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HM-bikarinn goðsagnakenndi kom til landsins í gær í fylgd franska knattspyrnumannsins Christian Karembeu. Bikarinn var til sýnis í Smáralind og fjölmargir lögðu leið sína þangað til að
berja hann augum. Það er óskandi að Íslendingar eigi oftar, og vonandi nánari, kynni við bikarinn á Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í Rússlandi í sumar. Sjá síðu 12 Fréttablaðið/Ernir

Áhyggjuefni ef ekki má refsa fyrir brot
Formaður Félags framhaldsskólakennara segir áhyggjuefni ef skólastjórnendur eru úrræðalausir til að takast á við alvarleg brot eftir álit
umboðsmanns Alþingis. Brottvísun pilts fyrir stafrænt kynferðisofbeldi og vopnaburð var ólögmæt. Ráðherra boðar skoðun á verklagi.

Séra Ólafur
áfrýjar málum
kirkjumál Séra Ólafur Jóhanns-

son, sóknarprestur í Grensáskirkju,
hefur áfrýjað málunum tveimur þar
sem hann var fundinn sekur um að
hafa framið siðferðisbrot í skilningi
þjóðkirkjulaga til áfrýjunarnefndar.
Biskup tók hart á málinu og sendi
Ólaf í launað leyfi sem enn er í gildi.
„Úrskurðarnefnd hefur komist að
þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið
um kynferðislegt ofbeldi að ræða.
Því eru ekki rök fyrir því að framlengja það leyfi á þeim forsendum,“
segir Einar Gautur Steingrímsson,
lögmaður Ólafs.
Einnig telur Einar Gautur að konurnar hafi samhæft lýsingu á atvikunum að einhverju leyti.
Séra Ólafur þvertekur fyrir að
hafa viðhaft hátternið sem þær lýsa.
– sa / sjá síðu 4

Guðríður
Arnardóttir

hópi og var staðinn að vopnaburði í
skólanum sem skólinn áleit alvarleg
brot. Umboðsmaður taldi meðal
annars að brotið hefði verið gegn
rétti piltsins til náms með því að

Fréttablaðið í dag
Skoðun Kári Stefánsson skrifar
um stjórnmálamenn sem reisa
veggi og Klambratún, sem eigi
það til að hefna sín. 11

vísa honum úr skólanum og að grípa
hefði átt til annarra ráðstafana fyrst.
Ráðuneytið segist taka undir
ábendingar umboðsmanns um verklag og forvarnir gegn kynbundnu
ofbeldi og boðar vinnu í þá veru.
„Ráðuneytið hefur nú þegar hafið
vinnu við að endurskoða forvarnir
gegn kynbundnu ofbeldi í heild sinni
þar sem þær hafi ekki haldið í við
breyttan veruleika samtímans. Hið
sama á við um stafrænt kynferðis
ofbeldi þar sem stefnu skortir.“

þú finnur
fullkomið par fyrir
þvottahúsið í elko

sport Christian Karembeu

plús 2 sérblöð

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup
apríl-júní 2015

Nettó er kominn út!
ALLT AÐ

50%

Vertu með íðinni
páskagle

Páskasteikina
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lífið Ingibjörg

l Fólk
l fasteignir

þó um úrræði sem stjórnendur geti
gripið til í alvarlegum brotum.
„Mér finnst við þurfa að setja
skýrari línur um hvenær tilefni er
til brottvikningar og hvenær gefa á
annað tækifæri.“
Ekki megi gleyma þolendum.
„Hver er staða þolandans ef ekki
er heimilt að víkja geranda úr skólanum? Við getum ekki búið við að
nemendur geti brotið skólareglur,
án þess að tryggt sé að viðurlög sem
sett eru við því séu ekki ómerk.“ – smj

Páskabæklingur
2018
Páskablað Nettó

hefur trú á íslenska landsliðinu á
HM í Rússlandi. 12
Eyfjörð Hólmgeirsdóttir
er óhrædd
við að vera
öðruvísi í
útliti. 26

Áhyggjur eru þó af fordæmisgildi
niðurstöðunnar og segir Guðríður
Arnardóttir, formaður FF, hana vekja
áleitnar spurningar.
„Við erum með reglur um hvernig
nemendur eiga að haga sér í skólanum en ef nemandi brýtur þær
og engin viðurlög eru við því, hvað
heldur þá nemendum réttum megin
við reglurnar?“
Guðríður segir málið snúið því
pilturinn hafi verið barn samkvæmt
lögum. Áleitnar spurningar vakni

markhönnun ehf

Menntamál Formaður Félags framhaldsskólakennara (FF) segir brýnt
að fara yfir hvaða úrræði skólastjórnendur hafi til að bregðast við brotum
á skólareglum í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis á dögunum.
Umboðsmaður komst að því að
brottvísun 16 ára pilts vorið 2015
hefði verið ólögmæt af hálfu viðkomandi framhaldsskóla og ráðuneytisins.
Pilturinn deildi mynd af fáklæddri
skólasystur í lokuðum Facebook-
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20 útbíaðir logar

Veður

Suðaustan stormur suðvestan til
á landinu í dag. Él suðaustan- og
austanlands, rigning eða slydda allra
vestast, en úrkomulítið fyrir norðan.
Hiti 0 til 5 stig um landið sunnan- og
vestanvert. sjá síðu 18

Höfuðborgarlistinn var kynntur til
leiks við Ráðhúsið í Reykjavík í gær.

Ætla að reisa tíu
þúsund íbúðir í
höfuðborginni
kosningar „Íbúðamálin eru númer
eitt, tvö og þrjú hjá okkur. Við
viljum ekki missa unga fólkið sem
elst hérna upp í borginni eða flytur
hingað vegna náms.“
Þetta segir Björg Kristín Sigþórsdóttir, formaður og oddviti Höfuðborgarlistans, sem kynnti framboð
sitt til sveitarstjórnarkosninga í gær.
Um er að ræða þverpólitískt framboð en listann skipa 46 manns. Björg
Kristín segir að til standi að byggja
10.000 íbúðir í Grafarholti, Norðlingaholti og á fleiri stöðum á kjörtímabilinu.

Íbúðamálin eru
númer eitt, tvö og
þrjú hjá okkur.
Björg Kristín Sigþórsdóttir,
formaður Höfuðborgarlistans

Þá segir Björg að flokkurinn
muni stefna að tafarlausri uppbyggingu Sundabrautarinnar. „Hún er
þjóðþrifamál í höfuðborginni. Við
þurfum að tengja hverfin og tengjast
öðrum leiðum út úr borginni.“
Þá segir Björg Kristín að það sé
óábyrgt að ráðast í gerð Borgarlínu
þegar óvíst sé hvernig rekstur hennar
muni ganga. „Það er óábyrgt að fara
með skattfé almennings í einhver
málefni sem ekki er vitað hverju
skilar nákvæmlega.“ – dfb

Listaverkið 20 logar eftir Huldu Hákon sem stendur við Hótel Sögu var atað út í tjöru og fiðri um helgina. Skemmdarverkin voru unnin til höfuðs
Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands, og hernaðaraðgerðum Tyrkja í Sýrlandi. Logarnir 20 á skúlptúrnum tákna NATO-ríkin. Svona leit listaverkið út í gærkvöld, eftir að reynt hafði verið að þrífa það. Þeirri vinnu verður framhaldið í dag. Málið var tilkynnt til lögreglu. Fréttablaðið/Ernir

Fundarlaun
í boði fyrir
upplýsingar
LÖGREGLUMÁL Eigendur tölvubúnaðarins sem stolið var úr gagnaveri á
Suðurnesjum fyrir nokkrum vikum
hafa heitið þeim 6 milljóna króna
fundarlaunum sem veitt getur upplýsingar um hvar búnaðinn er að
finna.
Fundarlaunin verða greidd til
þess sem lögregluyfirvöld staðfesta
að hafi komið ábendingunni fyrstur
á framfæri.
Lögreglan rannsakar innbrotin
sem þaulskipulagða glæpastarfsemi
en alls hafa 23 verið handteknir í
tengslum við málið og situr einn
maður í gæsluvarðhaldi í tengslum
við það. Verðmæti búnaðarins er
talið vera nærri 200 milljónum.
Þeir sem búa yfir upplýsingum
um málið eru hvattir til að hafa samband við lögregluna á Suðurnesjum
í síma 832 0253. – dfb

HVÍTT SÚKKULAÐIEGG

Hringvegurinn allur
orðinn fær rafbílum
Með nýrri hleðslustöð á Mývatni eru ekki meira en 100 kílómetrar á milli
hleðslustöðva á hringveginum. Flestir rafbílar geta ekið hringveginn án teljandi
vandræða. Umhverfisráðherra segir þetta mikilvægt skref í átt að orkuskiptum.
Samgöngumál Í dag verður ný hraðhleðslustöð Orku náttúrunnar (ON)
fyrir rafbíla tekin í gagnið á Mývatni
og við það opnast hringvegurinn
fyrir rafbíla. Innan við hundrað
kílómetrar eru á milli hleðslustöðva
fyrirtækisins á hringveginum. „Stór
áfangi í samgöngusögu þjóðarinnar,“ segir framkvæmdastjóri ON.
Orkuskipti í samgöngum eru á
dagskrá stjórnvalda. Orkuskipti,
sem miða að því að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda með því að
hraða þrífösun rafmagns, varmadæluvæðingu á köldum svæðum og
auknum innviðum fyrir rafbíla, á
að taka föstum tökum á þessu kjörtímabili.
Fjöldi rafbíla hér á landi hefur
stóraukist síðustu misseri. Í mars
árið 2016 voru þúsund rafbílar á
landinu. Í lok árs 2017 nálguðust rafbílar að verða 5.000 talsins. Því má
segja að orkuskipti í samgöngum hér
á landi séu hröð og rími við markmið um minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda í Parísarsamkomulaginu.
,,Það er afar ánægjulegt að nú sé
með góðu móti hægt að komast eftir
öllum hringveginum á rafbíl. Orkuskipti í samgöngum eru ein af mörgum aðgerðum sem verið er að vinna
að til að mæta alþjóðlegum skuldbindingum okkar í loftslagsmálum.
Bætt drægni rafbíla skiptir hér líka
miklu máli,“ segir Guðmundur Ingi
Guðbrandsson umhverfisráðherra.
„En nokkrar áskoranir eru enn
til staðar, til dæmis heimahleðsla
víða í fjölbýlishúsum og mörgum
grónari hverfum í þéttbýli og einnig
þarf að finna leiðir til að bílaleiguflotinn nýti sér vistvænni bifreiðar,

✿  Ekki meira en 100 kílómetrar á milli hleðslustöðva

Virkar hraðhleðslur
Hraðhleðslur á áætlun 2018
Hleðslur á áætlun 2018

Það er afar ánægjulegt að nú sé hægt
að komast eftir öllum
hringveginum á rafbíl.
Guðmundur Ingi
Guðbrandsson,
umhverfis- og
auðlinda
ráðherra

því þær ráða miklu um endurnýjun
bílaflotans,“ segir Guðmundur Ingi.
Ár er síðan Orka náttúrunnar
opnaði leiðina milli Akureyrar og
Reykjavíkur fyrir rafbíla. Nú, ári

síðar, eru hleðslustöðvar fyrirtækisins orðnar 31 talsins og stefnan er
að bæta við um 20 stöðvum á næstu
mánuðum.
Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri ON, segir þessi tímamót á pari við opnun Skeiðarárbrúar á áttunda áratugnum.
„Það má segja að þetta sé hin
síðari opnun hringvegarins sem
mun stuðla að umhverfisvænni
samgöngum,“ segir Bjarni Már en
bílaleigurnar hafa verið tregar til að
kaupa inn rafbíla.
„Erlendir ferðamenn eru að koma
hingað til að upplifa hreinleikann
og því myndu þeir fagna því ef þeim
stæði til boða rafbíll, það er okkar
mat.“ sveinn@frettabladid.is
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Verð frá: 3.180.000 kr.

Það er engin tilviljun að Toyota Corolla er mest seldi bíll í heimi. Hann byggir á gömlum og traustum grunni, en breytist um leið í takt við tímann og
tækninýjungar hverju sinni. Þess vegna eiga allar kynslóðir sína Corollu. Nú færð þú hana á góðu verði með veglegum kaupauka – ferð til Evrópu
fyrir tvo með Icelandair og Canon EOS 800D myndavél, alls að verðmæti 257.900 kr.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Bandarískur sjóður fjárfestir í Heimavöllum
Viðskipti Leigufélagið Heimavellir er að ganga frá um þriggja
milljarða króna lánasamningi við
sjóð í stýringu bandaríska sjóðastýringarfyrirtækisins Eaton Vance
Management. Þá mun sami sjóður
einnig leggja félaginu til um 300
milljónir króna í nýtt hlutafé, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins,
en fjárfestingin er gerð fyrir milligöngu Fossa markaða. Upplýst var
um samkomulagið við Eaton Vance
á hluthafafundi Heimavalla í síðustu viku.

Mest lesið

Guðbrandur
Sigurðsson

Heimavellir, sem er stærsta leigufélag landsins og var með tæplega
2.000 leiguíbúðir í rekstri í lok síðasta árs, stefnir að skráningu á aðalmarkað í Kauphöllinni í byrjun maí.
Greint var frá því í Markaðnum,

fylgiriti Fréttablaðsins um viðskipti
og fjármál, á miðvikudag að Heimavellir hefðu fyrir skömmu sagt upp
samningi sínum við Kviku banka,
sem átti að leiða söluferli á hlutum
félagsins við skráningu á hlutabréfamarkað, og ráðið Landsbankann í
staðinn. Leigufélagið hefur í hyggju
að sækja sér nýtt hlutafé fyrir jafnvirði um 1.500 milljóna króna.
Fjárfestingarsjóðir í stýringu
Eaton Vance hafa mjög látið til sín
taka á íslenskum hlutabréfamarkaði á undanförnum tveimur árum

og eru í hópi stærstu hluthafa í
mörgum skráðum félögum. Þá veitti
sjóðastýringarfyrirtækið Almenna
leigufélaginu, næststærsta leigufélagi landsins, í byrjun þessa árs
um fjögurra milljarða króna lán, en
sú fjárfesting var einnig fyrir milligöngu Fossa markaða.
Í árslok 2017 nam virði fjárfestingareigna Heimavalla 53,6 milljörðum. Hagnaður leigufélagsins
var um 2,7 milljarðar og jókst hann
um 500 milljónir á milli ára. Matsbreyting fjárfestingareigna, sem

nam rúmlega 3,8 milljörðum á árinu
2017, litaði hins vegar mjög afkomu
félagsins. Rekstrarhagnaður Heimavalla fyrir matsbreytingu eigna var
þannig 1.622 milljónir króna í fyrra
á sama tíma og fjármagnskostnaður
félagsins var nærri 1.960 milljónir.
Leigufélagið hefur því að undanförnu unnið mjög að því að reyna að
endurfjármagna skuldirnar á hagstæðari lánakjörum. Samtals námu
vaxtaberandi langtímaskuldir þess
liðlega 32 milljörðum króna í lok
síðasta árs. – hae

Séra Ólafur sakar konurnar
fimm um samantekin ráð

Lögmaður Ólafs Jóhannssonar, sóknarprests í Grensáskirkju, telur að fimm konur sem sökuðu Ólaf um
kynferðislega áreitni hafi samhæft atvikalýsingu. Ólíklegt þykir að hann snúi aftur til starfa á árinu á meðan
áfrýjunarnefnd hefur málin til meðferðar. Hann þvertekur fyrir að hafa sýnt það hátterni sem konurnar lýsa.

2
Sameining
3
Fjarðabyggðar
og Breiðdalsvíkur

Höfuðborgarlistinn
kynnir framboð sitt

samþykkt

4

Vélarvana báti
bjargað við
Reykjavíkurhöfn

5

Unnu
skemmdarverk
á 20 logum Huldu
Hákon

Séra Ólafur er sóknarprestur í Grensáskirkju. Ólíklegt er að hann snúi aftur til starfa í bráð. Fréttablaðið/Eyþór

Fyrir liggur og er
óumdeilt að konurnar í þeim málum stóðu
saman sem ein heild.
Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður
Ólafs, í bréfi til áfrýjunarnefndar

við þau samskipti sem hafa aldrei
falið í sér einhliða markaleysi, valdbeitingu eða ógnun,“ skrifar Einar
Gautur.
Einnig telur Einar Gautur að konurnar hafi samhæft atvikalýsingu að
einhverju leyti. Ásakanir kvennanna
eru allar keimlíkar, um að sóknarpresturinn hafi sleikt og nartað í
eyrnasnepla þeirra. Séra Ólafur
þvertekur fyrir að hafa viðhaft það
hátterni.

