litlu 2 hæða fjölbýli á frábærum
útsýnisstað. Um er að ræða 2herb íbúð sem skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi,
baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu með glugga sem nýtt er í dag sem barnaherbergi. Stutt er í skóla, leikskóla og óbyggt svæði er við húsið og örstutt út í fallega
náttúruna. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Sjá nánar skilalýsingu byggingaraðila.

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

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

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NNÝÝ
BBYYG
GGG
INING
G

Parhúsalóðir
við
LUNDUR
2
4
6
LANGALÍNA
15-23
Stórglæsilegar íbúðir2við
LYNGGATA
Leirvogstungu
í Mosfellsbæ

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

ERÐ

NÝ KAÐ V
K
LÆ BYG
GI
N

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

Tryggvi Kornelíusson

Smári
Sölumaður
LANGALÍNA
Jónsson

YG
210
Garðabær.
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
Gsm: 846-1511GI
Gsm: 864-1362
896-3344
NG Gsm:
FELLAHVARF
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

LUNDUR 7, 9, 11 og 13

G

SELD

RÚ

við Lund 7-13 í Kópavogi.
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LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
Verð 29.5 millj.

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Frábært útsýni.
Verð 26,9 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.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

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

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

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.

mikið standsett einbýlis-

• 2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.

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

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.

• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

LUNDUR
di

FJÖRUGRANDI

ðS
íbHúÚ
a
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200 Kóp.
ílan

hv
ið á
Mik• 160 fm.

uka

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

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

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.

ð
íbú

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

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

Frum

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

107 Rvk.

g
ra o

ri

eld

á
Opið hús í dag mánudag
OAP
60
• Stórglæsileg penthouseíbúð.
á milli 16.30 og 17.00.
• 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.
A

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.

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

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

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi.
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SKÚLAGATA 20, 0901
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• 101 Rvk.
• 63,4 fm.
• 2ja herb.
• Suður svalir.
• 9. hæð.
• Tilbúin til afhendingar.
Verð 36,9 millj.

OP

IÐ

DYNGJUVEGUR 17

HÚ

S

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.

3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm. til 210 fm. Álklætt hús með lyftu. Hiti í gólfum. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum
og traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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STRIKIÐ 8, 0411

HÚ

S

6

OP

IÐ

• Jónshús. 210 Gbæ.
• 94,3 fm.
• 2ja herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Glæsilegar innréttingar.
• Tilbúin til afhendingar.
• Verð 54 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:00 til 17:30

HÚ

LAUGAVEGUR 86-94,
0304

S

• 101 Rvk.
• 70,4 fm.
• 2ja herb.
• Nýlegt hús.
• Falleg íbúð.
• Verð 48,4 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 16:30 til 17:00

i

ldr

ra
0á

e
og

OP

IÐ

HELLUVAÐ 17
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• 110 Rvk.
• 97 fm.
• 3ja herb.
• Bílgeymsla.
• Falleg íbúð.
• Útsýni.
• Verð 41,9 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:30 til 18:00

HAMRABORG 36

HÚ

S

• 200 Kóp.
• 3ja herb. 78,3 fm. 3. hæð.
• Tvennar svalir.
• Stæði í opnu bílstæðahúsi.
• Falleg íbúð.
• Nýlega endurnýjuð.
• Verð 37.9 millj millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.
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RAUÐAVAÐ 3
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• 104 Rvk.
• 125,4 fm. 3ja herb.
• Endaíbúð. Bílskúr
• Fallegt eldhús.
• Nýlega standsett.
• Möguleiki á aukaíbúð.
• Verð 53,5 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

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

LAUGAVEGUR 103

HÚ

S

• 105 Rvk.
• 3ja herb.
• 74,9 fm.
• 2. hæð.
• Hús endurbyggt að innan og
utan árið 2007.
• Verð 46,5 millj.
Opið hús miðvikudag
frá kl. 17:00 til 17:30

519 5500
JAÐARLEITI 2–6 | 103 REYKJAÍK
NÝJAR ÍBÚÐIR í Jaðarleiti með útsýni í háskerpu

SÝNUM SAMDÆGURS
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
VIÐ JAÐARLEITI Í REYKJAVIK

12

AÐEINS
ÍBÚÐIR EFTI

Fallegar íbúðir í Jaðarleiti 2–6, á eftirsóttum og veðursælum
stað í 103 Reykjavík. Úr flestum íbúðanna er fallegt útsýni þar
sem gluggar ná niður í gólf í björtum og rúmgóðum stofurýmum.
Hönnun er öll hin glæsilegasta og byggingarefni valið af kostgæfni með íslenskar veðuraðstæður að leiðarljósi. Íbúðirnar eru
flestar á bilinu 60–100 m2, 2–3 herbergja. Lyftur í öllum
stigahúsum, bílageymslur neðanjarðar og bílastæði milli húsa.
Áætlað er að íbúðir í Jaðarleiti verði tilbúnar til afhendingar
sumarið 2018.
Nánari upplýsingar í síma 519 5500, á heimasíðu Fastborg.is
og á skrifstofutíma í Síðumúla 23.

KORPUTORG | 112 REYKJAVÍK

TIL LEIGU

2.200 fermetra lager og iðnarhúsnæði

Borg fasteignasala 519 5500 kynnir:
Til leigu 2.200 fermetra lager og iðnarhúsnæði við
Blikastaðaveg- Korputorg í Reykjavík.
húsnæðið er með 10 metra lofthæð og bíður upp á margvíslega
notkunarmöguleika.
Húsnæðið er laust til afhendingar strax.
Innkeyrsluhurð er í bakhluta með vörumóttöku.
Húsnæðið er tilbúið með dúk á gólfi og sprinklerkerfi.
Góða salernis og kaffiaðstaða er fyrir starfsmenn.
Næg bíla stæði eru og stutt er í stofnbrautir.

Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali

Sími: 897 1401

brandur@fastborg.is

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

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

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir

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

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Sæviðarsund 33, 104 Rvk., 3ja og aukaherb. í kj.
OPIÐ HÚS MÁN 12. MARS KL. 16:15-17:00.

IÐ

OP

Uppgerð 70 fm 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð ásamt 10 fm herbergi í
kjallara með aðgengi að salerni og 6
fm geymslu, samtals 85,4 fm. Húsið
er nýmálað. Parket og flísar á gólfum.
Stórar svalir í suður. Gott útsýni.
Kjartan Sveinsson teiknaði.

S
HÚ

í löggildingarnámi
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Sóltún 9, 105 Rvk., penthouse + bílag.

Miðbraut 23, 170 Seltjarnarnes.

OPIÐ HÚS MÁN 12. MARS KL.16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MÁN 12. MARS KL. 16:30-17:00.

I

OP

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/penthouse ásamt stæði í bílageymslu.
Vandaðar innréttingar sem og
gólfefni. Stórar stofur. Arinn í stofu.
Tvö baðherbergi. Granít í borðplötu
og sólbekkjum. Kringum íbúðina eru
svalir með heitum potti og glæsilegu
útsýni. Eina íbúðin á hæðinni. Þetta
er sérlega vönduð íbúð á góðum stað.
Verð 109 millj.
Opið hús mánudaginn 12. mars
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.
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Verð 45,9 millj.
Opið hús mánudaginn 12. mars
kl. 16:15-17:00, verið velkomin.
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OP

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð
á Nesinu. Síðastliðið sumar var ytra
byrði hússins tekið í gegn fyrir um
11.500.000- .Skipt var um glugga þar
sem þurfti. Múrviðgerðir og húsið
allt málið að sögn seljanda. Íbúðin
skiptist í: Tvö svefnh., baðh., stofu og
eldhús. Sérgeymsla í sameign, ekki
skráð inn í fm fjölda. Stórar svalir með
frábæru sjávarútsýni. Verð 38,9 millj.
Opið hús mánudaginn 12. mars frá
16:30-17:00 verið velkomin.
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Valhúsabraut 13, 170 Seltj., sérh. m/bílskúr.

Lyngmóar 10, 210 Gbæ, 3ja herb m/bílskúr.

Leifsgata 3, 101 Rvk.