„Áfrýjandi kannast ekki við þær
sjálfur og hefur hann engar aðrar
skýringar en að þær hafi smitast úr
öðrum málum á hendur sér. Fyrir
liggur og er óumdeilt að konurnar í
þeim málum stóðu saman sem ein
heild,“ segir í áfrýjun séra Ólafs.
Ólíklegt þykir að Ólafur komi til
starfa á þessu ári á meðan málið
er til meðferðar áfrýjunarnefndar
þjóðkirkjunnar.
sveinn@frettabladid.is

JEEP GRAND CHEROKEE
®

MEST VERÐLAUNAÐI JEPPI Í HEIMI

VERÐLÆKKUN
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: 8.690.000 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.
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Röð út úr húsi til að
berja HM bikarinn
augum

kirkjumál Séra Ólafur Jóhannsson, sóknarprestur í Grensáskirkju,
hefur áfrýjað málunum tveimur þar
sem hann var fundinn sekur um að
hafa framið siðferðisbrot í skilningi
þjóðkirkjulaga til áfrýjunarnefndar
þjóðkirkjunnar. Að mati lögmanns
Ólafs vaknar sú spurning hvort ein
kæran sé runnin undan rifjum biskups, prófasts eða öðrum vinkonum
í kirkjunni sem vilji fella séra Ólaf.
Fimm konur kærðu Ólaf á haustmánuðum fyrir kynferðislega áreitni
á kirkjulegum vettvangi. Biskup tók
hart á málinu og sendi Ólaf í launað
leyfi sem enn er í gildi og var framlengt í síðustu viku. Einar Gautur
Steingrímsson, lögmaður Ólafs, er
afar vonsvikinn yfir vinnubrögðum
biskups. „Biskup sendir séra Ólaf
í leyfi vegna gruns um kynferðislegt ofbeldi. Úrskurðarnefnd hefur
komist að þeirri niðurstöðu að ekki
hafi verið um kynferðislegt ofbeldi
að ræða. Því eru ekki rök fyrir því
að framlengja það leyfi á þeim forsendum,“ segir Einar Gautur.
Í bréfi Einars Gauts til áfrýjunarnefndarinnar í einu málinu vitnar
hann til samskipta konunnar við
Ólaf. Meðal gagna eru þrjú jólakort, árin 2012, 2015 og 2016, þar
sem konan talar vel til Ólafs og
sendir honum „þúsund kossa“ eins
og stendur í jólakortunum. Á það
að vera til vitnis um góðan anda
milli þeirra og geta bent til þess að
ákæran sé ekki af heilum hug komin.
„Að mati áfrýjanda eru allar
þessar kveðjur í stíl við áralöng
samskipti gagnaðila við hann en
kæra gagnaðila er algjörlega á skjön

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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Kröfðust aðgerða gegn byssuofbeldi

Ragnheiður Elín Árnadóttir fer fyrir
Keflvíkingum sem vilja varðveita
gömlu Sundhöllina. Fréttablaðið/GVA

Hollvinasamtök
leggja fram kæru
Reykjanesbær „Ég gat ekki merkt
annað en stofnunin sé sammála
okkur um nauðsyn þess að kanna
til hlítar varðveislugildi hússins,“
segir Ragnheiður Elín Árnadóttir,
formaður Hollvinasamtaka Sund
hallar Keflavíkur, um fund sem
samtökin voru boðuð á hjá Minja
stofnun í síðustu viku. Ragnheiður
segir stofnunina ítrekað hafa lýst
þeirri skoðun að Sundhöllin hafi
bæði menningar- og byggingasögu
legt gildi.
Eftir að bæjaryfirvöld í Reykja
nesbæ samþykktu deiliskipulag
fyrir Sundhallarreitinn var málinu
vísað til Skipulagsstofnunar til stað
festingar. Aðspurð um næstu skref
segir Ragnheiður Minjastofnun geta
komið athugasemdum til Skipulags
stofnunar. „Við munum gera það
líka og erum einnig að undirbúa
kæru vegna vanhæfis við afgreiðslu
málsins hjá bæjaryfirvöldum.“ – aá

Hin 18 ára gamla Emma Gonzales steig á svið á samstöðufundi gegn byssuofbeldi í Washington-borg um helgina. Hundruð þúsunda komu þar
saman til að krefjast breytinga á bandarísku skotvopnalöggjöfinni. Emma, sem er 18 ára, er nemandi í Marjory Stoneman-skólanum. Sautján nemendur létust í skotárás í skólanum á dögunum. Emma komst við er hún las upp nöfn skólasystkina sinna sem létust í árásinni. nordicphotos/Getty

Verjandi gagnrýninn á
áherslur ákæruvaldsins
Verjandi konu sem ákærð er fyrir líflátshótun gegn grunuðum kynferðisbrotamanni, segist vera furðu lostinn yfir áherslum ákæruvaldsins. Maðurinn setti sig
í samband við þroskaskerta dóttur hennar en mál gegn honum bíða afgreiðslu.

Mikill jarðhiti er í Hveragerði. Fréttablaðið/Valli

Tvær milljónir í bilaðan goshver
hveragerði Leggja á nýja leiðslu að
goshver í Hveragarðinum í Hvera
gerði. Goshvernum hefur verið lokað
þar sem tenging að honum er í ólagi.
„Þar sem mikill fjöldi gesta hefur
nú þegar boðað komu sína í Hvera
garðinn á næstunni er mikilvægt að
ráðist verði í þessar framkvæmdir
hið allra fyrsta,“ segir í minnisblaði
Aldísar Hafsteinsdóttur, bæjarstjóra
í Hveragerði.
Fram kemur hjá bæjarstjóranum
að umtalsverðar truflanir hafi verið á
rekstri gufuveitunnar í bænum und
anfarið. „Þrýstingur í holum hefur

Aldís
Hafsteinsdóttir

minnkað,“ segir Aldís. Sett hafi verið
dæla í holu átta í fyrra því hún hafi
verið hætt að virka sem gufuhola
en dælan hafi eyðilagst í nóvember.
Mikilvægt sé að koma goshvernum
í gang og leggja þurfi nýja lögn. Það
kosti 2,2 milljónir króna. – gar

Ferðast fyrir tíu milljónir króna
stjórnsýsla Alls nam ferðakostn
aður í miðlægri stjórnsýslu Reykja
víkurborgar um tíu milljónum króna
á síðasta ári en listi yfir ferðir kjör
inna fulltrúa og embættismanna árið
2017 á skrifstofum miðlægrar stjórn
sýslu var lagður fram á borgarráðs
fundi á fimmtudag.
Ferðakostnaður borgarfulltrúa á
síðasta ári nam 4,6 milljónum. Skoð
unarferð S. Björns Blöndal, borgar
fulltrúa Bjartrar framtíðar, í kvik
myndaver í Bristol og Cardiff kostaði
til dæmis 113 þúsund, en Hrólfur
Jónsson, skrifstofustjóri á skrifstofu
eigna og atvinnuþróunar hjá Reykja
víkurborg, sem einnig var með í för
rukkaði sjö þúsund krónum meira.

S. Björn Blöndal

Borgarfulltrúinn rukkaði reyndar
einnig fyrir ferðina mánuði síðar
um tíu þúsund krónur. Ekki er vitað
hvað kom út úr þessari heimsókn.
Námsferð yfirstjórnar Reykjavík
urborgar til Akureyrar í maí í fyrra
kostaði borgina 416.895 krónur sam
kvæmt listanum en ferðin var farin
fimmtudaginn 4. maí og var komið
heim daginn eftir. – bb

Dómsmál „Þetta kemur manni mjög
ankannalega fyrir sjónir, að Guð
rúnu sé birt ákæra umsvifalaust fyrir
þessa hótun en meint brot þessa
manns gegn þroskaskertri vinkonu
dóttur hennar velkist um og bíður
endalaust,“ segir Arnar Þór Stefáns
son, verjandi Guðrúnar Karítasar
Garðarsdóttur, sem ákærð hefur
verið fyrir líflátshótun gegn boccia
þjálfara á Akureyri.
Eins og Fréttablaðið skýrði frá á
fimmtudag brást Guðrún illa við
þegar dóttir hennar, sem er þroska
skert, fékk skilaboð frá manni sem
grunur leikur á um að hafi brotið
gegn þroskaskertri stúlku á Akur
eyri þegar hann var bocciaþjálfari
hennar. Málið hefur verið til rann
sóknar hjá lögreglu síðan um mitt
ár 2015 og bíður nú ákvörðunar um
ákæru.
„Þetta er bara mjög taktlaust og
svona á ekki að beita ákæruvaldi,“
segir Arnar og bætir við: „Það hefði
verið strax skárra að ákæra í báðum
málum á sama tíma líti menn svo á
yfir höfuð að ástæða sé til ákæru á
hendur henni.“
Aðspurður segir Arnar að maður
inn hefði með engum hætti getað
talið sér standa ógn af Guðrúnu.
„Það getur hver maður séð að
hún hefur enga burði til að standa
við þessa hótun. Hún reyndar
mótmælir því að seinni hótunin í
ákæru hafi átt sér stað,“ segir Arnar.
Í ákæru segir að Guðrún hafi sagt
„jú, víst, ég get látið drepa þig“, en
Guðrún segist ekki hafa sagt þessi
orð þótt hún gangist við því að hafa
haft í einhverjum hótunum um
afleiðingar ef hann kæmi nálægt
dóttur hennar.

Bocciaheimurinn á Akureyri klofnaði vegna málsins. Fréttablaðið/Pjetur

Þetta er bara mjög
taktlaust og svona á
ekki að beita ákæruvaldi.
Arnar Þór
Stefánsson,
lögmaður

Arnar segir að til að réttlæta
ákæru vegna líflátshótunar þurfi
hótunin að vera til þess fallin að
vekja raunverulegan ótta þess sem
hún beinist að um líf, heilbrigði eða
velferð sína
„Það þarf þá að vera einhver

raunverulegur ótti,“ segir Arnar og
nefnir í dæmaskyni hótanir þekktra
ofbeldismanna. „En það er engin
alvöru ógn í móður þroskaskertrar
stúlku sem kemur inn á vinnustað
manns til að ausa úr skálum reiði
sinnar. Það er engin ógn í því og
sá sem fyrir verður getur ekki með
réttu óttast um líf sitt,“ segir Arnar.
Hann segist munu byggja varnir
fyrir Guðrúnu á þessu og til vara á
því að um neyðarvörn fyrir dóttur
Guðrúnar hafi verið að ræða.
„Hún lítur svo á að dóttir hennar
sé í hættu gagnvart því að þessi
maður fari á fjörurnar við hana og
við þær aðstæður grípur hún til þess
meðals. Hótunina má þá réttlæta
af þessari hættu sem hún upplifir
dóttur sína í,“ segir Arnar.
adalheidur@frettabladid.is

Meira

fyrir páska

Hagkaups smjörsprautað kalkúnaskip
Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað kalkúnaskip
sem er algjört lostæti og hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er
tilbúið beint í ofninn og eldamennskan afar einföld.

2.999

kr/kg

Hagkaups hamborgarhryggur

Hagkaups fylltar kalkúnabringur

Hagkaups fyllt hátíðalæri

Saltminni og því þarf aðeins að elda í ofni.
Hentar einnig vel í Sous Vide eldun.

4 gómsætar tegundir:
Beikon, trönuberja, döðlu og amerísk.

Úrbeinað lambalæri fyllt með góðgæti.
4 tegundir: Döðlur og gráðaostur - Fíkjur,
engifer og kanill - Camembert - Sveppir.

2.098 kr/kg

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

3.499 kr/kg

2.899 kr/kg
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Fyrrverandi héraðsstjóri Katalóníu handtekinn í Þýskalandi
ÞÝSKALAND Carles Puigdemont,
fyrrverandi forseti héraðsstjórnar
Katalóníu, var handtekinn af þýskum lögreglumönnum í gær þegar
hann kom inn í landið frá Danmörku. Líklegt er að Puigdemont
verði framseldur til Spánar.
Katalóninn hefur verið í sjálfskipaðri útlegð í Belgíu síðan spænsk
stjórnvöld gáfu út handtökuskipun
á hendur honum. Heima á Spáni
bíða hans réttarhöld og ákæra um
landráð og misnotkun á opinberu
fé.

Stöðva ekki
vinnu við
legsteinasafn
skipulagsmál Framkvæmdir við
legsteinasafn listamannsins Páls
Guðmundssonar í Húsafelli verða
ekki stöðvaðar á meðan leyst er úr
kærumáli vegna safnsins.

Páll
Guðmundsson

Eigandi Húsafells 1 kærði ákvörðun byggingarfulltrúa um að veita
byggingarleyfi fyrir húsi undir legsteinasafn Páls. Úrskurðarnefnd
umhverfis- og auðlindamála segir
framkvæmdir á svæðinu langt
komnar. Ekki sé knýjandi nauðsyn
að stöðva framkvæmdir. „En bent er
á að áframhaldandi framkvæmdir
eru á ábyrgð leyfishafa.“ – gar

Rannsaka óþef
úr Kristalnum
UMHVERFISMÁL Veðurstofunni barst
í gær tilkynning um óvenjulega lykt
í íshelli í Breiðamerkurjökli. Ferðaþjónustuaðilar sem voru að kanna
aðstæður við íshellinn, sem kallast
Kristallinn, sögðu að lyktin hefði
verið sterkari seinnipart dags og að
gasmælir hefði varað við súrefnisleysi í hellinum.
Ákveðið var að yfirgefa staðinn
í framhaldinu og hefur lögreglu
verið gert viðvart. Í tilkynningu frá
Veðurstofunni kemur fram að ekki
sé vitað hvaða lofttegund veldur
menguninni á svæðinu, eða hver
uppruni hennar er, en ákveðið hefur
verið að ráðast í mælingar á morgun
til þess að reyna að komast að því.
– dfb

Puigdemont var einn helsti talsmaður þess að Katalónía myndi lýsa
yfir sjálfstæði frá Spáni. Hann var
forseti héraðsstjórnar þegar boðað
var til atkvæðagreiðslu um hvort
landið ætti að slíta sig frá Spáni.
Stjórnvöld í Madríd töldu kosninguna ólögmæta og beittu öllum
brögðum, meðal annars óeirðalögreglu, til að koma í veg fyrir að hún
gæti farið fram.
Því var lýst yfir fyrir helgi að þrettán forsprakkar aðskilnaðarhreyfingarinnar, þeirra á meðal hinn

handtekni, yrðu saksóttir vegna
„byltingartilraunar“.
Þegar Puigdemont var handtekinn var hann á leið aftur til Belgíu
frá Finnlandi en þar hafði hann
verið í heimsókn yfir helgina. Í dag
verður hann leiddur fyrir dómara
í Þýskalandi en það er gert í þeim
tilgangi að tryggja að raunverulega
sé um Puigdemont að ræða. Í kjölfarið verður tekin ákvörðun um það
hvort hinn handtekni þurfi að vera í
varðhaldi á meðan tekin er afstaða
til framsalsbeiðni Spánar. – jóe

Líklegt er að Puigdemont verði framseldur til Spánar.

NORDICPHOTOS/AFP

Biður um milljarða smáræði
handa jemenskum börnum

Stríðið í Jemen hefur nú geisað í þrjú ár. Framkvæmdastjóri UNICEF á svæðinu hefur biðlað til stjórnvalda
um að grípa inn í og segir upphæðina smáræði samanborið við það sem eytt er í stríðsrekstur. Leggja mætti
út fyrir nauðsynlegri aðstoð 35 sinnum með upphæðinni sem Sádar nota í kaup á bandarískum vígvélum.
JEMEN UNICEF hafa kallað eftir því
að 350 milljónir dollara verði veittar
í neyðaraðstoð. Stærstur hluti þeirrar upphæðar er hugsaður til að fæða
sveltandi börn í hinu stríðshrjáða
Jemen. Framkvæmdastjóri samtakanna í Norður-Afríku og Miðausturlöndum segir upphæðina vera smáræði í samanburði við þá fjármuni
sem eytt er í stríðsrekstur í landinu.
„Fyrir árið 2018 hefur UNICEF
beðið um 350 milljónir dollara til
að verja í neyðaraðstoð. Það er smáræði miðað við þær upphæðir sem
renna til stríðsreksturs ár hvert. Við
erum að fara fram á smáræði,“ segir
Geert Cappalaere en hann gegnir
fyrrgreindri framkvæmdastjórastöðu.
Á frummálinu hafði Cappalaere
notað orðið „peanuts“, eða jarðhnetur, til að lýsa upphæðinni. Ummælunum var nokkuð greinilega beint
að Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, en í liðinni viku notaði
forsetinn sama orð til að lýsa12,5
milljarða dollara vopnasölusamkomulagi Bandaríkjanna við SádiArabíu.
Til að setja tölurnar í samhengi
þá eru 350 milljónir dollara andvirði tæplega 3,5 milljarða íslenskra
króna. 12,5 milljarðar dollara aftur
á móti myndu útleggjast sem rúmlega billjarður íslenskra króna og
237 milljörðum betur. Fyrir vopnasamkomulag Sáda mætti því leggja
út fyrir umbeðinni þörf UNICEF 35
sinnum og samt eiga 250 milljónir
dollara í afgang.
Trump lét ummælin falla á fundi
með Mohammed bin Salman, krón-

Barn bólusett við barnaveiki um miðjan þennan mánuð. Yfir þúsund börn fengu sóttina í ágúst í fyrra.

prinsi Sádi-Arabíu, á fundi þeirra í
Hvíta húsinu síðastliðinn þriðjudag. Uppreisnarmenn Húta steyptu
stjórnvöldum í Jemen af stóli fyrir
sléttum þremur árum. Síðan þá hafa
Sádar farið fyrir sveitum sem berjast
gegn uppreisnarmönnunum.
Áætlað er að 10 þúsund manns
hafi fallið í stríðinu og meira en 40
þúsund hafi særst. Hungursneyð
ríkir í landinu auk þess að kólera

og barnaveiki hafa dregið þúsundir
til dauða. Íbúar í Jemen eru um 8,4
milljónir en áætlað er að fjórir af
hverjum fimm séu undir fátæktarmörkum.
„Árið 2017 voru fimm jemensk
börn drepin daglega í átökunum.
Hvert einasta barn í landinu er í
bráðri þörf fyrir neyðaraðstoð,“
segir Cappalaere. „Hvorugur deiluaðila – eða þeir sem hafa áhrif á þá

– hefur sýnt nokkra virðingu í garð
barna eða óbreyttra borgara sem
byggja landið.“
Grunur leikur á því að stríðsglæpir
hafi verið framdir í landinu af hálfu
beggja aðila. Auk Húta og sveita Sáda
er flokkur minni skærusamtaka sem
taka þátt í átökunum. Grunur leikur
á að hluti þeirra sé dyggilega studdur
af Sameinuðu arabísku furstadæmunum. joli@frettabladid.is

Úrval greina um
sambúð lands
og þjóðar eftir
Halldór Laxness
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Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla virka daga 10–19 | Laugardaga 11–16 | www.forlagid.is
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Dagar höfnunar
VILDARVERÐ: 3.399.Verð: 3.999.-

Allt sundrast
VILDARVERÐ: 3.699.Verð: 3.999.-

KOMIN Í

KILJU!

EFTIR SAMA
HÖFUND OG
Köld slóð
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

Vegurinn heim lengist
með hverjum morgni
VILDARVERÐ: 3.399.Verð: 3.999.-

MERKT”
“

Krítarmaðurinn
VILDARVERÐ: 3.399.Verð: 3.999.-

Flúraða konan
VILDARVERÐ: 3.399.Verð: 3.999.-

Gilead
VILDARVERÐ: 3.499.Verð: 3.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Sögur frá Rússlandi
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

Í nafni sannleikans
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 27. mars eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Sannleikurinn
um Trump

26. mars 2018

MÁNUDAGUR

Halldór

A

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Það er hins
vegar gagnrýnivert að
þetta ákvæði
skuli enn vera
til. Því hefði
átt að kasta út
í hafsauga
fyrir löngu.

llt frá þeim ólánsdegi þegar Bandaríkja
mönnum varð það á að velja Donald
Trump forseta sinn hafa orð og gjörðir
forsetans verið með endemum, nánast
dag hvern. Nú er hann upptekinn við að
koma á viðskiptastríði við Kína og ný
búinn að ráða sem þjóðaröryggisráðgjafa John Bolton,
mann sem hefur lýst því yfir að varpa ætti sprengjum
á Íran og Norður-Kóreu. Sjálfsagt hefur Trump Bolton
með sér þegar hann ræðir nauðsyn heimsfriðar við
Kim Jong-un, einræðisherra Norður-Kóreu. Það verður
nokkuð súrrealískt að fylgjast með þeim kumpánum
ræða friðarmál. Kim Jong-un ber ábyrgð á skelfilegri
eymd landsmanna sinna og Trump verður seint kall
aður friðflytjandi. Trump hefur ekki einu sinni tekist
að skapa starfsfrið í Hvíta húsinu, þvert á móti ríkir þar
upplausn og ófriður.
Frá upphafi valdatíðar Trumps gáfu andstæðingar
hans honum engin grið. Ljóst var að þeir ætluðu
honum allt hið versta. Mildum og viðkvæmum sálum
kann að hafa fundist andstaðan of harkaleg, það er
jú góð regla að gefa einstaklingum tíma til að sanna
sig í nýju starfi. Trump féll hins vegar á hverju prófinu
á fætur öðru og hefur ekkert af því lært. Á stuttum
valdatíma sínum hefur hann afrekað það að vera versti
forseti í sögu Bandaríkjanna.
Umheimurinn fylgist agndofa með farsanum í Hvíta
húsinu þar sem starfsdagurinn byrjar á glórulausu tísti
frá forsetanum þar sem hann skammast og bölsótast.
Ekki hæfir þetta forseta, enda eru hörð orð viðhöfð um
Trump víða um heim, einnig hér á landi. Að vísu fékk
þingmaður Pírata, Ásta Guðrún Helgadóttir, bágt fyrir
á ýmsum stöðum þegar hún í byrjun síðasta árs kallaði
Donald Trump fasista í ræðustól Alþingis. Trump var
þá nýtekinn við embætti og einhverjum þingmönnum
fannst óþarft að dæma hann svo hart. Ásta sýndi enga
iðrun heldur benti á máli sínu til stuðnings að Trump
sýndi vanvirðingu mannréttindum, kvenréttindum,
alþjóðaskuldbindingum, fólki og öðrum löndum. Það
gerði Trump þá og það gerir hann enn.
Það er einkennilegt til þess að vita að samkvæmt
íslenskum hegningarlögum væri hægt að draga ein
stakling fyrir dóm vegna móðgandi ummæla um
Bandaríkjaforseta og dæma viðkomandi í sekt eða jafn
vel setja í tukthús í sex ár ef móðgunin þykir ógurleg.
Þetta mun vitaskuld ekki gerast í upplýstu samfélagi
eins og okkar. Það er hins vegar gagnrýnivert að þetta
ákvæði skuli enn vera til. Því hefði átt að kasta út í
hafsauga fyrir löngu. Lög eiga að vera í takti við sam
tímann, ekki endurspegla löngu úreld viðhorf.
Fyrir Alþingi liggur frumvarp sem snýr að því að
afnema þetta ákvæði. Vitaskuld á að ganga hratt fyrir
sig að afgreiða mál eins og þetta. Það á ekki að vera
refsivert samkvæmt lögum að segja sannleikann um
Donald Trump og kumpána.

Frá degi til dags
Málþófið
Íhaldssamir þingmenn buðu
upp á málþóf á síðasta þingfundi fyrir tveggja vikna langt
páskafrí þingheims. Leist þeim
ekki á blikuna þegar meirihluti
þingsins vildi veita sextán ára
unglingum og eldri rétt til að
kjósa í sveitarstjórnarkosningunum. Málþófið var merkilegt
fyrir þær sakir að ekki var um
frumvarp frá framkvæmdarvaldinu að ræða heldur þingmannamál sem samstaða náðist
um. Það kemur auðvitað fæstum
á óvart að þingmennirnir sem
mest töluðu komu úr flokkum
sem minnstra vinsælda njóta hjá
yngstu kjósendum landsins.
Kjararáð
Þorsteinn Víglundsson, þingmaður Viðreisnar, hefur lagt
fram fyrirspurn til fjármála- og
efnahagsráðherra um hve mikið
einstakir kjararáðsmenn hafi
fengið greitt undanfarin ár.
Áhugavert verður að sjá hvort
þingmaðurinn fái svör en
Fréttablaðið hefur að undanförnu spurt að því nákvæmlega
sama. Þá hefur Einbjörn bent á
Tvíbjörn og sá bent aftur á Einbjörn sem þá benti á fjárlagalið
kjararáðs en svaraði engu öðru.
Að auki verður forvitnilegt
að sjá hvenær svar berst en
starfsmenn ráðuneyta sjá að
eigin sögn vart til himins fyrir
fyrirspurnastabba forvitinna
þingmanna.
joli@frettabladid.is

Aðgerðir í leikskólamálum

L
Skúli Helgason
formaður
skóla- og frístundaráðs

Leikskólastarf í
Reykjavík er
í fremstu röð
en mun
færri njóta
en vilja.

eikskólastarf í Reykjavík er í fremstu röð en um árabil
hafa færri notið þjónustunnar en vilja. Nú hefur meiri
hlutinn í borgarstjórn kynnt metnaðarfulla áætlun
um uppbyggingu nýrra leikskóla á næstu árum samhliða
aðgerðum til að efla starfsaðstæður á leikskólum borgar
innar. Þessar aðgerðir koma til viðbótar auknu fjármagni
til leikskólastigsins sem nemur alls 2 milljörðum króna frá
2014 og birtist í hærri launum, auknu fjármagni til innra
starfs, opnun sérhæfðra ungbarnadeilda o.fl.
Fjórtán tillögur starfshóps um nýliðun og bætt starfs
umhverfi leikskólakennara koma til framkvæmda strax
á þessu ári og miða að því að draga úr álagi starfsfólks og
bæta aðbúnað. Við munum auka leikrými barna, setja ný
viðmið um rými og æskilegan barnafjölda á deildum, fjölga
starfsfólki á elstu deildum, fjölga undirbúningstímum,
tryggja fjármagn til heilsueflingar og liðsheildarvinnu, bæta
móttöku nýliða t.d. með leiðsagnarkennurum og halda
áfram að kynna störf á leikskólum sem eftirsóknarverð og
gefandi. Sérstök áhersla verður lögð á að hvetja og styðja
ófaglært starfsfólk og aðrar fagstéttir en leikskólakennara
sem halda uppi mikilvægu starfi á leikskólunum til að afla
sér menntunar í leikskólafræðum. Góðum árangri í vetur
við að manna leikskólana verður fylgt eftir með nýjum
aðgerðum, s.s. sumarstörfum og miðlægri afleysinga
þjónustu.
Strax í haust verða opnaðar nýjar leikskóladeildir við
leikskóla þar sem eftirspurnin er mikil, s.s. í Seljahverfi,
Háaleiti, Fossvogi og Grafarholti. Sjö nýjar ungbarnadeildir
verða opnaðar í Grafarvogi, Hlíðum, Vesturbæ og Grafar
holti og verða þá fjórtán í öllum borgarhlutum. Þær munu
fá heimild til að bjóða yngri börnum pláss, í fyrstu þeim
sem verða 16 mánaða í haust.
Byggðir verða 5-6 nýir leikskólar á næstu 4-6 árum með
nærri 800 nýjum leikskólarýmum. Þar með verður hægt
að bjóða öllum 12 mánaða börnum og eldri leikskólapláss
innan sex ára. Gert er ráð fyrir að nýju leikskólarnir rísi í
Úlfarsárdal, Vatnsmýri, Laugardal/Háaleiti, Vogabyggð og í
miðborginni. Síðar verða byggðir leikskólar á öðrum helstu
uppbyggingarsvæðum eftir þörfum.
Þessar aðgerðir samhliða lengingu fæðingarorlofs munu
bæta til muna aðstöðu ungbarnafjölskyldna í borginni.

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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Stjórnmálamenn sem reisa veggi
Kári Stefánsson
forstjóri
Íslenskrar
erfðagreiningar

Þ

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

á stóð bærinn Klambrar á
miðju túninu og það lagði
reyk upp úr strompi. Ég man
ekki nákvæmlega hvar né man ég
hvort það voru mörg hús á bænum
eða bara eitt. Ég er hins vegar sann
færður um að það var reykhús að
Klömbrum og ábúendur ráku kjöt
búð niðri á Rauðarárstíg í sama
húsi og Silli og Valdi seldu epli
fyrir jólin sem lyktuðu alla leið út
á gangstétt. Við spiluðum fótbolta á
Klambratúninu og einstaka sinnum
urðum við að þola ofbeldi af hálfu
kúnna sem ráfuðu inn á völlinn
okkar og í andstyggð sinni skildu
eftir mykju í markinu eða ann
ars staðar þar sem það kom í veg
fyrir frekara spil. Ef ég man rétt þá
sáum við ekki á þeim augnablikum
sjarmann í brúnaþungu brúnu aug
unum þeirra sem Guðni Ágústsson,
fyrrverandi landbúnaðarráðherra,
talar gjarnan um.
Þar sem nú eru Kjarvalsstaðir var
njólaakur. Á honum háðum við úr
Norðurmýrinni stríð, ótalmörg
stríð við óvini okkar úr Hlíðunum.
Stundum reistum við okkur híbýli
úr njólunum með því að flétta þá
saman. Þau voru með öllu óháð
deiliskipulagi síns tíma og ég man

Munurinn á þeim tveimur
liggur hins vegar í því að
Trump er yfirlýstur fasisti
þannig að það býst enginn
við öðru en að hann reisi
veggi þar sem hann fær því
við komið, en Dagur er félagshyggjumaður sem við
hefðum búist við að setti
þarfir barna ofar löngun
sinni til þess að skreyta
Klambratúnið með hrákasmíð.

ekki til þess að íbúar við Flókagötu
hafi séð ástæðu til þess að kæra
njólahúsin til úrskurðarnefndar
byggingarmála. Það sem þessi
híbýli skorti á stöðugleika unnu
þau upp með ótrúlegum sveigjan
leika. Ég er ekki viss um að það hafi
verið reist á Íslandi önnur mann
virki líklegri til þess að vera ósnert
af jarðskjálfta yfir 8 á Richterskala.

Klambratúnið lagði mikið af mörk
um til þess að skapa okkur gaman
og alvöru. Þar var landið að ala
upp börnin sín. Klambratúnið var
helgur staður. Þar var heilög jörð.
Það hefur aldrei þótt góðri lukku
stýra á Íslandi að vanvirða helga
staði og er Klambratúnið engin
undantekning. Klárasta dæmið
um afleiðingar þess að fikta af
tillitsleysi í Klambratúninu er
þegar borgarstjóri nokkur ákvað
að breyta nefni þess í Miklatún.
Enginn heilvita maður tók mark
á honum og Klambratúnið hélt
áfram að vera og heita Klambratún
í hugum annarra en þeirra sem
taka mark á stjórnmálamönnum,

sem voru fáir þá og hefur eðlilega
fækkað jafnt og þétt síðan. Borgar
stjórinn sem var mikið valmenni
lenti hins vegar í erfiðum kapítula í
sinni pólitík sem hann átti alls ekki
skilið og leikur lítill vafi á því að þar
hefndist honum fyrir að móðga
Klambratúnið.
Í fyrrasumar sáum við svo núver
andi borgarstjóra burðast við að
reisa vegg meðfram suðurhlið
Klambratúns. Umferð um Miklu
braut milli Lönguhlíðar og Rauð
arárstígs riðlaðist svo mánuðum
skipti og her manns hafði vinnu
af þessum skrípaleik. Heildar
kostnaður af veggnum og fiktinu í
Miklubraut var um fimm hundruð

Úr vönduðu að
ráða á tilboði
Q5 er hlaðinn aukabúnaði

Audi Q5 Sport Quattro
Listaverð 8.650.000 kr
Tilboðsverð 7.290.000 kr.