OPIÐ HÚS ÞRI 13. MARS KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS ÞRI 13. MARS KL. 17:00-17:30.

3JA HERBERGJA + AUKAHERBERGI Í KJALLARA.
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Björt og rúmgóð miðhæð á frábærum
útsýnisstað á Seltjarnarnarnesi.
Íbúðin er skráð 120,5 fm. en auk þess
fylgir gróðurhús og bílskúr, þannig
að heildareignin er skráð 176,6 fm.
Undir bílskúrnum er rúmgott óskráð
rými sem nýtist sem geymsla eða
tómstundarými, þar er m.a. snyrting.
Hæðin er mjög vel skipulögð og með
góðum svölum. Þarfnast endurbóta.
Opið hús þriðjudaginn 13. mars
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.
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Góð 96,8 fm 3ja herbergja íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt 16,2
fm bílskúr, samtals 113 fm. Björt og
opin íbúð með tveimur rúmgóðum
svefnherbergjum, baðherbergi,
stofu og eldhúsi. Gott innra skipulag
og mikið útsýni. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Verð 48,5 millj.

S
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Björt og falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt
aukaherbergi í kjallara sem hentar vel
til útleigu, samtals 100,4 fm. Parket og
flísar á gólfum.
Íbúðin er staðsett á frábærum stað í
miðbænum, stutt í sund, skóla og alla
þjónustu.

Opið hús þriðjudaginn 13. mars
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Lyngdalur 11, 190 Vogar

Heilsárshús í Grímsnesi

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ.

MEÐ CA. 17 FM GESTAHÚSI

Gott raðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr, samtals 153,7
fm. Parket og flísar á gólfum. Stórt
miðrými með stofu, borðstofu og
eldhúsi. Þrjú svefnherbergi, hægt að
bæta því fjórða við. Góð staðsetning
innarlega í botnlanga.

Verð 46,9 millj.

Óskum eftir

Hvammar 9: Fallegt heilsárshús á
frábærum stað í göngufæri við
Grímsborgir í Grímsnes- og
Grafningshreppi. Húsið er skráð 65,8
fm. en auk þess er ca. 12 fm sólstofa.
Þar eru tvö rúmgóð svefnherbergi,
stofa, eldhús og baðherbergi. Tvær
geymslur fylgja og þvottavél í annarri.
Gestahús er með snyrtingu, rafmagni
og hita. Tæplega 7.000.- fm. eignarlóð
með mikilli trjárækt.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.
Verð 38 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups
í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila
Traustar greiðslur, langur leigutími.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Þú finnur okkur á fold.is

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800
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Logaland 38
Logaland 38 - 108 Reykjavík. Raðhús í Fossvogi

Bergstaðastræti 43a - 101 Reykjavík Neðri hæð

Mjög skemmtileg
og mikið
endurnýjuð 3ja
herbergja, 89 fm
íbúð á jarðhæð
með sér inngangi
í stein bakhúsi.
Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús
sem er opið við borðstofu, rúmgóða stofu, baðherbergi
sem er flísalagt í hólf og gólf með nuddbaðkari, og útgengi
út á timburverönd í porti bak við húsið. Gott svefnherbergi
með innbyggðum fataskápum, einnig gengið þaðan út á
sömu timburverönd og úr baðherbergi. Frábær staðsetning
í rólegu umhverfi rétt við miðborgina, stutt í alla verslun,
þjónustu og veitingahús. Verð 44,8 millj

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már
Björg
Ólafsson,
Ágústsdóttir,
löggiltur
skrifstofa
fasteignasali.
S. 865-8515

HÚ

S

Kelduhvammur 4

Opið hús miðvikudaginn 14. mars
frá kl 17:00 til 17:30
Fallegt og vel skipulegt raðhús á rólegum stað í Fossvogsdalnum. Eignin er
samtals 243,8 fm, þar af bílskúr 25,6 fm.
Á efri hæð er forstofa, gestasalerni, forstofuherbergi, borðstofa, eldhús, setustofa með útgengi á svalir og sjónvarpsherbergi. Á neðri hæð eru hjónaherbergi
með útgengi í garð, tvö barnaherbergi og baðherbergi. Í innri hluta neðri hæðar er
þvottahús og herbergi, möguleiki væri að útbúa einstaklingsíbúð með sérinngangi
úr þessum innri hluta neðri hæðar. Frábær staðsetning á skjólsælum stað- stutt í
skóla, leikskóla, falleg útvistarsvæði og íþróttasvæði Víkings. Verð 91,5 millj.

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
S. 864-8800

Kelduhvammur 4 - 220 Hafnarfjörður - hæð.

Opið hús mánudaginn 12. mars
frá kl 17:30 til 18:00
Falleg 125,5 fm miðhæð í þríbýlishúsi, á eftirsóttum og rólegum stað í
Hvömmunum í Hafnarfirði. Íbúðin hefur
öll verið endurnýjuð að innan og húsið
viðgert og málað að utan.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með
nýlegri innréttingu og eldunareyju, rúmgóða stofu og borðstofu með fallegu útsýni,
3 góð svefnherbergi með parketi á gólfi og fataskápum, snyrting með sturtu er inn
af hjónaherbergi, endurnýjað baðherbergi, þvottahús er innan íbúðar og þar inn af
er fataherbergi /geymsla. Sameiginlegur inngangur er með rishæðinni, stigahús er
nýlega málað og teppalagt. Geymsluskúr á lóðinni og jafnframt bílskúrsréttur fylgir
íbúðinni, Góð og eftirsótt staðsetning í Hafnarfirði. Verð 52,9 millj.

Keilugrandi 4 - 107 Reykjavík - Stæði í bílskýli
- nýviðgert hús

Falleg og mikið
endurnýjuð 3ja
til 4ra herbergja
íbúð í nýlega
viðgerðu húsi
við Keilugranda í
vesturbænum.
Íbúðin skiptist
í flísalagða
forstofu með fataskápum, eldhús með hvítri endurnýjaðri
innréttingu, borðstofa opin við stofu sem væri unnt að
breyta í þriðja svefnherbergi íbúðarinnar. Rúmgóð stofa með
parketi á gólfi og útgengi á svalir. Sjónvarpshol framan við
svefnherbergin, hjónaherbergi með fataskápum og útgengi á
svalir, barnaherbergi með fataskáp, endurnýjað baðherbergi
með tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílakjallara, sér geymsla í kjallara, aðgangur að sameiginlegu
þvottahúsi. Verð 53,2 millj.

Fálkagata 21
Fálkagata 21 - 107 Reykjavík - fallegt útsýni

Falleg og björt 86,6 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í eftirsóttu
fjölbýlishúsi við Fálkagötuna.
Íbúðin skiptist í hol með fataskápum,
samliggjandi stofu og borðstofu
með útgengi á svalir og víðáttumiklu
útsýni, eldhús með hvítri innréttingu,
væri unnt að opna milli eldhúss og
borðstofu. Hjónaherbergi með fataskápum, rúmgott barnaherbergi sem er á upphaflegri teikningu tvö herbergi og væri unnt að skipta aftur, flísalagt baðherbergi.
Sérgeymsla í kjallara, sameignleg hjólageymsla. Húsið að utan hefur verið viðgert
og málað og virðist í góðu ástandi. Frábær staðsetning rétt við Háskóla Íslands,
stutt í leik- og grunnskóla og í göngufæri við miðborgina og fallegar gönguleiðir
við sjávarsíðuna. Verð 49 millj.

Listabraut 9 / Hvassaleiti - 103 Reykjavík - 3ja
herbergja íbúð í viðgerðu húsi

Falleg og vel
skipulögð 3ja herbergja endaíbúð
í kjallara við
Listabraut. Íbúðin
var endurnýjuð
að innan fyrir
nokkrum árum.
Íbúðin skiptist í
forstofu með fataskápum, rúmgóða setustofu, eldhús með
viðarinnréttingu, hjónaherbergi og barnaherbergi bæði með
fataskápum, flísalagt baðherbergi. Húsið er nýviðgert og
málað að utan og þakjárn einnig endurnýjað og skipt um
gler og glugga. Skolpagnir eru endurnýjaðar. Stigagangur
nýmálaður og teppalagður. Sameign er mjög snyrtileg. Verð
38,5 millj.