Audi Q5 Sport Quattro Comfort
Listasverð 9.100.000 kr.
Tilboðsverð 7.890.000 kr.

Audi Q5 Quattro Sport S-line
Listasverð 10.610.000 kr.
Tilboðsverð 8.990.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 / Audi.is

milljón krónur, sem hefði annars
mátt nýta fyrir fjársvelta leikskóla
borgarinnar.
Löngunin til þess að reisa veggi
virðist hins vegar hafa tilhneigingu
til þess að bera skynsemi stjórn
málamanna ofurliði eins og sést
best á Donaldi Trump og Degi B.
Eggertssyni. Munurinn á þeim
tveimur liggur hins vegar í því að
Trump er yfirlýstur fasisti þannig
að það býst enginn við öðru en að
hann reisi veggi þar sem hann fær
því við komið, en Dagur er félags
hyggjumaður sem við hefðum búist
við að setti þarfir barna ofar löngun
sinni til þess að skreyta Klambra
túnið með hrákasmíð. Þess ber
þó að geta að þetta er sami Dagur
B. Eggertsson og eyddi töluverðu
silfri í að mála myndir eftir Erró
á blokkir uppi í Breiðholti. Hann
er borgarstjóri þar sem leikskólar
eru eina stig skólakerfisins þar
sem nemendur borga skólagjöld,
sem er grátlegt vegna þess að for
eldrar þeirra eru á þeim aldri þegar
tekjur þeirra og eignir eru minnstar
og nauðsynjaútgjöld hæst. Það
er dapurlegt að fylgjast með því
hversu auðveldlega hégóminn
leggur félagshyggjuna að velli þegar
menn komast til valda.
Við þurfum hins vegar ekki
að hafa áhyggjur af því að Dagur
fái mörg fleiri tækifæri til þess
að brjóta pólitísk prinsipp sem
hann segist aðhyllast vegna þess
að Klambratúnið er hefnigjarnt
og fyrirgefur ekki dónaskap eins
og veggómyndina. Það er farið að
rökkva og Dagur að kveldi kominn.

sport
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Nýjast

Domino’s-deild karla, 8-liða úrslit

Stjarnan - ÍR

69-71

Stjarnan: Collin Pryor 22/8 fráköst, Tómas
Þórður Hilmarsson 21/10 fráköst, Róbert
Sigurðarson 14/7 fráköst/7 stoðs., Arnþór
Freyr Guðmundsson 7, Eysteinn Bjarni
Ævarsson 4, Dúi Þór Jónsson 1.
ÍR: Danero Thomas 24/21 fráköst, Matthías
Orri Sigurðarson 14, Hákon Örn Hjálmarsson 12, Sveinbjörn Claessen 8, Sæþór Elmar
Kristjánsson 6, Kristinn Marinósson 3,
Daði Berg Grétarsson 2, Sigurkarl Róbert
Jóhannesson 2.
ÍR vann einvígið 3-1 og er komið í undanúrslit.

Dominos-deild kvenna

Haukar - Skallagr.

87-82

Njarðvík - Keflavík

69-81

Snæfell - Breiðablik

71-68

Stjarnan - Valur

66-85

Stigahæstar: Whitney Frazier 26/11 fráköst,
Helena Sverrisdóttir 23/12 fráköst/11
stoðs. - Carmen Tyson-Thomas 45/23 fráköst, Sigrún Ámundadóttir 15/12 fráköst.

Stigahæstar: Shalonda Winton 24/21 fráköst/11 stoðs., Hulda Bergsteinsdóttir 16
- Brittanny Dinkins 35/9 fráköst/6 stoðs./5
stolnir, Thelma Dís Ágústsdóttir 20.

Stigahæstar: Kristen McCarthy 32/19 fráköst/5 stolnir, Berglind Gunnarsdóttir 11
- Whitney Knight 15, Auður Íris Ólafsdóttir
14, Telma Lind Ásgeirsdóttir 14/8 fráköst.

Christian Karembeu smellir kossi á HM-bikarinn sem hann hjálpaði Frökkum að vinna árið 1998. Hann hefur trú á sínum mönnum í Rússlandi. fréttablaðið/Hari

Kallar fram fallegar minningar

Christian Karembeu kom hingað til lands í gær með HM-bikarinn sem hann lyfti fyrir 20 árum. Hann man
vel eftir leik Íslands og Frakklands 1998. Karembeu segir Ísland eiga góða möguleika á HM í Rússlandi.
Fótbolti HM-bikarinn glæsilegi,
sem Ísland keppir um ásamt 31 annarri þjóð á heimsmeistaramótinu í
Rússlandi í sumar, kom á Klakann
í gær á vegum Coca-Cola. Með í för
var Christian Karembeu sem varð
heimsmeistari með Frökkum á
heimavelli fyrir 20 árum.
„Bikarinn kallar bara fram fallegar
minningar því við unnum hann
1998. Það er ástæðan fyrir því að ég
er hér. Það er frábært að geta deilt
minningunum með fólki og færa
bikarinn nær aðdáendunum,“ segir
Karembeu við Fréttablaðið.
Karembeu var einnig hluti af
franska liðinu sem varð Evrópumeistari árið 2000. Síðan þá hefur
Frakkland ekki unnið stóran titil.
Margir spá að það geti breyst í Rúss-

landi í sumar enda hafa Frakkar á að
skipa gríðarlega sterku liði. Karembeu kveðst bjartsýnn fyrir hönd
franska liðsins en þjálfari þess er
Didier Deschamps sem var fyrirliði
Frakka þegar þeir urðu heims- og
Evrópumeistarar í um aldamótin.
„Á Evrópumótinu fyrir tveimur
árum fóru Frakkar í úrslit. Það var
frábært fyrir okkur að vinna heimsmeistara Þjóðverja [í undanúrslitunum]. Í 8 liða úrslitunum unnum
við gott lið Íslands 5-2. Deschamps
er að búa til lið sem á að geta komist
í úrslit í Rússlandi og unnið heimsmeistaratitilinn, 20 árum á eftir
okkur,“ segir Karembeu.
Eins og áður segir eiga Frakkar
marga frábæra leikmenn sem spila
með bestu félagsliðum Evrópu.

„Það hefur verið unnið gott grasrótarstarf í Frakklandi og félögin
eru með góðar akademíur. Þau
hafa búið til marga hæfileikaríka
leikmenn,“ segir Karembeu. Hann
viðurkennir að það sé hausverkur
fyrir sinn gamla félaga, Deschamps,
að velja franska liðið.
„Stundum er erfitt fyrir hann að
velja einn góðan leikmann fram yfir
annan. Það er ekki auðvelt að þurfa
að gera upp á milli manna.“
Karembeu, sem varð tvisvar Evrópumeistari með Real Madrid, hefur
áður komið til Íslands, árið 1998.
Þá mættu Frakkar Íslendingum á
Laugardalsvelli, í fyrsta leik þeirra
eftir að þeir urðu heimsmeistarar.
Leikurinn var í undankeppni EM
2000 og endaði með 1-1 jafntefli.

Ríkharður Daðason skoraði mark
Íslands en Christophe Dugarry
jafnaði fyrir Frakkland og bjargaði
stigi fyrir heimsmeistarana.
Karembeu var í byrjunarliði
Frakka þennan dag, 5. september,
og man vel eftir leiknum.
„Þetta var ekki auðveldur leikur
fyrir okkur. Ísland komst yfir en við
komum til baka og leikurinn endaði
með jafntefli. Þetta var langt frá því
létt fyrir okkur,“ segir Karembeu.
En hvaða möguleika telur hann
að Ísland eigi á HM í sumar?
„Öll liðin eiga möguleika. Ísland
komst í 8 liða úrslit á EM en Frakkland í úrslit. Núna ættuð þið að
komast í úrslit og við að verða
heimsmeistarar,“ segir Karembeu og
skellir upp úr. ingvithor@frettabladid.is

Mér líður ofboðslega vel í grænu
Körfubolti Einar Árni Jóhannsson

er tekinn við karlaliði Njarðvíkur
í körfubolta í þriðja sinn. Hann
skrifaði undir þriggja ára samning
við körfuknattleiksdeild Njarðvíkur
í gær. Einar Árni tekur við Njarðvíkingum af Daníel Guðmundssyni en
samningur hans við félagið var ekki
endurnýjaður. Njarðvík endaði í 5.
sæti Domino’s-deildar karla í vetur
og féll svo úr leik fyrir KR í 8-liða
úrslitum, 3-0.
„Maður er kominn heim og það
er mjög góð tilfinning. Þetta átti sér
mjög stuttan aðdraganda. Það var
unnið hratt og var einlægur vilji af
beggja hálfu til að koma samstarfi
á,“ segir Einar Árni við Fréttablaðið.
„Hér á ég sterkar rætur og íþróttahúsið hefur verið, sumir segja, mitt
fyrsta frekar en annað heimili síðan
ég var sex ára gamall. Ég byrjaði
ungur að þjálfa hérna, móðir mín
vann í íþróttahúsinu og ég var þarna
öllum stundum.“

Hann stýrði Njarðvík fyrst á árunum 2004-07 og gerði liðið að bæði
Íslands- og bikarmeisturum. Það eru
síðustu stóru titlarnir sem Njarðvík
hefur unnið. Einar Árni tók aftur við
Njarðvík um mitt tímabil 2010-11
og stýrði liðinu til 2014. Síðustu þrjú
ár hefur hann þjálfað Þór Þ.
„Ég starfaði fyrir stórkostlegt
félag í Þorlákshöfn og ég steig þar
frá borði með miklum trega. En það
kemur til af því að það eru 80 kílómetrar í hvora átt. Í dag eru þetta
rétt rúmir 100 metrar,“ segir Einar
Árni.
„Ég hef þjálfað þá flesta lengi. Ég á
kannski fæst ár með Loga [Gunnarssyni] því hann er ekki langt frá mér
í aldri,“ segir Einar Árni sem hefur
þjálfað alla heimamennina í liði
Njarðvíkur. Að hans sögn tekur nú
við vinna í leikmannamálum.
„Það er jákvætt að sterkustu póstarnir eru á samningi en við horfum
til þess að þétta raðirnar. Það þarf

Einar Árni fagnar Íslandsmeistaratitlinum árið 2006. Fréttablaðið/Valli

að fá mynd á hópinn og þá getum
við skoðað hvað við ætlum að gera.
Á þessum bæ vilja menn alltaf ná
árangri,“ segir Einar Árni. Hann
hefur þjálfað hjá þremur félögum

á ferlinum sem öll leika í grænum
búningum; Njarðvík, Breiðabliki
og Þór Þ.
„Mér líður ofboðslega vel í
grænu,“ segir Einar Árni og hlær. - iþs

Stigahæstar: Danielle Rodriguez 28/10
fráköst/10 stoðs., Bríet Sif Hinriksdóttir 17
- Aalyah Whiteside 33/12 fráköst, Hallveig
Jónsdóttir 18, Elín Sóley Hrafnkelsdóttir 9.

Efri
Haukar42
Keflavík 
40
Valur38
Skallagrímur28

Neðri
Stjarnan 
28
Snæfell 
24
Breiðablik22
Njarðvík 
2

Sigrún Sjöfn Ámundadóttir sækir að
Þóru Kristínu Jónsdóttur.
Fréttablaðið/Ernir

Skallagrímur í
úrslitakeppnina
körfubolti Lokaumferð Domino’sdeildar kvenna fór fram á laugardaginn. Skallagrímur tryggði sér fjórða
og síðasta farseðilinn í undanúrslit
þrátt fyrir tap fyrir deildarmeisturum Hauka, 87-82.
Stjarnan átti möguleika á að
hirða 4. sætið af Skallagrími en tap
fyrir Val, 66-85, gerði út um vonir
Stjörnukvenna. Garðbæingar voru
meðal fjögurra efstu liða nær allt
tímabilið en gáfu hressilega eftir
á lokakaflanum og misstu af sæti í
úrslitakeppninni.
Snæfell vann þriggja stiga sigur á
Breiðabliki, 71-68. Þetta var aðeins
fjórði sigur Hólmara á heimavelli í
vetur. Snæfell endaði í 6. sæti deildarinnar en Breiðablik í því sjöunda.
Þá vann Keflavík Njarðvík, 69-81,
í síðasta leik Njarðvíkinga í Domino’s-deildinni í bili.
Í úrslitakeppninni, sem hefst 2.
apríl, mætast annars vegar Haukar
og Skallagrímur og hins vegar Keflavík og Valur. – iþs
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Eyjamenn með tveggja marka forskot í farteskinu

Sandra Erlingsdóttir spilaði vel á
heimavelli. Fréttablaðið/Ernir

Stelpurnar
komnar á HM
handbolti Íslenska kvennalandsliðið í handbolta skipað leikmönnum 20 ára og yngri tryggði sér sæti
á HM með öruggum sigri á Litháen,
32-18, í gær. Þetta var hreinn úrslitaleikur um 2. sætið í riðlinum og þar
með farseðil til Ungverjalands þar
sem HM fer fram 1.-15. júlí næstkomandi.
Ísland fékk fjögur stig í sínum
riðli í undankeppninni sem var leik
in í Vestmannaeyjum um helgina.
Ísland vann Makedóníu á föstudaginn, 35-20, en tapaði naumlega fyrir
Þýskalandi á laugardaginn, 24-25.
Mariam Eradze og Andrea Jacobsen skoruðu sex mörk hvor fyrir
Ísland í leiknum gegn Litháum í
gær. Berta Rut Harðardóttir og Lovísa Thompson skoruðu báðar fjögur
mörk. – iþs

Handbolti ÍBV er í góðri stöðu fyrir
seinni leikinn gegn rússneska liðinu
Krasnodar í 8-liða úrslitum Áskorendabikars Evrópu eftir tveggja marka
sigur í fyrri leiknum, 23-25, á heimavelli Rússanna í gær.
Eyjamenn byrjuðu af fítonskrafti og
eftir 11 mínútna leik var staðan 1-8,
þeim í vil. Rússarnir gáfust þó ekki
upp og minnkuðu muninn í fimm
mörk fyrir hálfleik, 10-15.
ÍBV byrjaði seinni hálfleikinn vel,
skoraði fyrstu tvö mörk hans og náði
sjö marka forskoti, 10-17. Þá kom frábær kafli hjá Krasnodar sem jafnaði
metin í 21-21 þegar 12 mínútur voru
til leiksloka og fékk möguleika til
að komast yfir. Sem betur fer fyrir

Eyjamenn tókst Rússunum það ekki
og í kjölfarið náði ÍBV aftur stjórn á
leiknum.
Vörn Eyjamanna var öflug á lokamínútunum og þeir gerðu nóg til að
landa tveggja marka sigri, 23-25. Liðin
mætast öðru sinni í Vestmannaeyjum
á laugardaginn.
Kári Kristjánsson og Sigurbergur
Sveinsson skoruðu sjö mörk hvor
fyrir ÍBV. Agnar Smári Jónsson gerði
sex mörk, Dagur Arnarsson þrjú og
Grétar Þór Eyþórsson tvö. Eyjamenn
eru enn án Theodórs Sigurbjörnssonar, Stephens Nielsen og Róberts
Arons Hostert sem eru meiddir og þá
var Magnús Stefánsson fjarverandi
vegna anna í vinnu. – iþs

Agnar Smári Jónsson skoraði sex mörk í Rússlandi. Fréttablaðið/Ernir
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Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA

TVÆR NÝJUNGAR

RENAULT KANGOO

ENNEMM / SÍA / NM85918 Renault Kangoo 5x20 jan

www.renault.is

100% RAFMAGN

RENAULT KANGOO RAFBÍLL
NÝ STÆRRI RAFHLAÐA - 33 KWH
UPPGEFIN DRÆGNI 270 KM**

RENAULT KANGOO
DÍSIL, 1,5 L, 90 HESTÖFL.
NÚ Í FYRSTA SINN SJÁLFSKIPTUR

Verð: 3.750.000 kr.

Verð: 2.379.000 kr. án vsk.
2.950.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*
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

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri / **Samkvæmt uppgefnum tölum framleiðanda um drægni við bestu mögulegu aðstæður (NEDC).

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði og ríkulegum búnaði.
Nú bjóðum við tvær spennandi nýjungar á þessum vinsæla sendibíl.
Kangoo með dísilvél og sjálfskiptingu og Kangoo EV með stærri rafhlöðu.
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Sverrir Ingi Ingason grípur um andlitið eftir að eitt af þeim mörgu færum sem íslenska landsliðið skapaði sér í vináttulandsleiknum gegn Mexíkó í San Francisco fór forgörðum. Nordicphots/Getty

Mexíkóar refsuðu grimmilega

Mexíkó vann 3-0 sigur á Íslandi í vináttulandsleik liðanna í San Francisco aðfaranótt laugardags. Íslenska liðið lék lengst af ágætlega í
leiknum, sérstaklega í fyrri hálfleik, en nýtti ekki færin sem það skapaði sér. Íslensku strákarnir mæta Perú í New York annað kvöld.
Fótbolti Íslenska karlalandsliðið
í fótbolta beið sinn stærsta ósigur
undir stjórn Heimis Hallgrímssonar
þegar það tapaði 3-0 fyrir Mexíkó í
vináttulandsleik í San Francisco
aðfaranótt laugardags. Ísland hefur
aldrei unnið Mexíkó og mistekist að
skora í þau fjögur skipti sem liðin
hafa mæst.
Lokatölurnar gefa ekki rétta
mynd af leiknum en Mexíkóar nýttu
sér mistök Íslendinga til hins ítrasta.
Þetta er í fyrsta sinn síðan í leiknum
gegn Frökkum í 8-liða úrslitum EM
2016 sem Ísland fær á sig meira en
tvö mörk í leik.
Mexíkó var eins og við mátti
búast mun meira með boltann en
komst lítt áleiðis gegn vel skipulagðri vörn Íslands.
Íslenska liðið var alltaf ógnandi

í föstum leikatriðum og fékk bestu
færin í fyrri hálfleik. José de Jesús
Corona varði frá Sverri Inga Ingasyni og Jóhanni Berg Guðmundssyni úr dauðafærum og langskot
Birkis Bjarnasonar sem var besti
leikmaður Íslands í leiknum.
Á 37. mínútu fékk Mexíkó aukaspyrnu rétt fyrir utan vítateig.
Marco Fabián tók spyrnuna og setti
boltann yfir íslenska varnarvegginn og í hornið. Rúnar Alex Rúnarsson, sem stóð í marki Íslands, kom
engum vörnum við.
Heimir gerði þrjár breytingar á
íslenska liðinu í hálfleik. Samúel
Kári Friðjónsson, Hólmar Örn Eyjólfsson og Viðar Örn Kjartansson
komu inn á fyrir Birki Má Sævarsson, Aron Einar Gunnarsson og
Albert Guðmundsson. Hólmar lék

við hlið Kára Árnasonar í miðri vörn
Íslands en Sverrir var færður inn á
miðjuna.
Án Arons Einars komst meiri losarabragur á varnarleik Íslendinga
og Mexíkóar fengu meira pláss til
að athafna sig á miðjunni. En mexíkóska liðið skapaði sér fá afgerandi
færi og það íslenska var áfram
ógnandi í föstum leikatriðum. Kári
og Sverrir voru báðir nálægt því að
skora eftir hornspyrnur.
Á 64. mínútu tapaði Sverrir boltanum á miðjunni, Carlos Vela fann
Miguel Layún hægra megin í vítateig
Íslands og hann skoraði með skoti í
stöng og inn.
Um tíu mínútum síðar átti Ari
Freyr Skúlason sem Corona varði í
horn. Upp úr því átti Sverrir skalla
yfir. Á 76. mínútu átti Viðar Örn

Vináttulandsleikur
Mexíkó 3-0 Ísland
(1-0)
1-0 Marco Fabián (37.), 2-0 Miguel
Layún (64.), 3-0 Layún (90+1.).

Byrjunarlið Íslands (4-4-2): Rúnar
Alex Rúnarsson; Birkir Már Sævarsson
(46. Samúel Kári Friðjónsson), Kári
Árnason, Sverrir Ingi Ingason, Ari Freyr
Skúlason; Jóhann Berg Guðmundsson (81. Theodór Elmar Bjarnason),
Aron Einar Gunnarsson (46. Hólmar
Örn Eyjólfsson), Emil Hallfreðsson
(69. Rúrik Gíslason), Birkir Bjarnason;
Albert Guðmundsson (46. Viðar
Örn Kjartansson), Björn Bergmann
Sigurðarson (81. Kjartan Henry Finnbogason).

skot í stöng mexíkóska marksins og
í kjölfarið skoraði Hólmar en markið var dæmt af vegna rangstöðu.
Í uppbótartíma skoraði Layún
annað mark sitt og þriðja mark
Mexíkó með skoti frá hægri kanti
sem fór yfir illa staðsettan Rúnar
Alex í marki Íslands. Lokatölur 3-0,
Mexíkóum í vil.
Íslenska liðið er komið til New
York þar sem það mætir Perú annað
kvöld í seinni vináttulandsleiknum
í þessari ferð. Íslensku strákarnir
fengu frí á æfingu í gær.
Albert og Samúel Kári verða ekki
með í leiknum á morgun en þeir
leika með U-21 árs landsliðinu sem
mætir N-Írlandi í kvöld. Þá verður
Aron Einar ekki með íslenska liðinu
gegn Perú eins og um hafði verið
samið. ingvithor@frettabladid.is

Neikvæð tíu marka sveifla á fjórum dögum
Handbolti Eftir jafntefli, 30-30, og
fína frammistöðu gegn Slóveníu
á miðvikudaginn tapaði íslenska
kvennalandsliðið í handbolta illa
fyrir sama liði, 28-18, í Celje í gær.
Ísland er því áfram með eitt stig í
sínum riðli í undankeppni EM 2018.
„Við spiluðum mjög vel á miðvikudaginn þar sem sóknarleikurinn gekk virkilega vel. Við byrjuðum
ekki nógu vel í dag [í gær] og vorum
ekki nógu áræðnar og náðum ekki
að færa þær til eins og við óskuðum
okkur. Við stoppuðum of snemma
í fyrstu eða annarri árás í staðinn
fyrir að gera fleiri árásir og eiga
möguleika á að opna stærri svæði,“
segir landsliðsþjálfarinn Axel Stefánsson í samtali við Fréttablaðið.
„Við misstum boltann klaufalega
og þetta var svona Hawaii-handbolti eins og maður segir stundum.“
Íslenska liðið var fimm mörkum
undir í hálfleik, 15-10, þrátt fyrir frábæra frammistöðu Hafdísar Renötudóttur í markinu. Hún varði 11 skot
í fyrri hálfleiknum, eða 42% þeirra
skota sem hún fékk á sig.
„Við vorum einni fleiri í lokasókninni í fyrri hálfleik en klikkum

Undankeppni EM 2018
Slóvenía 28-18 Ísland
(15-10)
Mörk Íslands Birna Berg Haraldsdóttir 4/1, Karen Knútsdóttir 2,
Thea Imani Sturludóttir 2, Arna Sif
Pálsdóttir 2, Ragnheiður Júlíusdóttir 2, Díana Dögg Magnúsdóttir
2, Perla Ruth Albertsdóttir 1, Þórey
Rósa Stefánsdóttir 1, Ester Óskarsdóttir 1, Helena Rut Örvarsdóttir 1.
Varin skot: Hafdís Renötudóttir 11,
Guðný Jenný Ásmundsdóttir 4, Elín
Jóna Þorsteinsdóttir 2.
á sendingu og þær skora. Í staðinn
fyrir að minnka muninn í þrjú mörk
juku þær hann í fimm mörk. Það er
mjög dýrt í svona leik. Við þurfum
að læra af þessu,“ segir Axel og
bætir við að íslenska liðið þurfi að
geta tæklað stressið betur þegar það
spilar á erfiðum útivöllum.
„Við þurfum að fara yfir það hvað
við hefðum getað spilað öðruvísi
og af hverju við nýtum ekki þau
færi sem við fengum. Við spiluðum

Íslenska liðið átti í miklum vandræðum í sókninni í leiknum gegn Slóveníu í Celje í gær. Fréttablaðið/Ernir

ekki nógu vel úr því sem við lögðum
upp með og þegar við gerðum það
kláruðum við ekki færin okkar nógu
vel,“ segir Axel.
En sér hann eitthvað jákvætt við

leikinn, þrátt fyrir 10 marka tap?
„Maður getur alltaf grafið upp
eitthvað jákvætt. Við komum ágætlega út úr þessu hvað vörnina varðar
og fáum nokkuð góða markvörslu

í gegnum leikinn. Þetta fer inn á
reynslubankann hjá ungu liði,“
svarar Axel. Ísland á eftir að mæta
Tékklandi og Danmörku í undankeppninni. – iþs
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Kynningarblað

Lífsstíll

Blúshátíð í Reykjavík var
sett í fimmtánda sinn á
laugardaginn. Halldór
Bragason, framkvæmdastjóri og listrænn stjórnandi hátíðarinnar, lofar
frábærri blúsveislu.   ➛4

„Galdurinn við þetta er að hafa alltaf gaman af því sem maður er að gera,“ segir fiskikóngurinn Kristján Berg Ásgeirsson.

Úrvals hráefni
og gott starfsfólk

Fiskikóngurinn Kristján Berg Ásgeirsson hefur selt Íslendingum fisk í 28 ár.
Hann segir nauðsynlegt að hafa gaman af vinnunni. Íslendingar vilji aðeins það
besta. Galdurinn á bak við velgengnina sé gott starfsfólk og úrvals hráefni. ➛2
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Kristján ásamt starfsfólki sínu í Fiskikónginum á Sogavegi. Hann segir starfsfólkið lykilinn að velgengni verslunarinnar.

Í

slendingar eru mjög meðvitaðir
um hollt mataræði og vita að
fiskur er holl og ómenguð fæða.
Fiskur er auðvitað villibráð og ríkur
af próteini og Íslendingar kaupa
hann bæði ferskan og í tilbúnum
réttum. Þeir eru kröfuharðir neytendur og láta ekki bjóða sér neitt
nema gott. Við bjóðum upp á mikið
úrval í fiskborðinu,“ segir Kristján
Berg Ásgeirsson, eigandi fiskverslunarinnar Fiskikóngurinn.
„Margir sem koma hingað versla
beinlínis með augunum. Það er því
gríðarlega mikilvægt að vera með
fallega framsetningu á vörunni
og snyrtilega verslun. Fimmtíu til
sextíu prósent af úrvalinu í borðinu
eru tilbúnir fiskréttir og svo ferskur
fiskur. Við notum engin E-efni
í okkar rétti og einungis olíu og
krydd,“ útskýrir Kristján. Nauðsynlegt sé að hafa gaman af vinnunni og
sinna henni vel.
„Galdurinn á bak við þetta er
að hafa gaman af því sem maður
er að gera. Ég hef alltaf verið afar
lánsamur með starfsfólk en gullna
reglan í svona rekstri er gott og glatt
starfsfólk. Það er gaman að segja
frá því að hingað kom fimmtán ára
unglingur í starfskynningu en hann
hafði beðið mömmu sína sérstaklega um að hringja í Fiskikónginn
og fá inni fyrir sig. Ég gat ekki sagt
nei við því. Ég varð bara hrærður yfir
því að ungur strákur sem gat valið
að fara í starfskynningu í banka eða
þyrluflug skyldi velja Fiskikónginn.“

Tilbúnir réttir eru vinsælir hjá Fiskikónginum.

enn þá pottafyrirtækið, Heitirpottar.
is á Höfðabakka.
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Gott úrval af ferskum fiski.

Heitir pottar í góðæri

Kristján hefur fengist við fleira en
fisk og seldi til dæmis heita potta
eins og heitar lummur í góðærinu.
Matreiðsla í sjónvarpi er líka meðal
þess sem hann hefur látið „plata“
sig út í.
„Ég er mikill „já-maður“ og kann
ekki að segja nei. Það er alltaf hægt
að plata mig í eitthvað. Ég var með
útvarpsþætti á Kananum alla föstudaga í eitt ár, var með sjónvarpsþætti á ÍNN og dj-aði um helgar,“

segir hann og lýsir sjálfum sér sem
atorkumiklum manni sem vilji alltaf
hafa nóg að gera.
„Ég opnaði mína fyrstu fiskbúð
í JL-húsinu árið 1990. Árið 1994 opnaði ég Fiskbúðina Höfðabakka og
rak hana fram í desember 2005, þá

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

Alltaf nóg að gera.

seldi ég og flutti til Danmerkur. Þar
vann ég í fiskbúð líka en venti svo
kvæði mínu í kross, hætti í fiskinum
og fór að selja heita potta. Stofnaði
fyrirtæki í kringum það í Danmörku
og í kjölfarið líka á Íslandi. Við
seldum mikið af heitum pottum á

Íslandi 2007 og 2008 og ég flaug á
milli Danmerkur og Íslands tvisvar
í viku. Það var svo mikið að gera í
pottunum á Íslandi að við fluttum
heim í september 2008. Hrunið
kom mánuði síðar. Það seldist ekki
einn klórbrúsi í þrjá mánuði! Ég
seldi reyndar einn pott en ég þurfti
að afhenda hann í skjóli nætur því
kaupandinn vildi ekki láta nokkurn
mann sjá að hann væri að fjárfesta í
heitum potti á þessum tíma,“ segir
hann hlæjandi. Kristján á og rekur

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

„Þegar hrunið varð keypti ég húsnæðið að Sogavegi 3 og hef verið
hér í nærri tíu ár. Árið 2012 keypti
ég svo aftur búðina að Höfðabakka
en þá hafði hún farið í gegnum
nokkra eigendur. Mér hefur hins
vegar alltaf tekist að reka búðirnar
réttum megin við núllið. Það verður
reyndar enginn ríkur af því að selja
fisk á Íslandi. Það fer mikil orka í að
standa bak við afgreiðsluborðið og
vinnudagarnir eru langir, frá sjö til
sjö. Ég er ekki að fara að stækka við
mig. Með skuldlaust fyrirtæki vil
ég frekar taka mér góð frí með fjölskyldunni. Ég er fjölskyldumaður og
sex barna faðir, allt strákar og þeir
hafa unnið í búðinni hjá mér með
skóla og á sumrin. Allir byrjað átta
ára, æstir í að vinna. Sá elsti kemur
til mín í fullt starf í sumar,“ segir
Kristján.
Þeir sem vilja fylgjast með daglegu lífi Kristjáns geta fylgt honum
á Snapchat undir kongur-inn, en
þar er hann með hátt í tíu þúsund
fylgjendur.
Nánari upplýsingar á www.fiskikongurinn.is

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
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ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
Við erum til þjónustu reiðubúin

-örugg fasteignaviðskipti

Elín Viðarsdóttir

Löggildur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.

Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800
www.midborg.is

Nýjar íbúðir við Höfðatorg
E
ignamiðlun kynnir 93 íbúðir í
tólf hæða turni á Höfðatorgi við
Bríetartún 9-11. Íbúðirnar eru
frá 59 til 240 fermetrar og er því fjölbreytt úrval íbúða í húsinu.
Verslun og þjónusturými eru á
jarðhæð og íbúðir á hæðum 1-12. Í
húsinu eru tvö stiga- og lyftuhús með
tveimur lyftum í hvoru lyftuhúsi.
Þar af er ein bruna- og öryggislyfta. Í
kjallara eru geymslur og sameiginleg
rými og einnig sautján lokaðir einkabílskúrar.
Við hönnun íbúðanna var
leitast við að skapa hlýtt og notalegt
umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með
stórum gluggum og ljósum veggjum.
Gólfhitinn veitir góðan yl á köldum
vetrardegi. Svalalokanir stækka
íbúðir og auka til muna notagildi
sem íverustað á öllum tímum ársins.
Höfðatorg afmarkast af Borgartúni, Þórunnartúni, Bríetartúni og
Katrínartúni. Með nýju Höfðatorgi
stækkar miðborgin en um leið
verður Höfðatorg miðbæjar- og
þjónustukjarni fyrir svæði sem hefur
verið að byggjast hratt upp á undanförnum árum. Sem hluti af mið-

Á Höfðatorgi sameinast glæsilegar
skrifstofubyggingar, nútímaleg
íbúðarbyggð,
verslun og margvísleg þjónusta.

borg Reykjavíkur mætir Höfðatorg
þörfum þeirra sem vilja búa miðsvæðis í nýju og vönduðu húsnæði.
Frá Höfðatorgi er stutt að sækja
veitingastaði, versla og hafa ánægju
af iðandi mannlífi.
Á Höfðatorgi eru næg bílastæði,
ýmist á lóð eða innanhúss í bílakjallara undir öllu svæðinu. Lóðin
er sameiginleg fyrir allt Höfðatorg.
Leiksvæði fyrir bygginguna verður
vestan megin við húsið. Fjær húsinu
byggist lóðin upp samhliða annarri
uppbyggingu Höfðatorgs. Efnt hefur
verið til samkeppni meðal lista-

Laus strax

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

Mjög fallegt 3ja. hæða, 279,8 m2 raðhús
með bílskúr og 3ja herbergja aukaíbúð með
sérinngangi í kjallara. Góðir tekjumöguleikar.
Þetta er fallegt og mikið endurnýjað raðhús
með vönduðum innréttingum. Gott skipulag.
tvennar svalir og er heitur pottur á öðrum
þeirra. eignin skiptist í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús,
forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu og
bílskúr. íbúð í kjallara: tvö herbergi, forstofa,
baðherbergi eldhús og stofa. stór geymsla í
kjallara. V. 79,9 m.

Grettisgata 96 - 101 Reykjavík
118,4 m2, 5 herbergja íbúð á 2. hæð við
hraunbæ 162 í reykjavík. tvennar svalir.
eignin þarfnast statandsetningar. V. 39,9 m.

Laus strax

Næfurás 14 - 110 Reykjavík

Laus strax

V. 37,9 m.

Dofraborgir 2 - 112 Reykjavík
fallegt og vel skipulagt 179,4m2 hús innst í götu
með bílskúr. eignin skiptist í fimm herbergi,
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, eldhús,
samliggjandi stofur. bílskúrinn er rúmgóður með
innkeyrsluhurð. Gott skipulag og fallegur garður
með sólpöllum. stórt hellulagt bílaplan. v. 74,9 m.

Mjög rúmgóð og björt 79 m2, 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni. tvennar svalir. íbúðin skiptist í svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu og borðstofu. sérgeymsla í kjallara.
V. 33,9 m.

Grundarstígur 5A - 101 Rvk.

Laus strax

V. 74,9 m.

Kleppsvegur 138 - 104 Reykjavík
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Ljósavík 24 - 112 Reykjavík
falleg og mikið endurnýjuð endaíbúð með
sérinngangi á jarðhæð með stórri timburverönd, ásamt bílskúr. fallegar innréttingar
og Gólfefni. Gólfhiti. Góð staðsetning í
grennd við skóla og leikskóla.
V. 54,4 m.

141,8 m2, 141,8 m2, 5 herbergja íbúð ásamt
þremur herbergjum á rislofti. íbúðin skiptist í þrjú
herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhús,
stofu og borðstofu. Þrjú herbergi eru á rislofti og
geymsla. aðgengi er að sameiginlegri snyrtingu
og litlum eldhúskrók.
V. 58,5 m.

Leirutangi 43B - 270 Mosfellsbær
92,2 m2, íbúð með sérinngangi á neðri hæð í
fjórbýlishúsi. íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og rými
sem er gluggalaust, en það skiptist í herbergi, þvottahús og geymslu. afgirtur sérgarður
með timburverönd er fyrir framan húsið.

4ra herbergja íbúð með fallegu útsýni á 4. hæð.
eignin er skráð 132,1 m2, þar af íbúð 96,8 m2,
þakrými 26,2 m2 og geymsla 9,1 m2. íbúðin
skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
og stofu. stórt gluggalaust geymsluloft er yfir
íbúðinni og sérgeymsla í kjallara.
V. 42,5 m.

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

Brekkutangi 6 - 270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar hjá Eignamiðlun,
Grensásvegi 11, sími 588 9090.

Álfheimar 52 - 104 Reykjavík

Hraunbær 162 - 110 Reykjavík

Laus strax

manna um listaverk á lóðinni sem
setja mun svip sinn á svæðið. Stefnt
er að því að umhverfið verði lifandi
og skemmtilegt með gróðurreitum,
vindvörnum og streymandi vatni.
Á Höfðatorgi sameinast glæsilegar skrifstofubyggingar, nútímaleg
íbúðarbyggð, verslun og margvísleg
þjónusta. Aðkoma að Höfðatorgi er
auðveld og hægt er að nálgast svæðið
úr mörgum áttum.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 – 18:00
108,7 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í
þriggja hæða fjölbýlishúsi eignin skiptist í þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. sérgeymsla í kjallara. tvennar svalir. fallegt
útsýni. síðasta sumar var settur nýr dúkur á þak
hússins. V. 40,9 m.

Skyggnisbraut 30 - 113 Reykjavík

110,8 m2 raðhús á tveimur hæðum. bakgarður með hellulagðri verönd og geymslum.
lóðin er 180 fm eignarlóð. húsið þarfnast
þarfnast viðhalds og standsetningar.
V. 49,9 m.
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 16:45 til 17:15
Mjög björt og falleg 78,0 m2, 2ja herbergja
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. fallegt útsýni. Gott
skipulag. fallegar innréttingar. Gólfefni eru
fallegt harðparket og flísar. stutt í gönguleiðir og
náttúruna. V. 37,9 m.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON

Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

HÖFÐATORG

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR

Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BRÍETARTÚN 9-11

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON

MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

JÖKLAFOLD 37, 112 REYKJAVÍK

EINAR S.
VALDIMARSSON

M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

41.4M
OP
IÐ

SÖLUMENN SÝNA ALLA VIRKA DAGA

Verið velkomin að kynna ykkur þessa glæsilegu hönnun
Í sýningarrými er hægt að skoða innréttingar,
flísar, tæki og gólfefni.
Vinsamlegast bókið skoðun hjá sölumönnum
Sýnt er alla virka daga

ÞORLÁKUR Ó.
EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
thorlakur@stakfell.is
Sími 820 2399

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
johanna@stakfell.is
Sími 662 1166

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
kristin@stakfell.is
Sími 824 4031

TEIGASEL 5, 109 REYKJAVÍK

30.9M
OP
IÐ

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. 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.

LYNGBREKKA 5, 200 KÓP.

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars. kl. 19:00-19:30. Virkilega vönduð og
falleg mikið endurnýjuð sérhæð með sérinngangi og gríðarmiklu útsýni
yfir borgina.

ÁLFHOLT 56C, 220 HFJ - LAUS STRAX

ÞÓRUNN LILJA
VILBERGSDÓTTIR
Hdl.
Sími 535 1002

SKÓGARVEGUR 14, 103 RVK

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
Sími: 535 1003
Gsm: 824 4031

85.9M
OP
IÐ

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars. kl. 18:00-18:30. Virkilega vönduð og
falleg 149,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með palli til suðurs neðst
í Fossvoginum.

HVERFISGATA - SKRIFSTOFUH.

TIL LEIGU

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

39.9M
OP
IÐ

HÚ
S

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

57.4M
OP
IÐ

Sölufulltrúi / nemi til lögg.
fasteignasala
GSM 869 9967

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

VERÐ FRÁ: 40.9M

KAREN ÓSK
SAMPSTED

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049
Mjög góð ca. 170 fm skrifstofuhæð á 3.hæð ( lyftuhús) í þessu
Trausta steinhúsi í miðborginni. Góð lofthæð og opin vinnurými. Þrjú
einkabílastæði á baklóð. Laus fljótlega

VATNSSTÍGUR 18, 101 REYKJAVÍK

TILBOÐ
OP
IÐ

HÚ
S

HÚ
S

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars. kl. 17:30 -18:00. Falleg og björt OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars. kl. 17:00-17:30. Rúmgóð 99,2 fm., OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27. mars. kl. 17:00-17:30. Vönduð 3ja herb.
65 fm íbúð á 3.hæð í traustu og velumgengnu fjölbýlishúsi.Góðar 4 herbergja íbúð á 3 hæð. Íbuðin er mikið endurnýjuð og er laus við íbúð á 15. hæð. til norðurs, vesturs og suðurs. Útskotsgluggi í norður.
innréttingar og suðursvalir. Góð sameign. Hús í góðu ástandi.
Svalir til suðurs. Geymsla í neðri kjallara.
kaupsamning.

BAUGANES 6, 101 REYKJAVÍK

54.9M
OP
IÐ

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

HERJÓLFSGATA 38, 220 HFJ.

TILBOÐ
OP
IÐ

HÚ
S

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

HÚ
S

STAKKHOLT 4A, 105 REYKJAVÍK

TILBOÐ
BÓ
KI
Ð
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KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR / 824 4031

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27. mars. kl. 18:00-18:30. LAUS STRAX OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars. kl. 18:00-18:30. Glæsileg, ný 142,6 fm., Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð, sérsmíðaðar
- Falleg 5 herbergja miðjuhæð með sérinngangi á frábærum stað í 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sjávarútsýni. Tvö baðh., þvottahús og geymsla innréttingar, þrjú svefnherbergi, suðvestur svalir. Þvottahús innan íbúðar.
Stæði í bílageymslu.
Skerjafirði. Íbúðin sem er rúmgóð, björt og falleg.
innan íbúðar. Fyrir 60 ára og eldri.Íbúðin afhendist við kaupsamning.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

ÓSKUM EFTIR 80-150 FERMETRA LAGERHÚSNÆÐI TIL KAUPS Í MÚLUM
Engimýri 13 – Garðabæ

Miðstræti. Heil húseign.
Glæsileg 571,0 fm. heil húseign við Miðstræti auk
tveggja sér bílastæða á lóð. Tvær neðri hæðir
hússins eru byggðar árið 1924, en árið 1980 voru
tvær efri hæðirnar byggðar ofan á húsið og eignin
endurnýjuð mjög mikið. Húsið er allt steinsteypt
og með steyptum gólfplötum á milli hæða en rishæð er þó byggð úr timbri og er með rúmgóðum
innfelldum svölum til suðvesturs.

S
HÚ G
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P
O IÐj
þr

Eignin býður upp á ýmsa nýtingarmöguleika,
t.d. áframhaldandi útleigu til atvinnurekstrar, að
nýta eignina sem 4 íbúðir eða að fjölga íbúðum
í húsinu en slík breyting er háð samþykki byggingaryfirvalda.
Hér er um að ræða heila húseign, á virkilega
fallegum og eftirsóttum stað í hjarta miðborgarinnar, sem býður upp á ýmis tækifæri.

Skaftahlíð 4. 2ja herbergja íbúð. Laus til afhendingar strax.
S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
Fallegt og vel skipulagt 229,6 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum við Engimýri í Garðabæ að meðtöldum 43,1 fm. bílskúrs. Stofa/borðstofa með
útgengi í garðskála. Rúmgott sjónvarpshol. Fjögur
herbergi. Gróin lóð með miklum trjágróðri. Verönd
til suðurs. Mjög góð aðkoma er að húsinu og
stæði fyrir marga bíla á hellulögðu upphituðu plani.
Frábær staðsetning í grónu hverfi, stutt í skóla,
leikskóla og aðra þjónustu.

Verð 82,9 millj.

Kringlan 17. Góð 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Falleg og rúmgóð 75,9 fm. íbúð í kjallara í góðu
fjölbýlishúsi í Hlíðunum að meðtalinni sér geymslu.
Nýleg gólfefni í stofu og nýr sturtuklefi á baðherbergi. Stofa með stórum gluggum til suðus. Rúmgott svefnherbergi einnig með stórum gluggum
til suðurs.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 32,9 millj.

S
HÚ
Ð
I
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega fín 89,9 fm. íbúð á 2. hæð við Kringluna
17. Íbúðin er björt með stórum gluggum. Rúmgóð
stofa með gluggum til suðurs og útgengi á suðursvalir sem eru yfirbyggðar að hluta. Eldhús er opið
að hluta inn í stofu og með góðu borðplássi. Tvö
herbergi. Svalir til norðurs út af hjónaherbergi.
Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og
lítur vel út að utan sem innan. Sameign er afar
snyrtileg.

Verð 43,9 millj.

Stóragerði. Glæsileg 5 herbergja hæð ásamt bílskúr.

Garðsstaðir. Endaraðhús á einni hæð.
Vel skipulagt 178,4 fm. endaraðhús á einni hæð
með gluggum í þrjár áttir og með innbyggðum
43,9 fm. tvöföldum bílskúr við Garðsstaði. Mjög
mikil lofthæð er í stofum eldhúsi og holi og innbyggð lýsing í loftum. Stór stofa með kamínu og
útgengi á verönd. Þrjú rúmgóð herbergi. Stórt
baðherbergi með miklum innréttingum. Mjög góð
aðkoma er að húsinu og stæði fyrir marga bíla á
hellulögðu upphituðu plani. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Staðsetning eignarinnar er mjög góð. Stutt er í
golfvöll, fallegar gönguleiðir og fleira.

Mikið endurnýjuð 5 herbergja 164,5 fm. miðhæð
að meðtöldum 28,1 fm. bílskúr í þríbýlishúsi
Fjögur svefnherbergi þar af þrjú mjög rúmgóð.
Mjög gott skipulag og stórir gluggar sem hleypa
inn góðri birtu.
Búið er að endurnýja eldhús, gólfefni, hurðir,
klæðaskápa, baðherbergi, rafmagnstöflu íbúðar,
hitakerfið yfirfarið og skipt um hitastýringu.
Húsið var múrviðgert og málað fyrir þremur árum
síðan.

Tilboð óskast

Verð 74,9 millj.

Álmholt – Mosfellsbæ. 6 herbergja efri sérhæð á útsýnisstað.
Mjög góð 192,8 fm. 6 herbergja efri sérhæð að
meðtöldum 50,0 fm. bílskúr á glæsilegum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Gengið er inn um sérinngang
á 2. hæð. Hæðin er vel skipulögð og björt með
stórum gluggum. Stofa og borðstofa með aukinni
lofthæð. Hol/sjónvarpsrými. Fjögur herbergi. Tvö
baðherbergi. Rúmgóðar suðvestursvalir. Steypt
rúmgóð heimreið að bílskúr.
Um er að ræða endalóð í lokuðum botnlanga
með glæsilegu útsýni yfir Leirvoginn, Leirvogsósa og að Esjunni. Verð 62,9 millj.

Verð 62,9 millj.

Lyngás – Garðabæ. 4ra herbergja íbúð – tvennar svalir.
Glæsileg 140,2 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu
í kjallara í nýju og vönduðu fjölbýlishúsi við Lyngás
auk sér bílastæðis í bílageymslu. Tvennar stórar
svalir og stórbrotið útsýni. Tvö baðherbergi eru í
íbúðinni og er annað þeirra inn af hjónaherbergi.
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Mjög stórar svalir
eru út af stofu og bæði þaðan og úr stofu og eldhúsi nýtur einstaks útsýnis yfir borgina, að Esjunni,
Snæfellsjökli, Bessastöðum, Reykjanesi og víðar.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 69,9 millj.

Lautasmári – Kópavogi. 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum.

Vesturgata 17a. 2ja herbergja íbúð – laus strax.
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.

Mjög mikið endurnýjuð 118,6 fm. íbúð á tveimur
hæðum, 1. hæð, í átta hæða lyftuhúsi á þessum
eftirsótta stað í Kópavogi. Stór afgirt viðarverönd í
suður með tengi fyrir heitan pott.
Búið er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu og öll
tæki, bæði baðherbergin, gólfefni og alla skápa og
innihurðar. Einnig er íbúðin öll nýmáluð að innan.
Mjög snyrtileg sameign

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 29,9 millj.