Hverfisgata 82 - 101 Reykjavík - Glæsilegt
útsýni, laus strax

Góð 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð
með glæsilegu
útsýni við Hverfisgötu 82 í miðborg
Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist
í forstofu með
parketi á gólfi,
eldhús með viðarinnréttingu sem er opið við setustofu. Setustofa er björt með miklu útsýni, innan við setustofu er svefnherbergi með fataskáp. Góð staðsetning í miðbænum, stutt
í alla verslun og þjónunstu og iðandi mannlíf borgarinnar.
Verð 32,8 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

Vesturvegur - Seyðisfirði

•

www.101.is

•

101@101.is
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Einstakt endurnýjað einbýli á Seyðisfirði. Tvær forstofur, eldhús, stofa og borðstofa ásamt sjónvarpsherbergi á hæðinni. í risi eru fjögur herbergi ásamt
baðherbergi. Í kjallara er sérinngangur þar sem er
svefnherbergi og baðherbergi, .Öll stærri húsgögn
geta fylgt eigninni. Húsið er byggt 1908 úr norskum
bjálkum og klætt timbri. Allar lagnir og rafmagn hafa
verið endurnýjaðar. Tilboð

Opið hús Þriðjudaginn 13. mars 2018 milli kl. 17:30 – 18:00.
Fallegt endurnýjað einbýli á sögulegum stað í hjarta Rvk.
Húsið er á þremur hæðum með aukaíb.í kjallaranum.
Forstofa með góðum skápum. Á hæðinni er eldh., stofa og
borðst. samliggjandi, baðherb., þvottahús og stigi upp í ris.
Í risi eru 3 herbergi, fjölskyldurými og útgengi út á góðar
vestursv. Íbúð í kj., komið er inn í forstofu, eldhús borðst.
og stofa samliggjandi. 2 herbergi eru í íbúðinni og lítið
baðherbergi. Góður pallur er við húsið. V- 125 millj.

Björt og skemmtileg þriggja herbergja íbúð með
aukinni lofthæð á 2. hæð, sérgeymsla í kjallara, alls
80,4 m2, á besta stað miðsvæðis í Reykjavík.
Gengið inn í hol/eldhús með snyrtilegri innréttingu og
góðum borðkrók. Stór parketlögð stofa og borðstofa
með frönskum hurðum sem notuð er sem hjónaherbergi. Svefnherbergi með fataskáp og baðherbergi
með sturtu. Rósettur eru í loftum og listar, gott útsýni.
Egini töluvert endurnýjuð að utan. V-41 millj.

Björt og skemmtileg 48,1 m2 tveggja herbergja íbúð
á 6. hæð fyrir 67 ára og eldri með norður svölum og
útsýni yfir fjöllin blá. Gengið inn í forstofu/hol með
góðum skápum og geymslu innaf. Þaðan er gengið
inn á baðherbergi og inn í stofu og eldhús sem er
saman í alrými, Inn af stofunni eitt gott herbergi með
góðum, skápum. Baðherbergi er með dúkalagt og
með sturtu, tengi er fyrir þvottavél. Sér geymsla er í
sameign í kjalllara. V- 34,9 millj.

Þar sem hjartað slær

Nátthagi 1-3, 245 Sandgerði

Fjögur ferðaþjónustu- sumarhús við Nátthaga í Sandgerði ásamt rekstri.
Mikil og góð bókun það sem af er ári. Gott tækifæri fyrir fjölskyldu. Sjá
heimasíðu fyrirtækisins á booking.com / Sandgerdi cottages V. 90 m.
Hafnargata 27 • 230 Keflavík
Símar 421 1420 / 421 4288
asberg@asberg.is • asberg.is

Viltu fjárfesta á vaxtarsvæði?

LIND FASTEIGNASALA

GRÆNÁSBRAUT 720
Stærð: 4316 m
Byggt: 1972
Tegund: Atvinnuhúsnæði
Fasteignamat: 196.400.000 kr.

Opið hús 14. mars frá kl. 13–14. Tilboð óskast eigi síðar en kl. 11, þriðjudaginn 20. mars í
lokuðu umslagi. Eignin hýsti áður matvöruverslun varnarliðsins og skiptist í tvær vöruskemmur,
1873 m og 1944 m að stærð auk 373 m tengibyggingar. Nánari upplýsingar á kadeco.is
Pipar\TBWA \ SÍA \ 174921

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag
í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að sönnu vaxtarsvæði til framtíðar.

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

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

SÍÐUMÚLI - LEIGA
TIL LEIGU NOKKUR MISSTÓR
SKRIFSTOFUHERBERGI Á 2. HÆÐ
VIÐ SÍÐUMÚLA. VERÐ FRÁ 45Þ.
MEÐ HITA OG RAFMAGNI.

Uppl. í 822-4850 eða haukur@fastis.is

Smáauglýsingar

512 5800

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

Húsbílar

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

Húsaviðhald

Húsbill til sölu. Hobby toskana 650
ár.2008 ek.57000 km. Vel útbúin
bíll.Einn eigandi. Ásett verð 9
milljónir. Uppl. Í síma 8918028 eða
gwsrefansson@gmail.com.

Techking Vinnuvéladekk

Hjólhýsi
EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

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

Rafvirkjun

HJÓLHÝSADRIF MOVER.

Vinnuvélar

Til sölu

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 6996069 og 663 5315

Getum bætt við okkur
verkefnum. Eingöngu íslenskir
iðnarmenn. Tilboð eða tímavinna.
SmíðaViðgerðir ehf. Þórir 7815544.
Smidavigerdir@gmail.com

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun - Sandsparsl Málun - Tréverk

Hobby hjólhýsi 2018
Stórsparnaður!

Varahlutir

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

Pípulagnir

Hreingerningar

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir
sendist á: kriben@simnet.is s. 863
4449.Ath takmarað magn.

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

kriben@simnet.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

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

Viðgerðir

Kronings mover Skoðið á
kronings.com Verð frá kr.189
þús.Til á lager. KB-Imports ehf.
S:8634449

SUBARU LEGACY OUTBACK 02/2008,
ekinn 173 Þ.km, bensín, sjálfskiptur.
LANGBESTA VERÐIÐ! 1.190.000 kr.
100% lán í boði! Raðnr. 257565 á
BILO.is

Spásíminn 908 5666

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

Bílalyftur- Dekkjavélar

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist
okspares@simnet.is

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

Vy-þrif ehf.

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

Garðyrkja

Hjólbarðar

Bílar til sölu

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

Bókhald

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Vertu einstakur!

Altenatorar og Startarar í flesta
gerðir fólksbíla,jeppa,vörubíla
og vinnuvéla. Þjónusta í 60 ár.
Bíldshöfði 14,110 Reykjavík
Sími:553—1244 ljósboginn@
ljosboginn.is www.ljosboginn.is

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

Til bygginga

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Dánarbú er að selja eina Lincoln
MKT á Íslandi. Ek. 44 þús. Innfl. nýr
2014/2012. 4x4, ótrúlegir aukahl.
Einn eigandi. Útsöluverð: 4.900 eða
stgr. 2.990 - hlægilegt. S: 695-6037

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Spádómar
Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

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

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

Sýningarsalur við Dragháls

Málarar

39.900.Brettatjakkur

Sterkur og
endingargóður
með hillu.
Heitzinkað stál

29.900.-

Áfyllingarvagn

kr án/vsk

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

Hæð:
420 mm
Br: (ummál)
445 mm

kr án/vsk

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Lyfitgeta: 2000 kg.
Gaffallengd: 1150 mm.
Þyngd: 70 kg

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

Atvinna óskast

7.900.Hjólahnallur

Mat á umhverfisáhrifum

kr án/vsk

Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir

· Gas- og jarðgerðarstöð Sorpu í Álfsnesi, Reykja-

Filmupökkunarvél:
Filmustærð: 30 - 50 cm rúllur

víkurborg

27.900.-

· Tjarnavirkjun, 1 MW vatnsaflsvirkjun, Eyjafjarðar-

aðeins kr.