Verð 53,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

HaðaLaNd 12
108
reykjavík 32
FREYJUGATA

309,3 m²
145,0
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,
OpIð og
HúS
borðstofa
tvö herbergi. Svalir útaf stofu. Stór sameiginlegur
mánudaginn
26. mars
garður
til suðurs. Glæsilegt
útsýni er úr íbúðinni.

2018Opið
milli
17:15 og kl.
húskl.þriðjudaginn
20.17:45.
feb. milli 17:15 og 17:45.

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

104,9 m2
54,9 MILLJ.

Fallegt og vel staðsett 309,3 fm einbýlishús med innbyggðum bílskúr neðst í Fossvoginum. Húsið er teiknað af Helga og Vilhjálmi
Hjálmarssonum arkitektum og var frá upphafi mjög til þess vandað. Innréttingar í húsinu eru einnig teiknaðar af þeim, í samvinnu við
OPIÐ HÚS Finn Fróðason. Húsið skiptist m.a. í stofur, borðstofu, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Arinn í stofu. Grunninnanhúsarkitektinn
skipulag hússins er mjög vel heppnað. Skjólgóður suðvestur garður, steyptir skjólveggir og opið svæði í suður. Stutt í skóla, leikskóla,
Glæsileg
3jaog
herbergja
fm íbúð borgarinnar.
á efstu hæð í lyftuhúsi
íþróttastarf
stíga- og 104,9
útivistarsvæði
við Löngulínu í Sjálandshverfi í Garðabæ. Stofa, borðstofa og
NÁNARI uppLÝSINgar
UPPLÝSINGAR
NÁNarI
tvö herbergi. Aukin lofthæð í stofu og borðstofu. Þvottahús
G.
Andri
Guðlaugsson
innan íbúðar. Yfirbyggðar svalir. Stæði bílageymslu. Staðsett í
kjartan Hallgeirsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
göngufæri við grunn- og leikskóla.
Löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705
Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:00 og 17:30
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

kLapparHLíð 18
SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
6B
270
MOSFeLLSBær

126,8 m²
84,4
m2
52,9
MILLj.

101 REYKJAVÍK

49,9 MILLJ.

BOrgartúN 30a
105
reykjavík 2A
BOÐAGRANDI

4ra herb. samtals 126,8 fm íbúð með bílskúr á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Vel skipulögð íbúð. Stofa og þrjú NÁNarI uppLÝSINgar
herbergi.
Þvottahús
innan 84,4
íbúðar.
á sérafnotaflöt
frá
Vel
skipulögð
og staðsett
fmÚtgengt
3ja herb.eríbúð
á 3. hæð við
daði
Hafþórsson
stofu.
Stutt í skóla,
sundlaug
og fleira.
Skólavörðustíg.
Fallegt
útsýni.
Flísalagðar svalir til suðurs og
NÁNARI
UPPLÝSINGAR
Löggiltur fasteignasali
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu
G.
Andri
Guðlaugsson
Sími
824
9096
dadi@eignamidlun.is
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl.
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705

107 REYKJAVÍK

vINdakór 2 5
MIÐSTRÆTI
203 kópavOgur
101
REYKJAVÍK

2
139,4123mm²
53,0 MILLj.

74,5 MILLJ.

OpIð HúS

þriðjudaginn 27. mars

OPIÐ
HÚSog 17:45.
milli 17:15

Einstaklega
falleg
herbergja
íbúð
Glæsileg 123sjarmerandi
fm 4ra herb.ogíbúð
á 3.4ra
hæð
í lyftuhúsi
meðí einu
stæðiafí bílaeldri
húsum
borgarinnar.
erstofu,
á fyrstu
hæð. Sér
inngangur
UPPLÝSINGAR
geymslu.
Íbúðin
skiptist íÍbúðin
anddyri,
borðstofu,
eldhús,
þrjú rúm- NÁNARI
NÁNarI uppLÝSINgar
ergóð
á svefnherbergi,
bakhlið hússinsþvottahús
beint í íbúð
og sameiginlegur
og baðherbergi.
Húsið erinngangur
klætt að utan Kjartan Hallgeirsson
gegnum
stigagang.
Einstakur
staður
rétt stofu
við tjörnina
í Reykjavík.
guðlaugur I. guðlaugsson
með flísum.
Arinn í stofu.
Svalir
eru útfrá
með svalalokun.
Löggiltur fasteignasali
Á hæðinni eru tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, forstofa og
Löggiltur
fasteignasali
Sími
824 9093
- kjartan@eignamidlun.is
baðherbergi. Góðar vestur svalir.
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

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

SkúLagata 40a

HRÍSRIMI
10
101 reykjavík
112 REYKJAVÍK

LANGAGERÐI 110
108 REYKJAVÍK

Skúlagata 40A, 159.4 fm 3 herbergja íbúð merkt 05-02. Útsýnisíbúð
á tveimurog
hæðum
í fallegu
staðsettu
lyftuVel
skipulögð
staðsett
89 fmog
4rafrábærlega
herb. íbúðvel
með
sér inngangi
með bílskúr.
glæsilegt sjávarútsýni
í húsi
fjórbýlishúsi
við Einstaklega
Hrísrima í Grafarvogi.
Stutt er í og
allafjallasýn
helstu
m.a. Esjan,
Akrafjall
og fl.
Tvennar
Best
er að koma
inn um
þjónustu.
Íbúðin
skiptist
m.a.
í stofusvalir.
og þrjú
herbergi.
Frá stofu
er
inngang
(ofan við hús)
gengið
út áBarónstígsmegin
verönd. V. 39,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

119,5 m²
76,5 MILLj.

ÁSeNdI
8
79 m²
SkóLavörðuStígur
6B 84,4
108
101
reykjavík
46,9
MILLj.
HÁALEITISBRAUT 28

108 REYKJAVÍK

HRÍSMÓAR 1
210 GARÐABÆR

159,4 m²
69,9 MILLj.

OPIÐ HÚS

NÁNarI
uppLÝSINgar
Glæsileg
mikið
endurnýjuð 91,7 fm 3ja herb. íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi
í miðbæguðlaugsson
Garðabæjar. Tvennar yfirbyggðar svalir til suðurs og
g. andri
vesturs.
Vandað löggiltur
endurnýjað
eldhús og baðherbergi. Gott útsýni
Lögfræðingur,
fasteignasali
yfir
bæinn til sjávar og allt tilSími
Suðurnesja.
andri@eignamidlun.is
662 2705Laus 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.

BOrgargerðI
119,5
eIríkSgata 27 6
106,8 m²
108
reykjavík
51,9
101 reykjavík
52,5MILLj.
KAPLASKJÓLSVEGUR 61MILLj.

107 REYKJAVÍK

OpIð HúS

mánudag og þriðjudag
milli 12:00 og 12:30.

Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

89,9 MILLJ.

Vorum
fm íbúð
á 5.fm
hæð
(efstu hæð)
í lyftuhúsi
Vorumað
aðfáfáí ísölu
sölu182,5
glæsilega
165,3
endaíbúð
á 4. hæð
í lyftuhúsi
við
2A.þess
Glæsilegt
útsýni.
Þrennar svalir.
Íbúðinsam- NÁNARI
við Boðagranda
Borgartún. Auk
fylgir stæði
í bílageymslu.
Glæsilegar
NÁNarIUPPLÝSINGAR
uppLÝSINgar
skiptist
m.a.
í stofu,
borðstofu,
þrjú
herbergi,
fataherbergi
ogtvö
tvö baðliggjandi
stofur,
sólskáli,
eldhús,
tvö
herbergi,
fataherbergi,
Daði
Hafþórsson
Magnea
S.
Sverrisdóttir
baðherbergi.
Eignin er
íbúðir
samkvæmt
búið er
herbergi, þvottahús
ogtvær
forstofa.
Tvennar
svalir.teikningu
Innganguren
í íbúðina
Löggiltur
fasteignasali
að
sameina
í eina
íbúð.útsýni.
Tvö stæði í bílageymslu fylgja íbúðinni.
MBA, löggiltur
fasteignasali
beint
úr lyftu.
Fallegt
Sími
Sími824
8619096
8511dadi@eignamidlun.is
- magnea@eignamidlun.is
Opið hús þriðjudaginn 20. feb. milli 16:15 og 16:45.

OpIð HúS

og tvö baðherbergi. Góð staðsetning og örstutt í þjónustu
svo sem leikskóla, skóla, heilsugæslu, verslanir, sundlaug og
líkamsrækt. V. 65,9 millj.

165,3 m²
76,9
MILLj.
182,5
m2

mánudaginn 26. mars
2018 milli kl. 17:00 og kl.

þriðjudaginn 27. mars
milli 17:00 og 17:30.

Falleg og mikið uppgerð 119,5 fm 5 herb. íbúð í 3-býli, þar af 24,2
fm bílskúr. Stór þakhæð er yfir íbúðinni sem er að miklu leiti undir
Fallegt
164 fm 5 herbergja
á einnifermetrar.
hæð meðTvö stór
súð
og gólfflöturinn
því muneinbýlishús
stærri en skráðir
rúmgóðum
Húsið er
mjögervelí grónu
skipulagt
og garðurinn
herbergi
erubílskúr.
á þakhæðinni.
Íbúðin
og rólegu
hverfi miðer afar glæsilegur með fallegum gróðri. Stofa, fjögur herbergi
svæðis.

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

OpIð HúS

OpIð HúS

270 MOSFELLSBÆR

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

OPIÐ HÚS

LANGALÍNA 21
210 GARÐABÆR

Lautarvegur 16
103
reykjavív
BRATTHOLT

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

þriðjudaginn 27. mars
milli 16:15 og 16:45.

NÁNarI uppLÝSINgar
Vorum að fá í sölu einbýlishús við Langagerði í Reykjavík. Húsið
erdaði
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
erSími
eitthvað
stærri.
V. 62,7 millj.
824 9096
dadi@eignamidlun.is
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

Vel
skipulögð
og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við
OPIÐ
HÚS
Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og
4ra
herb.Eignin
111,7erfm
íbúð á 4.velhæð
í fallegu
fjölbýlishúsi
við
vesturs.
einstaklega
staðsett,
stutt er
í alla þjónustu
Háaleitisbraut.
Húsið
er miðbæinn
teiknað afo.fl.Sigvalda Thordarson.
s.s. matvörubúðir,
verslanir,
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með stórri opinni stofu og þremur
svefnherbergjum
miðsvæðis
Reykjavík.
Fallegt borgarútsýni
Nánari upplýsingar:
Hreiðar íLevy
guðmundsson
nemi til lf.fs.úr
s.
stofu.
Þvottahús
innan
íbúðar V. 46,5lg.fs.
millj.
661 6021.
Þórarinn
M. Friðgeirsson

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

106,8 fm vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli á
vinsælum stað í miðbæ Reykjavíkur. Búið er að útbúa herbergi í
Falleg
ogmeð
rúmgóð
131,6 fm 5 herbergja
á 1. hæð, auk
herb.
kjallara
sér baðherbergi.
Íbúðin eríbúð
til afhendingar
við kaupísamning.
kjallara, Frábær
í fjölbýlishúsi
við nálægt
Kaplaskjólsveg
í Vesturbænum.
staðsetning
miðbænum.
Stofa, eldhús og fjögur herbergi, auk herbergis í kjallara. Frábær
Opið hús þriðjudaginn 27. mars milli 16:15 og 16:45.
staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og fl.
Nánari upplýsingar: Hreiðar Levy guðmundsson nemi til lf.fs. s.
V. 56,9 millj.
661 6021.
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

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 661 6021

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

137,6 m²
54 MILLj.

?keLduHvaMMur 9,

SÍMI 588 9090

NeSBaLI 7
190 m²
170 SeLtjarNarNeS 87,5 MILLj.

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

ÁSeNdI
8
79 m²
Hæðargarður
6
130,7
108 reykjavík
v. 63,9 MILLj.

HrINgBraut
HrINgBraut 5555
107 reykjavík
reykjavík

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

220 HaFNarFjörður

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

244 m²
v. 89.9 MILLj.

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu
OpIð HúS
tengjast skjólgóðum, lokuðum garði.

OpIð HúS

Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega góðum út-

Fallegt 190,0 fm einbýlishús á einni hæð við Nesbala á Seltjarn-

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Opið hús miðvikudaginn 28. mars milli 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar:
Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

arnesi. Innbyggður
bílskúr. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu,
sýnisstað í Hafnarfirði
ofan við Höfnina. Hæðin
137,6
fm Laugavegi,
Á götuhæðum
bygginganna
semer skráð
snúa
að
Frakkastíg
opið vinnuherbergi, arinstofu, sjónvarpshol, tvö herbergi, fataog bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú svefnherbergi og rúmgóð
herbergi,
þvottahúsþjónusta.
og tvö baðherbergi. Frábær staðsetning.
stofa. Mikið útsýni.
Endurnýjaðar
frárennslislagnir.
Mjög góð og
og Hverfisgötu
verða
verslanir,
veitingahús
fjölbreytt
Örstutt í golfvöll og fallegt útivistarsvæði.
aðkoma að húsinu.

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
BOrgargerðI
6
119,5
ÁLFHeIMar
24 penthouse
135,5 m²
Auk þess
eru tvær stórar
íbúðir.
reykjavík
104
reykjavík
MILLj.
Stæði í 108
bílageymslu
fylgir með hlutav.51,9
af79
íbúðunum.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.

LjóSvaLLagata
71,2 m²
Verð frá 40,9 millj. 8
101
reykjavík
Afhending
áætluð í febrúar41,9
2018.MILLj.

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
fimm herbergi. Sér inngangur. Tvennar svalir. Útsýni. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað. Örstutt í alla helstu þjónustu.
Opið hús þriðjudaginn 27. mars milli 18:00 og 18:30.
Nánari upplýsingar:
daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSeNdI
8
grettISgata
96
108 reykjavík
101

79 m²
68
58,5 MILLj.

Vorum að fá í sölu 244,0 fm parhús sem er kjallari og tvær hæðir
í Vesturbæ Reykjavíkur ásamt bílskúr. Húsið hefur verið töluvert
endurnýjað. Mjög gott skipulag og hægt að hafa tvær íbúðir í
húsinu, en efsta hæðin er teiknuð sem séríbúð. Stór sér afgirtur
garður með góðum veröndum. Frábært fjölskylduhús eða til útleigu.
Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

BOrgargerðI 6 5a
gruNdarStígur
108
reykjavík
101 reykjavík

119,5
110,8 m²
51,9
49,9MILLj.
MILLj.

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG
18. febrúar milli kl. 13:00 og 14:00.
Gengið
innHúS
um bílageymslu Hverfisgötumegin.
OpIð
OpIð HúS
Vorum að fá í sölu steinsteypt enda hús á þremur hæðum við Álf-

3ja herb. 71,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í einstaklega vel stað-

68 fm 3ja herbergja íbúð við Vesturgötu með sérinngangi baka

110,8 fm 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum á eignarlóð í Þing-

kjallara er 55,8 fm íbúð og síðan er 135,5 fm íbúð á tveimur merkt
kirkjugarð. Rúmgóð stofa og herbergi, mjög góð lofthæð. Mið0101. Íbúð í kjallara er nýlega standsett. Nýtt járn er á þaki og
bærinn, háskóli og hin rómaða vesturbæjarlaug í göngufæri.
endurnýjaðar
frárennslislagnir undir húsi.
OpiðHallgeirsson
hús mánudaginn 26. mars milli 17:00 og 17:30.
Brynjar
Þ. Sumarliðason
Kjartan
Opið hús mánudaginn
mars milli 17:00 og 17:30.
Nánari
upplýsingar:
BSc í viðskiptafræði,
löggiltur26.
fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
brynjar@eignamidlun.is
kjartan@eignamidlun.is
Hilmar
Sími 896
1168 Þ. Hafsteinsson s. 824 9098.
824 9093

mikið standsett með nýrri eldhúsinnréttingu, uppgerðu baðherbergi og harðparketi á gólfum. Eignin er tilbúin til afhendingar við
kaupsamning.
Guðlaugur
I. Guðlaugsson
Nánarifasteignasali
upplýsingar:
Löggiltur
Hreiðar Levy guðmundsson nemi til lf.fs. s. 661 6021.
gudlaugur@eignamidlun.is
Hilmar
Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.
Sími
864 5464

húsakönnun Minjasafns Reykjavíkur og þar með elsta húsið við
Grundarstíginn.