án/vsk

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

sveit

TA K T I K _ 4 9 7 7 #

LaCopine.
Filmupökkunarvélin:
Hentar fyrir kjötbúðina veitingastaðinn - ,,Takeaway’’ ostaborðið - ávaxta- og
grænmetispökkunina.
Teflon húðaður hitahnífur
Teflon húðuð hitaplata

Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU 50 m2 Góð l.hæð+hurð.
Leiga: 99 þ - Snyrtileg starfsemi
Facebook: steinhella 14. S: 661-6800

· Urðunarstaður á Hóli, Bolungarvíkurkaupstað
skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 13. apríl 2018.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

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

Faglærður málari getur bætt við
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Fullkominn afmælisdagur Steinunnar
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Fram rúllaði yfir Hauka, 30-16, í úrslitaleik Coca Cola-bikars kvenna í handbolta á laugardaginn. Afmælisbarnið Steinunn Björnsdóttir
átti frábæran leik fyrir Fram sem hefur verið algjörlega óstöðvandi undanfarið og er afar líklegt til að vinna alla þá titla sem í boði eru.
Handbolti Fram þurfti ekki að hafa
mikið fyrir hlutunum þegar liðið
tryggði sér sinn fimmtánda bikarmeistaratitil með öruggum sigri á
Haukum, 30-16, á laugardaginn.
Eins og tölurnar gefa til kynna
voru yfirburðir Fram gríðarlega
miklir. Safamýrarstúlkur spiluðu
ógnarsterka vörn og Guðrún Ósk
Maríasdóttir var mögnuð í markinu og varði 19 skot (63,3%).
Fram komst í 6-1, 10-4 og þegar
fyrri hálfleikurinn var allur var
staðan 14-6. Frammarar juku muninn í seinni hálfleik og þegar lokaflautið gall munaði 14 mörkum á
liðunum, 30-16. Það er næstmesti
munur sem hefur verið í bikarúrslitaleik kvenna.
„Þetta er tvöföld gleði,“ segir
Steinunn Björnsdóttir, leikmaður
Fram, í samtali við Fréttablaðið
eftir leikinn. Hún fagnaði ekki bara
bikarmeistaratitli í fyrradag heldur
einnig 27 ára afmæli sínu.
„Við spiluðum frábæra vörn
allan leikinn og Guðrún var sturluð þar fyrir aftan. Svo spiluðum
við vel saman sem lið og þetta
var ógeðslega skemmtilegt. Þetta
er vonandi það sem koma skal,“
segir Steinunn sem var frábær í
miðri vörn Fram ásamt Ragnheiði
Júlíusdóttur.
Sú síðarnefnda náði sér ekki
á strik þegar Fram tapaði fyrir
Stjörnunni í bikarúrslitaleiknum
í fyrra en átti góðan leik á laugar-

Úrslitaleikur kvenna
Fram 30-16 Haukar
(14-6)
Fram: Þórey Rósa Stefánsdóttir
7, Karen Knútsdóttir 5/1, Elísabet Gunnarsdóttir 5, Ragnheiður
Júlíusdóttir 4, Steinunn Björnsdóttir 4, Hulda Dagsdóttir 2, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 2, Elva Þóra
Arnardóttir 1.
Haukar: Berta Rut Harðardóttir
9/6, Maria Pereira 3, Guðrún Erla
Bjarnadóttir 1, Karen Helga Díönudóttir 1, Þórhildur Braga Þórðardóttir 1, Vilborg Pétursdóttir 1/1.

Kvennalið Fram hefur 15
sinnum orðið bikarmeistari,
oftast allra.
daginn. Ragnheiður hefur fengið
meiri ábyrgð í varnarleik Fram og
staðið undir henni. Í leiknum gegn
Haukum varði hún t.a.m. fjögur
skot í vörninni og stal boltanum
fjórum sinnum.
Leikmannahópur Fram er einn
sá sterkasti sem hefur sést hér á
landi. Til marks um það eiga 10 af
þeim 16 leikmönnum sem voru
á skýrslu í bikarúrslitaleiknum
A-landsleiki fyrir Íslands hönd.
Þetta er sama lið og varð Íslands-

Sigurbjörg Jóhannsdóttir og Steinunn Björnsdóttir hefja Coca Cola-bikarinn á loft. Fréttablaðið/Eyþór

meistari í fyrra að viðbættum Þóreyju Rósu Stefánsdóttur og Karenu
Knútsdóttur, tveimur byrjunarliðsmönnum í landsliðinu.
„Við erum með rosalega mikla
breidd og við eigum bara eftir að
eflast. Við eigum tvo leiki eftir

RAM 3500

TIL AFGREIÐSLU STRAX

í deildinni og svo hefst úrslitakeppnin,“ segir Steinunn.
Fram hefur unnið 10 leiki í röð
í deild og bikar með samtals 99
marka mun. Það virðist vera fátt
sem getur stöðvað Safamýrarstúlkur í að vinna alla þá titla sem

í boði eru. „Við getum átt slæma
daga en það er rétt, við erum
með sterkasta hópinn og það er
bara spurning um hvernig við
mætum til leiks,“ segir Steinunn
að lokum.
ingvithor@frettabladid.is
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir

1554 - Klausturhald var formlega aflagt á Íslandi.
1894 - Coca Cola var selt á flöskum í fyrsta sinn.
1916 - Alþýðusamband Íslands og Alþýðuflokkurinn voru
stofnuð. Fyrsti formaður var Jón Baldvinsson.
1921 - Eldur varð laus í vitanum á Stórhöfða í Vestmannaeyjum eftir að eldingu laust niður í hann.

1965 - Hljómsveitin Hljómar gaf út sína fyrstu plötu meðlögunum „Bláu augun þín“ og „Fyrsti kossinn“, bæði eftir
Gunnar Þórðarson en textana samdi Ólafur Gaukur.
1965 - Hljómleikar voru haldnir í Austurbæjarbíói. Þar kom
fram breska hljómsveitin The Searchers ásamt íslensku
hljómsveitunum Tónum og Sóló.
1967 - Indira Gandhi var kjörin formaður Kongressflokksins
og forsætisráðherra Indlands.
1967 - Sukarno, forseta Indónesíu, var steypt af stóli.
1974 - Háskóli Íslands sæmdi Gunnar Gunnarsson og
Þórberg Þórðarson titlinum doctor litterarum islandicum
honoris causa.
1977 - Íslenska kvikmyndin Morðsaga var frumsýnd.
2003 - Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti yfir neyðarástandi
vegna bráðalungnabólgu.

Ástkær systir okkar,

Ingibjörg Sverrisdóttir
sjúkraliði,
frá Höfn í Hornafirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
5. mars sl. Útför hennar fer fram frá
Fossvogskapellu þriðjudaginn
13. mars kl. 11.00.
Ólöf Sverrisdóttir
Sveinbjörn Sverrisson
Svava Sverrisdóttir

Elsku pabbi okkar, sonur og bróðir,

Björgúlfur Ólafsson

rithöfundur og leiðsögumaður
lést á Landspítalanum 9. mars.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Margrét Birta Björgúlfsdóttir
Ólafur Björgúlfsson
Teitur Björgúlfsson
Ólafur Björgúlfsson
Kristín Ólafsdóttir
Bergljót Ólafsdóttir

Örn Svavarsson
Arnar Stefánsson

Gamalt lag sem
fékk nýjan hljóm

Stefán á rjúpum í Mývatnssveit þar sem hluti textans fæddist við lagið Flóttamaður sem nú hljómar á útvarpsstöðvum landsins.

Stefán Jakobsson, söngvari Dimmu, hefur gefið út lagið Flóttamaður sem mun
hljóma á sólóplötu hans. Hann stendur á tímamótum því hann er vanur að hafa
heila hljómsveit fyrir aftan sig en nú stendur hann einn á stóra sviðinu.

P

lanið var að gera sólóplötu
áður en ég yrði þrítugur. Það
er löngu liðið en tímasetningin
hentaði og ég ákvað að kýla
bara á þetta núna,“ segir Stefán
Jakobsson en lagið Flóttamaður byrjaði
að hljóma á útvarpsstöðum landsins
fyrir helgi.
Lagið er fyrsta af áætlaðri sólóplötu
sem hann ætlar að gefa út með vorinu.
Hann er nánast tilbúinn með 10 lög og
ætlar að safna fyrir plötunni á Karolinafund. Stefán er söngvari hljómsveitarinnar Dimmu og þar hefur hann róið öllum
árum að því að skapa sér stórt nafn.
„Dimma er búin að vera á fullu síðan
2011, gefa út þrjár breiðskífur, taka þátt
í tónleikum og fleiru með Bubba Morthens og ýmislegt fleira þannig að núna
er skipið á floti og siglir áfram þöndum
seglum. Það eru fullt af verkefnum með
Dimmu fram undan en mér fannst
stundin vera núna að gera þessa plötu.“

Þetta eru reynslumiklir
menn úr bransanum
sem hafa snert á miklu og hafa
grunn í að vera skapandi í allar
áttir. Ég leyfi þeim að njóta sín
því þeirra hugmyndir eru
yfirleitt miklu betri en mínar.
Stefán Jakobsson

Hann segir að sér finnist betra að gera
plötu með öðrum og líti á sig frekar sem
verkstjóra en einhvern harðstjóra. „Það
koma margir að því að móta músíkina.
Biggi trommari hefur sitt að segja með
trommurnar og sama gildir um Hálfdán
með bassann. Þetta eru reynslumiklir
menn úr bransanum sem hafa snert á
miklu og hafa grunn í að vera skapandi
í allar áttir. Ég leyfi þeim að njóta sín
því þeirra hugmyndir eru yfirleitt miklu
betri en mínar,“ bendir hann á.

Fleiri lög eru væntanleg af komandi
plötu í spilun en Stefán hefur samið flest
sitt í samstarfi með Halldór Á. Björnsson. Birgir Jónsson slær á trommur,
Hálfdán Árnason plokkar bassann og
Birkir Rafn gítarinn. „Flóttamaður er
gamalt lag, um 25 ára. Fyrst ætlaði ég að
hafa plötuna á ensku en það var algjör
vitleysa að syngja á útlensku.“
Stefán ætlar að fylgja plötunni eftir
með því að spila á sem flestum stöðum
í sumar. Trúlega eftir að Ísland lyftir
HM styttunni í Rússlandi. „Tónlistin er
ævintýragjörn, blaut og köld en samt
svo falleg og hlý. Þetta eru 10 lög sem
eru klár og þau hafa öll sín einkenni.
Planið er að fylgja plötunni eftir með
því að spila í því bæjarfélagi þar sem
maður hefur átt bensín til að drífa í.
Ætli það verði ekki eftir HM en fyrir
Eistnaflug. Þá verða allir enn í stuði eftir
að Ísland hefur orðið heimsmeistari.“
benediktboas@365.is

þetta ger ð i st 1 2 . mars 1 9 1 6 :

Elskuleg móðir, amma, langamma og
langalangamma

Ragna Hólmfríður Pálsdóttir
lést miðvikudaginn 7. mars á dvalarheimili
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á
Sauðárkróki. Útför fer fram frá
Sauðárkrókskirkju miðvikudaginn 14. mars
kl. 14. Sérstakar þakkir færum við öllum þeim sem
önnuðust hana í veikindum hennar.
Elín Hólmfríður Haraldsdóttir
Þórður Gunnar Haraldsson
Joseph Piskura
Guðrún Elín Hilmarsdóttir
Ragna Rós Bjarkadóttir
Gunnar Valsson
Jón William Bjarkason
Guðríður Þórarinsdóttir
langömmubörn og langalangömmubörn

Alþýðusamband Íslands stofnað

A

lþýðusamband Íslands, heildarsamtök íslenskra stéttarfélaga,
var stofnað þennan dag árið
1916. Félagsmenn eru hvort tveggja
starfsmenn á almennum vinnumarkaði og hjá hinu opinbera. Þau félög
sem stóðu að stofnuninni voru Verkamannafélagið Dagsbrún, Hásetafélagið,
Verkakvennafélagið, Prentarafélagið,
Bókbindarafélagið, Verkamannafélagið
Hlíf og Hásetafélag Hafnarfjarðar.
Á vef Alþýðusambandsins segir að tilgangur stofnunarinnar hafi verið að auðvelda baráttu verkamanna fyrir bættum
kjörum. Samhliða kjarabaráttu líðandi

stundar hafi alla tíð verið lögð áhersla á
að byggja upp fyrir næstu kynslóðir og
horfa til framtíðar.
Á stofnþingi var Ottó N. Þorláksson
kjörinn forseti en Jón Baldvinsson tók
við sem forseti. Núverandi forseti ASÍ er
Gylfi Arnbjörnsson.
Samhliða stofnun ASÍ var Alþýðuflokkurinn stofnaður, en árið 1940 var
lögum ASÍ breytt og flokkurinn skilinn
frá til að mynda breiða samstöðu vinnandi manna óháð flokkspólitík. ASÍ
hóf þó aftur afskipti af stjórnmálum
við stofnun Alþýðubandalagsins í apríl
1956.

Mynd/ Ljósmyndasafn Reykjavíkur

FERMINGARGJÖF
FYRIR FRAMTÍÐINA

3 KLST.
NÁMSKEIÐ
FYLGIR

NÝTT SJÓNARHORN
MEÐ NETTRI MYNDAVÉL

STUÐNINGUR VIÐ
NETFLIX OG YOUTUBE

FER MEÐ TÓNLISTINA
HVERT SEM ER

EOS 200D m/18-55 linsu
24.2MP, Full HD 60p, Wi-Fi
Verð: 104.900 kr.

XE70 49" snjallsjónvarp
4K HDR
Verð: 119.990 kr.

SoundLink Micro hátalari
Vatnsheldur með Bluetooth
Verð: 15.900 kr.

NÚ FÆRIST FJÖR
Í LEIKINN

GÓÐUR FÉLAGI
OG ALLTAF Í STUÐI

ÖFLUG VÉL
FRÁBÆRT VERÐ

Legion Y520 leikjatölva
4 kjarna i7, 16GB, 1.5TB, GTX1050i

G5s Plus snjallsími
5,5" skjár, 32GB minni

Legion Y520T leikjatölva
6 kjarna i5, 16GB, 1.2TB, GTX1060

Verð: 219.900 kr.

Verð: 49.900 kr.

Verð: 174.900 kr.

Tilboðsverð: 89.900 kr.

Tilboðsverð: 99.990 kr.

Borgartúni 37, Reykjavík • Kaupangi, Akureyri • netverslun.is

Tilboðsverð: 12.900 kr.
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veður, myndasögur

Mánudagur
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Þrautir

M Á NU D AGU R

Norðaustlæg átt
í dag og skýjað á
köflum, en hvasst
með SA-ströndinni
og dálítil snjókoma
eða slydda þar.
Frost 0 til 9 stig, en
frostlaust syðst.
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LÁRÉTT
1. legu
5. reiðihljóð
6. sjúkdómur
8. kroppur
10. kusk
11. hvíld
12. djamm
13. lasleiki
15. heppnast
17. box
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Markov átti leik gegn Ktjatajev í
Bor árið 1977.
Svartur á leik
1...Hd1! 2. Kxd1 h2 0-1. Sex
skákmenn eru efstir og jafnir
með 5 vinninga eftir 6 umferðir.
Hannes Hlífar Stefánsson er
efstur Íslendinga með 4½
vinning.
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www.skak.is: GAMMA Reykjavíkurskákmótið.

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. stöðu, 5. urr, 6. ms, 8. líkami, 10. ló, 11.
náð, 12. rall, 13. slen, 15. takast, 17. kassi.
LÓÐRÉTT: 1. sullast, 2. tríó, 3. örk, 4. ummál, 7. siðlæti, 9. ananas, 12. reka, 14. lak, 16. ss.

8

Gunnar Björnsson

Skák

2

LÓÐRÉTT
1. slettast
2. hljómsveit
3. pappírsblað
4. umfang
7. kurteisi
9. granaldin
12. skófla
14. yfirbreiðsla
16. tveir eins

Pondus Eftir Frode Øverli
Hm

Hér er
eitthvað að.

Hmm

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

ÞETTA ER SNÁKUR!
DREPIÐ HANN MEÐ
SKÓFLU! DREPIÐ HANN
MEÐ HRÍFU!

ÉG VIL EKKI HAFA
HANN Í BÍLSKÚRNUM!
DREPIÐ HANN! DREPIÐ
HANN! DREPIÐ HANN!

Móður þinni hefur
alltaf verið illa við
skriðdýr.

Barnalán

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Ég trúi ekki að
ég sé að fara
á 101 boys
tónleika!.

Þá voru 10 ár af
Er þetta
læknanámi ekki alveg vont?
fyrir ekki neitt.

„illa við?“
Hvað með
morðóð?

Hérna!
Er þetta nógu
þungt til að
klára þetta?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Guð minn
góður!

Hvað heldurðu að sé að fara að gerast,
að einn þeirra spyrji þig hvort þú viljir
giftast sér?
Auðvitað ekki!

Allavega ekki á
mínum fyrstu
tónleikum.

Halló!
Geðveikraheimili?
Við erum með eina
handa ykkur.

STÓLADAGAR

%
20

Einu stólarnir með
360° Dondola
veltitækninni.

afsl.

af öllum
stólum og
heilsukollum

Fagaðilar mæla
eindregið með
Wagner

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

ERGOMDIC 100-3
Áður 169.900,Nú:135.920,-

SITNESS 15
Áður: 73.900,Nú: 59.120,-

Þið finnið okkur á Facebook

HEADPOINT
Áður: 71.900,Nú: 57.520,-

SITNESS HIGH BOB
Áður: 39.900,Nú: 31.920,-

SITNESS 6
Áður: 54.900,Nú: 43.920,-

Síðumúla 37,
108 Reykjavík
Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is
hirzlan.is
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

12. mars 2018

þátt í samstöðustarfi í Palestínu í ár
eða síðar. Engin skuldbinding felst
í að koma fræðast.
Björk Vilhelmsdóttir segir frá
International Women Peace Service / IWPS og öðrum samtökum
sem starfa við ólífuuppskeru,
Embla Sól Þórólfsdóttir segir frá
International Solidarity Movement / ISM og mögulega koma
fleiri fyrrverandi sjálfboðaliðar
og segja frá samtökum sem þeir
hafa starfað með.

12. mars 2018

MÁNUDAGUR

kynslóð en gengur nú í endurnýjun
lífdaga. Að þessu sinni þarf áheyrandi ekki að stagla í gegnum moldviðrisstafsetningu, fornar kenningar eða úreltar orðmyndir. Þess
háttar munaður hefur
verið tálgaður af og eftir
stendur kjarni sögunnar, það sem skiptir
máli, og hann hefur
sannarlega staðist
tímans tönn. Hann
er eitt af sígildum

Sýningar:

Fundir:
Hvað? Sjálfboðastörf í Palestínu Opinn fræðslufundur
Hvenær? 20.00
Hvar? Friðarhúsið, Njálsgata 87
Félagið Ísland Palestína stendur
fyrir fræðslufundi um sjálfboðastörf og samstöðustarf í Palestínu,
mánudagskvöldið 12. mars kl. 20 í
Friðarhúsinu.
Sjálfboðaliðar síðustu ára verða á
staðnum, kynna mismunandi sjálfboðasamtök og svara spurningum
fundargesta um það sem þarf að
undirbúa sé vilji til þess að taka

Hvað? Með allt á
hreinu leiksýning
NFFA
Hvenær? 20.00
Hvar? Bíóhöllin Akranesi
NFFA í samstarfi við Tónlistarskólann á Akranesi setur upp söngleikinn Með allt á hreinu.
Frumsýning 10. mars! Miðasala á
midi.is

Tölvuleikir verða
þemað í pub quizi
kvöldsins í Stúdentakjallaranum.

Hvað? Gísla saga Súrssonar á Herranótt 2018
Hvenær? 20.00
Hvar? Gamla bíó
Gísla saga Súrsonar hefur verið
lesin upp til agna af kynslóð eftir
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

The Shape Of Water
Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Óþekkti Hermaðurinn
Svanurinn ENG SUB
Loveless
The Florida Project
Spoor
Call Me By Your Name

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

Björk Vilhelmsdóttir segir m.a. frá International Women Peace Service á
fræðslufundi um sjálfboðastörf í Palestínu í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÖFNUN
STENDUR TIL 20. MARS

HAFÐU ÁHRIF Á
REYKJAVÍK FRAMTÍÐARINNAR
Hefur þú góða hugmynd um hvernig Reykjavík getur
orðið snjallari, skemmtilegri, vistvænni eða betri? Það
geta allir sent inn hugmynd á hverﬁdmitt.is.

SENDU INN ÞÍNA TILLÖGU
FYRIR 20. MARS

hverfidmitt.is

MÁNUDAGUR
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Fagna 10 ára afmælinu með sýningu

K

ron by KronKron er
sköpunarverk þeirra
Hugrúnar Árnadóttur
og Magna Þorsteinssonar en um þessar mundir er
merkið orðið 10 ára gamalt. Á
tíu árum hafa þau hannað 1.200
pör af skóm og af því tilefni
opna þau sýningu í samstarfi
við Hönnunarsafn Íslands á
sunnudaginn.
Á sýningunni, sem ber heitið
Undraveröld, verður til sýnis

skóhönnun þeirra. „Skórnir eru
framleiddir á Spáni og í Portúgal af afburða handverksfólki
með áratuga reynslu og þekkingu. Magni og Hugrún þekkja
framleiðsluferlið frá A til Ö og
vinna náið með hverjum handverksmanni. Þar sem skórnir
eru flóknir í gerð þarf mikla
þolinmæði og þrautseigju til
að koma þeim í gegnum eins
og hálfs árs framleiðsluferli. Á
bak við hvert par liggur oftar

en ekki vinna um fjörutíu handverksmanna. Hvert par er gert
úr mörgum litlum pörtum sem
hver og einn þjónar sínu mikilvæga hlutverki.
Það er því að mörgu að huga
til að koma hverju pari af blaði
og í gegnum allt ferlið, allt þarf
að ganga upp. Tímaramminn er
flókinn þegar svo margir handverksmenn koma að hverjum
skó,“ segir meðal annars í tilkynningu um sýninguna. – gha

Þeir sem elska Stuðmannamyndina
Með allt á hreinu ættu að kynna sér
söngleikinn sem NFFA í samstarfi við
Tónlistarskólann á Akranesi hefur
sett upp.

skáldverkum íslenskrar tungu.
Leikstjórar eru Jóhann Kristófer
Stefánsson og Sigurbjartur Sturla
Atlason. Miðar á midi.is
Hvað? Computer spirit
Hvenær? 16.00
Hvar? Ekkisens annars vegar (Bergstaðastræti 25B) og Gallery Port hins
vegar (Laugavegur 23B).
Sýningin Computer Spirit er í Ekkisens annars vegar (Bergstaðastræti
25B) og Gallery Port hins vegar
(Laugavegur 23B). Computer Spirit
var frumsýnd í febrúarmánuði á
þessu ári í Norður-Noregi, í samvinnu við Kurant Visningsrom,
Norsk Kulturråd og Troms Fylkeskommune. Listakonurnar eru
Andrea Ágústa Aðalsteinsdóttir ,
Freyja Eilíf og Sigthora Odins.

Uppákomur:
Hvað? Hugleiðsla
Hvenær? 19.30
Hvar? ODDSSON, JL húsinu
Haldið alla mánudaga í mars. Þátttakendum gefst færi á að ná góðri
slökun í þessari hugleiðslustund.
Þátttökugjald er 2.500 krónur.
Hvað? Tölvuleikja-pub quiz Vol. 4
Hvenær? 20.00
Hvar? Stúdentakjallarinn
Pub Quiz um tölvuleiki. Til mikils
er að vinna. Að hámarki þrír mega
vera saman í liði, fyrir 18 ára og
eldri.

Vísindadagur OR
Hörpu miðvikudaginn 14. mars kl. 8.30–15.45

Á vísindadeginum í ár verða nítján stutt og snörp erindi um fjölbreytt og
mikilvæg málefni: örplast, loftslagsmál, launajafnrétti, snjallvæðingu
og ylstrendur, svo nokkuð sé nefnt.
Save the Children á Íslandi

Boðið verður upp á morgunhressingu fyrir fund og léttan hádegisverð.
Ef þú kemst ekki getur þú fylgst með streymi frá erindunum á www.or.is.

Allir velkomnir | Aðgangur ókeypis
Skráning og nánari upplýsingar á or.is.
Taktu þátt í umræðunni á #orsamband

19
Skórnir frá
KronKron eru
sannarlega
einstakir.

20
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Mánudagur

UM LAND ALLT
KL. 19:25

Kristján Már Unnarsson heimsækir Ásbrú á Keﬂavíkurﬂugvelli. Þar sem
áður var bandarísk herstöð er nú íslenskur fjölskyldubær með þrjú
þúsund íbúum. Þar eru grunnskóli og háskólasamfélag, ﬂugakademía,
hótel, veitingastaðir, tónleikahús og spennandi sprotafyrirtæki.

Magnað

Mánudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is
SHETLAND
KL. 20:25

Vandaðir breskir sakamálaþættir
frá BBC um lögreglumanninn Jimmy
Perez sem starfar á Hjaltlandseyjum og fær inn á borð til sín afar
snúin sakamál. Íslensku leikararnir
Arnmundur Björnsson og Jóhann G.
Jóhannsson fara með stór hlutverk í
þáttunum.

CARDINAL
KL. 21:25

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

Stöð 2

Stöð 3

Stöð 2 bíó

07.00 The Simpsons
07.20 Kalli kanína og félagar
07.40 2 Broke Girls
08.05 The Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Hell's Kitchen
10.20 Masterchef USA
11.00 Empire
11.45 Sælkeraheimsreisa um
Reykjavík
12.10 Kevin Can Wait
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
15.05 Friends
15.25 The Bold Type
16.10 The Bold Type
17.00 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 heimsækir Ásbrú á
Keflavíkurflugvelli. Þar sem áður
var bandarísk herstöð er núna þrjú
þúsund manna íslenskur fjölskyldubær. Þar eru grunnskóli og
háskólasamfélag, flugakademía,
hótel, veitingastaðir, tónleikahús
og spennandi sprotafyrirtæki.
20.00 The New Girl
20.25 Shetland
21.25 Cardinal
22.10 Mosaic Hörkuspennandi
þættir úr smiðju HBO og Stevens
Soderbergh með Sharon Stone í
aðalhlutverki. Í þáttunum er reynt
að komast að því hvað hafi í raun
komið fyrir barnabókahöfundinn
Oliviu Lake sem var myrt á hrottalegan hátt. Saga hennar hefst
þegar líf hennar endar og farið
verður yfir aðdraganda andláts
hennar á allan mögulegan hátt.
23.05 The Path
23.55 Lucifer
01.25 Gone
02.10 Unsolved. The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
02.55 Strike Back
03.45 Bones
04.30 The Deuce
05.15 A Good Man

18.10 Great News
18.35 Last Man Standing
19.00 Entourage
19.30 Catastrophe
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Angie Tribeca
21.15 American Horror Story. Cult
22.00 The Last Ship
22.45 iZombie
23.30 The Strain
00.45 Catastrophe
01.15 Seinfeld
01.40 Friends
02.05 Tónlist

12.35 Song One
14.00 Dance Again - Jennifer
Lopez
15.25 The Choice
17.15 Song One
18.45 Dance Again - Jennifer Lopez
20.10 The Choice Rómantísk mynd
frá 2016. Strax við fyrstu kynni
átta þau Gabby og Travis sig á því
að þau eru sem sköpuð fyrir hvort
annað þótt hvorugt vilji viðurkenna það. Auk þess er Gabby heitbundin og á leið í hjónaband með
unnusta sínum og því koma nánari
kynni af Travis ekki til greina.
22.00 Jesse Stone. Lost In Paradise
23.30 Bastille Day
01.05 Entertainment Dramatísk
mynd frá 2015. Neil Hamburger,
hvers nafn er þó aldrei nefnt í
myndinni, dregur fram lífið með
sviðsgríni á fjórða flokks stöðum
í Mojave-eyðimörkinni en er bara
ekkert fyndinn.
02.45 Jesse Stone. Lost In Paradise

MOSAIC
KL. 22:10

Hver myrti Oliviu Lake? Saga
hennar hefst þegar líf hennar endar
og reynt að ﬁnna morðingjann með
öllum ráðum. Hörkuspennandi
lokaþáttur úr smiðju HBO með
Sharon Stone í aðalhlutverki.

stöð 2 sport

Lo
þáttka
ur
©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

THE PATH
KL. 23:00

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.

JESSE STONE:
LOST IN PARADISE
KL. 22:00

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 Kormákur
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 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 Kormákur
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 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 Kormákur
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Kalli Blómkvist í hættu
staddur

stöð 2 sport 2

Lögreglustjórinn í bænum Paradise,
Jesse Stone, er fenginn til að
aðstoða við rannsókn þriggja
óhugnanlegra morðmála í Boston.

09.35 A.Madrid - Celta Vigo
11.15 WBA - Leicester
12.55 Newcastle United - Southampton
14.35 Huddersfield - Swansea
16.15 Manchester United - Liverpool
17.55 Messan
19.25 W.Bremen - Köln
21.30 B. Dortmund - Frankfurt
23.10 UFC Now
23.55 Stoke - Manchester City

AMERICAN HORROR
STORY: CULT
KL. 21:15

Sögusviðið er bærinn Brookﬁeld
Heights og íbúar hans skiptast í
tvær fylkingar eftir forsetakosningarnar 2016.

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

07.10 Lengjubikarinn
08.50 Arsenal - Watford
10.30 Bornemouth - Tottenham
12.10 Messan
13.40 Minnesota Timberwolves Golden State
15.35 B. Dortmund - Frankfurt
17.15 Aston Villa - Wolves
18.55 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
19.20 Spænsku mörkin
19.50 Stoke - Manchester City
22.00 Football League Show
22.30 MD í hestaíþróttum Samantekt
23.15 W.Bremen - Köln

Stöð 2 Krakkar

Mæja býfluga
klukkan 08.38,
12.38 og 16.38

golfStöðin
08.15 Valspar Championship
13.15 Golfing World
14.05 Valspar Championship
19.05 PGA Highlights
20.00 Valspar Championship

RúV
11.35 ÓL fatlaðra. Skíðaganga
15.05 Gettu betur
16.05 Vikan með Gísla Marteini
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 Skýjaborg
21.10 Sýknaður
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Ólympíumót fatlaðra.
Samantekt
22.35 Saga HM. Chile 1962
00.05 Veröldin okkar. Líf á ruslahaugum
00.30 Kastljós
00.45 Menningin
00.55 ÓL fatlaðra. Skíðaskotfimi
02.50 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Síminn + Spotify
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show
09.45 The Late Late Show
10.25 Síminn + Spotify
12.25 Dr. Phil
13.05 Playing House
13.30 Jane the Virgin
14.15 9JKL
14.40 Survivor
15.25 Survivor
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 Speechless
20.05 The Fashion Hero
21.00 This is Us
21.50 The Gifted
22.35 Ray Donovan
23.25 The Tonight Show
00.45 CSI Miami
01.30 Law & Order True Crime:
The Menendez Murders
02.15 Chicago Med
03.05 Bull
03.50 Queen of the South
04.40 Síminn + Spotify

Útvarp

365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

LG DAGAR

LG Á HEIMA
Í RAFLANDI

ALLAR LG VÖRUR Á 10-50% AFSLÆTTI
KÆLISKÁPAR · ÞVOTTAVÉLAR · ÞURRKARAR · FARSÍMAR · OLED SJÓNVÖRP · SUHD SJÓNVÖRP · LED SJÓNVÖRP
HLJÓMTÆKI · ÞRÁÐLAUSIR HÁTALARAR · BLU-RAY SPILARAR · HEIMABÍÓ HÁTALARAR

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18 | Laugardaga 11 – 16

SíÐumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

HEILSUDÝNUR
& HEILSURÚM

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

22

25%
TIL
50%
A F S L ÁT T U R
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Bjarki mun skemmta dansþyrstum gestum á Sónar Reykjavík á laugardaginn.

Hefur aldrei verið

jafn spenntur

Raftónlistarmaðurinn Bjarki Rúnar Sigurðarson mun spila á Sónar
Reykjavík um næstu helgi. Hann lofar mikilfenglegri sýningu á stóra
sviðinu og segist aldrei hafa verið jafn spenntur. „Um tíu manns
munu koma að uppsetningu myndefnis, ljósa og leikmyndar.“

Seljum í stuttan
tíma eldri
gerðir rúma,
sýningareintök
og skiptidýnur með
veglegum afslætti.

FA X A F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

N

ú styttist óðfluga í
Sónar hátíðina þar
sem fjölbreyttur
hópur listamanna
kemur fram. Í þeim
hópi er meðal annars raftónlistarmaðurinn Bjarki Rúnar Sigurðarson. Það hefur farið tiltölulega lítið
fyrir Bjarka hér á Íslandi en hann
þó búinn að „meika“ það, ef svo má
að orði komast, í raftónlistarheiminum og hefur spilað víða um heim
á undanförnum árum.
Bjarki hefur verið að fikta í tónlist síðan hann man eftir sér. „Ég
hef verið að reyna að tjá hugsanir
mínar og tilfinningar í gegnum tónlist alveg frá því ég man eftir mér.
Ég hef unnið með það hvernig mér
líður frá degi til dags í einhvers
konar tón-dagbók. Margt sem ég
bý til er einungis fyrir sjálfan mig,“
útskýrir Bjarki sem er í dag í fullri
vinnu við að búa til og spila tónlist. Ég vinn með útgáfufyrirtækinu
трип records sem gefur út tónlistina
mína, en sömuleiðis rek ég mitt eigið
útgáfufyrirtæki bbbbbb records
með tveimur vinum mínum. Þar
einblínum við á að kynna íslenska
danstónlist og dægurlög.“
Eins og áður sagði hefur frekar
lítið farið fyrir Bjarka á Íslandi en
hann spilar mestmegnis erlendis.

Þetta er í fyrsta
skipti sem ég tek
þátt í svona stórum undirbúningi fyrir tónleikana
mína, ég hef aldrei verið
jafn spenntur.
Spurður út í muninn á milli þess
að spila á Íslandi og erlendis segir
hann: „Íslendingar eru kröfuharðir
og hafa ákveðna skoðun á hlutunum, þeir vita hvað þeim finnst gott.
Á sama tíma taka þeir hlutunum
ekkert of alvarlega eins og fólk sums
staðar annars staðar, mér finnst það
vera mjög jákvætt.“
Ég hef mikið gaman af því að
grínast og hafa það skemmtilegt,
sérstaklega þegar alvarlegir teknóaðdáendur eru nálægt. Heima á
Íslandi get ég verið að spila lag aftur
á bak í blandi við Siggu Beinteins og
svo eftir það komið með tryllt teknó
og allir verða glaðir. Fyrir tveimur
árum spilaði ég á tónlistarhátíð í
Belgíu þar sem flestir voru að búast
við einhverjum alvarlegum teknó
tónum en ég spilaði bara tónlist úr
Tetris í staðinn. Stundum fer það
í taugarnar á mér hvað fólk getur
verið búið að ákveða fyrir fram hvað
sé að fara gerast.“

Bjarki spilaði á Sónar Reykjavík
fyrir tveimur árum, þá í bílakjallaranum. Núna verður hann á stóra
sviðinu. Spurður út í hvort það
verði mikill munur á tónleikunum
hans í ár miðað við fyrir tveimur
árum svarar hann játandi.
„Já, hugmyndin var að gera eitthvað öðruvísi og útkoman er sú að
um tíu manns munu koma að uppsetningu myndefnis, ljósa og leikmyndar. Allt eru þetta vinir mínir
sem eru algjörir snillingar og hafa
komið mér verulega á óvart síðustu
daga. Þetta er í fyrsta skipti sem ég
tek þátt í svona stórum undirbúning fyrir tónleikana mína, ég hef
aldrei verið jafn spenntur.“
Bjarki tekur fram að hann sé líka
mjög spenntur fyrir að sjá tónleikana í bílakjallaranum í ár. „Kjallarinn er eitt af því besta við Sónar og
í ár verður þetta enn betra þegar
flestir þeir Íslendingar sem spila
eru vinir mínir.“
Bjarki bætir við að þeir félagar hjá
bbbbbb records verði með útgáfupartí í Lucky Records á miðvikudaginn og þar geta dansþyrstir hitað
upp fyrir Sónar. „Þeir sem spila
verða EOD, Volruptus, Lord Pusswhip og ég,“ segir Bjarki spenntur.
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
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Hvíldarsófar

Hvíldarstólar

Náttborð

Tungusófar

Svefnsófar

Rúmgaflar

Dýnu
r
í mör
gum
stærð
um
Dýnur

EINNIG SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM
Við erum á
Suðurlandsbraut 24

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar,
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar,
skammel, kollar, heilsukoddar, rúmgaflar,
dýnur í stillanleg rúm og margt fleira.

Lagerhreinsun
á Culti Milano
vörum

Opið:

Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

Lagerhreinsun
á Bugatti
vörum

Komdu í heimsókn
og gerðu góð kaup
LÚR

Suðurlandsbraut 24

108 Reykjavík

Sími 554 6969

lur@lur.is

www.lur.is

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
Láru G.
Sigurðardóttur

Bitlaus
sjúkratrygging

V

iðþolslaus af kvölum hefur
hún reynt nokkur húsráð til
að lina verkinn en ekkert slær
á tannpínuna. Hún er vel gefin og
hörkudugleg. Alla sína tíð unnið fyrir
sínu og lagt sig fram við að vera góður
samfélagsþegn. Greitt sína skatta.
Hún er einstæð þriggja barna móðir.
Hún getur ekki leyft sér margt utan
lífsins nauðsynjar og nú kvelst hún
heima því hún á ekki aur fyrir tannlæknakostnaði. Þetta er sönn saga.
Ef hún hefði verið viðþolslaus af
verkjum annars staðar í líkamanum
hefði hún getað leitað til læknis í von
um bata. En af því að verkurinn er í
munnholinu þá er lítil von um bata á
meðan veskið er tómt.
Af hverju er tannlæknaþjónusta
ekki sjúkratryggð líkt og önnur heilbrigðisþjónusta? Ef þú ert með verk í
tönn þarftu að greiða allan lækniskostnaðinn sjálf en ef þú færð verk
annars staðar í líkamann ertu sjúkratryggð. Ef þú brýtur tönn þá ertu
ekki sjúkratryggður en ef þú brýtur
bein annars staðar í líkamanum ertu
það. Hvers vegna er það?
Tannheilsa er nátengd almennri
heilsu. Ef tannheilsa er slæm geta
munnuholsbakteríur sýkt aðra staði
í líkamanum ef ónæmiskerfið er bælt
og valdið hjartaþelsbólgu svo dæmi
sé tekið. Auk þess getur ýmislegt gert
tennur útsettari fyrir sjúkdómum,
t.d. lyf. Ef aukaverkun af lyfjameðferð kemur fram í maga, t.d. magasár
eftir ibufen, þá ertu sjúkratryggð. Ef
aukaverkun kemur fram í munnholi,
t.d. tann- og tannholdssjúkdómar
eftir krabbameinslyfjameðferð, þá er
sjúkratryggingin bitlaus.
Tannheilsa er órjúfanleg heild
almennrar heilsu og stór hluti af
velferð okkar. Er ekki eðlilegt að
geta gengið að því vísu að geta leitað
læknis til að lina kvalir í tönnum líkt
og annars staðar í líkamanum?

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

89%

af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