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR
holtunumUPPLÝSINGAR
með stórum bakgarði. Húsið er byggt árið 1883 skv.
heima
sem skiptist í tvær samþykktar íbúðir, samtals 191,3 fm. ÍNÁNARI
til. Íbúðin
er ekki samþykkt sem íbúð, skráð geymsla. Eignin er NÁNARI
settu UPPLÝSINGAR
litlu fjölbýli með flottu útsýni til suðurs m.a. yfir Hólavalla- NÁNARI

gaLtaLINd 17
201 kópavOgur

HrauNBær 162
110 reykjavík

112,3 m²
48,9 MILLj.

118,4 m²
33,9 MILLj.

ÁSeNdI
8 14
NæFurÁS
108 reykjavík
110

79 m²
33,9 MILLj.

G.Nánari
Andriupplýsingar:
Guðlaugsson

Lögfræðingur,
löggiltur fasteignasali
Hreiðar Levy guðmundsson
nemi til lf.fs. s. 661 6021.
andri@eignamidlun.is
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs.
Sími 662 2705

BOrgargerðI
6
kLeppSvegur 118
108
reykjavík
104 reykjavík

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

119,5
64,3 m²
51,9
29,5MILLj.
MILLj.

OpIð HúS
4ra herbergja 112,3 fm íbúð á 3. hæð við Galtalind í Kópavogi.
Stofa og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Stórar flísalagðar svalir. Mjög góð eign þar sem stutt er í alla helstu þjónustu,
Smáralind, skóla og fl.
Opið hús mánudaginn 26. mars milli 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar:
daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁLFHeIMar 52
104 reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

132 m²
42.5 MILLj.

Vorum að fá í sölu 118,4 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli á góðum
stað ofarlega í Hraunbænum. 4-5 herbergi. Tvennar svalir. Íbúðin
þarfnast lagfæringar. Laus við kaupsamning.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

BOrgargerðI
SkúLagata
20 6
108
reykjavík
101 reykjavík

79,0 fm 2ja herb. íbúð á 3.hæð í að sjá ágætu vel staðsettu fjölbýli
með flottu útsýni. Tvennar svalir. Mjög rúmgóð íbúð.Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Til afhendingar við kaupsamning.

119,5
64,4 m²
51,9 MILLj.
38,9

ÁSeNdI
8
BjartaHLíð
13
108
270 reykjavík
MOSFeLLSBær

79 m²
106,3
41,9 MILLj.

64.3 fm 2 herb. íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi á mjög góðum stað
í austurborginni. Mikið útsýni. Suðurvalir. Íbúðin er upprunaleg
bæði innréttingar og fl. Stórar skjólgóðar suðursvalir. Íbúðin er
til afhendingar fljótlega.
Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSeNdI
8 13
LaxakvíSL
108 reykjavík
110

79 m²
239,3
82,9 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 eru eftir í fyrsta áfanga

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

OpIð HúS
4ra herbergja samtals 132 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli við

OpIð HúS

Falleg og vel umgengin tveggja herbergja 64,4 fm íbúð

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

Fallegt 6UPPLÝSINGAR
herbergja 239,3 fm raðhús með rúmgóðum bílskúr.
NÁNARI
UPPLÝSINGAR
íbúð á UPPLÝSINGAR
2.hæð í fallegu mjög vel staðsettu fjölbýlishúsi í Mos- NÁNARI
á 4. UPPLÝSINGAR
hæð í góðu lyftuhúsi við Skúlagötu 20 í Reykjavík. NÁNARI
Laugardal.
Stofa og þrjú herbergi. Stofa er björt með svölum tilNÁNARI
Fallegur garður fyrir framan hús og aftan. Tvær stofur, fjögur
fellsbæ. Örstutt í bæði grunn-og og leikskóla og glæsileg sundsuðurs. Íbúðin er laus við kaupsamning. Bókið skoðun.

Opið hús þriðjudaginn 27. mars milli kl 17:00 – 17:30
Brynjar
Þ. Sumarliðason
Nánari upplýsingar:
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Góðar suður svalir, tengi fyrir þvottavél á baðherbergi.
Íbúðina má aðeins selja þeim sem eru eldri en 60 ára.
Guðlaugur
I. Guðlaugsson
Opið hús
mánudaginn 26. mars milli 12:15 og 12:45.
Nánari
upplýsingar: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.
Löggiltur
fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

laug og líkamsrækt í nágrenninu.

Þórarinn M. Friðgeirsson

Nánarifasteignasali,
upplýsingar: sölustjóri
Löggiltur
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

herbergi og tvö baðherbergi. Aukarými í risi. Mjög góð eign sem
hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina

Daði
OpiðHafþórsson
hús mánudaginn 26. mars milli 18:00 og 18:30.
Löggiltur
fasteignasali
Nánari upplýsingar:
dadi@eignamidlun.is
daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.
Sími 824 9096

Raðhús í vinsælu og fjölskylduvænu hverﬁ í Garðabæ

SÖLUSÝNING

Þriðjudaginn 27. Mars
frá 17:00 – 18:00
Glæsileg og vel
skipulögð raðhús í
fjölskylduvænu hverﬁ.
Teiknuð af Sigurði
Hallgrímssyni arkitekt.
Fjögur svefnherbergi
tvö baðherbergi.
Stutt í afhendingu

Aðeins 3 hús eftir !

Guðbjörg Guðmundsdóttir,
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533
Thelma Víglundsdóttir,
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is
sími: 860 4700

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

www.manalind.is manalind@manalind.is sími 511 1020

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

ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Laugavegur 44
101 Reykjavík

HB
HBFASTEIGNIR
FASTEIGNIR
Ármúli 4-6 • 108 Reykjavík

Árskógar 6 , Seljahverfi
Fyrir 60. ára og eldri !
Björt og fallega 2ja herb, 74,3
fm, útsýnis íbúð á 9.hæð.
Mikið útsýni. Íbúðin skiptist í
stofu, eldhús, svefnherbergi og
baðherbergi (þar er tengi fyrir
þvottavél ). Yfirbyggðar svalir.
Parket á gólfi. Sér geymsla.
Tvær lyftur. Þjónustukjarni og
samkomusalur. Góð aðkoma
að húsinu og næg bílastæði.
Húsvörður. Húsið er tengt félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar sjá :http://
reykjavik.is/stadir/arskogar-felagsstarf. Verð 43,9 millj.

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK

Til sölu er glæsileg sérhæð í fallegu og vönduðu húsi á horni Laugavegar og Frakkastígs.
Íbúðin er á annarri hæð en aðeins eru tvær íbúðir í húsinu ásamt verslunum sem eru á
jarðhæð. Sérinngangur í báðar íbúðirnar eru frá Frakkastíg.
Búið er að endurnýja skólplagnir og nýlega var allt parketið slípað og lakkað af
fagmönnum.

Söluskoðun óháðra fagmanna Frumherja liggur fyrir, eins
og í öllum eignum sem Nýhöfn hefur til sölumeðferðar.

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið
nyhofn@nyhofnfasteignir.is
Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn fasteignasala ı Borgartúni 25 ı 105 Reykjavík ı Sími 515 4500 ı www.nýhöfn.is

Frábært tækifæri !
Til sölu um 140 fm verslunarhúsnæði á 1.hæð ( jarðhæð ) á
mjög góðum stað í Kringlunni
eld
ogStískuvöruverslunin
sem
nú
er
strafrækt
í
húsnæðinu.
Seld
Eignin skiptist í verslun, lager,
snyrtingu og milliloft. TískuSeld
vöruverslunin hefur verið
starfrækt af sömu eigendum
frá árinu 1991. Með í kaupunum fylgja innréttingar, tæki, vörur og lager. Góð
aðkoma. Nánari upplýsingar á skrifstofu.
Frum

Glæsileg hæð við Laugaveg

Verslunarmiðstöðin Kringlan
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:0

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólf
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir f
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inng
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traus

Háholt
14, Mosfellsbær
Pétur sími 897 0047
og Grétar
sími 861 1639 löggiltir fas
•
Sími:
588
verða á staðnum5530
og taka á móti áhugasömum
• berg@berg.is - www.berg.is
• GSM 897 0047

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Pétur
Pétursson
Sími 588
5530
• Netfang: berg@berg.is
lögg. fasteignasali
Pétur Pétursson
petur@berg.islögg. fasteignasali

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.

Orrahólar.

Falleg 93 fm. 3ja
bílahúsi. Húsvörð

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120

Sími:

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
897 0634

Sími:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
845 8958

Grænamýri 18
170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. mars kl. 17:00-17:30

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð við
Grænumýri 4ra herbergja 111,4 fm
Sérinngangur
Nýlega endurnýjað bað og eldhús
Góð staðsetning þar sem stutt er í
alla helstu þjónustu
Verð :

sími

63,9 millj.

569 7000
www.miklaborg.is
Nánari upplýsingar:

Með þér alla leið

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Möðrufell 7

111 Reykjavík

Eignin er vel skipulögð 79,1 fm
3ja herbergja, gott innra skipulag
Rúmgott eldhús með borðkrók
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi
Fallegt útsýni og fínar sólríkar svalir

Verð :

29,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Álagrandi 23

107 Reykjavík

Mikið endurnýjuð og björt 113 fm 4ra herb
Endaíbúð með nýlegu eldhúsi og stofu
Frábær staðsetning
Stutt í grunn- og leikskóla

Verð :

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Seljabraut

109 Reykjavík

Snyrtileg, vel skipulögð og talsvert
endurnýjuð 69,9 fermetra 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýlishúsi við
Seljabraut í Reykjavík

Verð :

28,9 millj.

Nánari upplýsingar:

203 Kópavogur

Nýtt parhús í byggingu við Austurkór
Afhendast fullbúin að utan, fokheld að innan Verð : 53,9
Húsin eru mjög vel skipulögð á einni hæð við
hönnun var mikið lagt upp úr góðri nýtingu
Húsin eru alls 137 fm með innbyggðum bílskúr
Eignin telur: opið stofu og eldhúsrými, anddyri,
þrjú svefnherbergi, geymslu, bað og þvottahús

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Austurkór

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Sigtún 33

löggiltur fasteignasali

105 Reykjavík

Hæð og ris ásamt bílskúr við Sigtún
í Reykjavík. Eignin er samtals 214 fm,
þar af er bílskúr 28,8 fm. Geymslur í risi
og í kjallara Íbúðirnar deila fastanúmeri
og stigahúsi með sérinngangi. Samþykktar
hafa verið framkvæmdir utanhúss sem
framkvæmdar verða á þessu ári.

Verð :

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

löggiltur fasteignasali

Engjavegur

800 Selfoss

237 fm einbýli m aukaíbúð
Reisulegt hús með þremur svefnherbergum
Stór set- og borðstofa
Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi
Næg bílastæði. Skipti á eign á
höfuðborgarsvæðinu möguleg

Verð :

Nánari upplýsingar:

58,9 millj.

hdl og löggiltur fasteignasali

Víðimelur 66

107 Reykjavík

Fallegt og virðulegt 304 fm einbýlishús
Tilboð
á góðum stað við Víðimel 66
Húsið er á þremur hæðum og einfalt er að
gera aukaíbúð á neðstu hæðinni.
Vönduð og virðuleg eign í hjarta
vesturbæjarins þar sem stutt er í alla helstu
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

óskast
Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 19.mars kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 20.mars kl.17:00-17:30

Sóleyjarimi 17

Grandavegur 42

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

107 Reykjavík

Glæsilega 3ja herb. íbúð að stærð 94,0 fm
Fjórða hæð, mikið útsýni
Lyftuhús - gengið inn í íbúð af svölum
Bílastæði í lokaðri aðgangsstýrðri
bílageymslu
Íbúðin er fallega innrétturð
Eikar innréttingar, innihurðir og fataskápar
Glæsileg stofa með útgengt út á suður svalir
Þvottahús innan íbúðar
Almenn búseta
Verð:

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

44,9 millj.

.

Fullbúin glæsileg endaíbúð á jarðhæð
143 fm að stærð, tvö svefnherb
+ 24 fm yfirbyggðar svalir
Sérinngangur,
Stæði í bílgeymslu
Ísskápur, uppþv vél innifalið
Verð:

73,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 20.mars kl.17:00-17:40

þriðjudaginn 21.mars kl.17:00-17:30

Álagrandi 25

Grandavegur 3

107 Reykjavík

107 Reykjavík

Falleg og skemmtilega skipulögð 111 fm
4ra til 5 herbergja
Mikil lofthæð í stofu og fallegt útsýni
Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

3-4 svefnherbergi
Frábær staðsetning

Mjög fallega og vel skipulagða 72,2 fermetra
3ja herbergja íbúð á jarðhæð á þessum
vinsæla stað í Vesturbæ Reykjavíkur.
Útgengt er á hellulagða verönd úr stofu
Nánari upplýsingar veitir:

Verð:

56,9 millj.

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929
Verð:

Með þér alla leið

millj.

Fjólugata 1

101 Reykjavík

473,3 fm einbýli í algjörum sérflokki
Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum
Mjög fallegur garður og útsýni yfir tjörnina
Glæsilega endurnýjað í sígildum
stíl árið 2002 - Tvöfaldur bílskúr
6-7 svefnherbergi og 5 baðherb/snyrtingar
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 56B

105 Reykjavík

Góð íbúð með bílskúr á Snorrabrautinni.
Íbúðin er 90,2 fm þriggja herbergja á 6. hæð Verð : 49,6
í lyftuhúsi sem er skráð fyrir 55 ára og eldri,
auk 26 fm bílskúrs.
Tvö svefnherbergi yfirbyggðar svalir.
Gott hjólastólaaðgengi að húsinu og íbúðinni.
Húsvörður. - Laus við kaupsamning.

millj.

Gimbratún

861 Fljótshlíð

113 fm sumarhús í Fljótshlið
Alls eru 5 hús í boði, öll fljótlega klár til afh
Fjögur svefnherbergi, fullbúin hús
Frábær staðsetnign, stutt í golfið
Þjónusta, veitingastaður ofl

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson löggiltur fasteignasali

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Verð :

35,7 millj.

löggiltur fasteignasali

Skjólsalir 5
201 Kópavogur

Strikið 8

210 Garðabær

Falleg og vel skipulögð 2ja herb íbúð
Verð : 44,5
Fyrir 60 ára og eldri 79,5 fm á efstu hæð
m yfirbyggðum svölum. Öflugt húsfélag,
samkomusalur á jarðhæð. Húsvörður í húsinu
Þjónustusel eldri borgara á jarðhæð. Hægt að
panta mat í hádeginu. Laus við kaupsamning.

millj.

Oddagata 8

101 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús í vinsælu hverfi við
Háskóla Íslands að stærð 341,0 fm Eignin
skiptist í, íbúðarhluti eignar er 249,4 fm
Glæsilegar samliggjandi stofur, ein stofan
með arni Fimm svefnherbergi þar af er
hjónasvíta Hjónaherbergi mjög rúmgott - m

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson löggiltur fasteignasali

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

140,0 millj.

Verð :

löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. mars kl. 17:00-17:30

Glæsilegt 205 fm endaraðhús

Norðurfell

4 svefnherbergi - stórar stofur

380 fm raðhús á þremur hæðum
Lítil botnlangagata í Breiðholti
Mörg herbergi og talsverðir möguleikar
varðandi nýtingu á innra skipulagi
ATH lágt fermetraverð
Laus við kaupsamning

Bílskúr innbyggður - timburpallar í garði
3-4 mín gangur í skóla og sundlaug
Verð :

92,0 millj.

111 Reykjavík
Verð :

73,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Ægisgata

101 Reykjavík

143,2 fm íbúð m sérinngangI
Skipti á 3ja herb íbúð í V-hluta 101 Jarðhæð
og kjallari Þrjú svefnherbergi
Góð fjölskylduíbúð
Frábær staðsetning
Mikil lofthæð á aðalhæð

Verð :

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21.mars kl.17:30-18:00

Grenimelur 44
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Efri sérhæð með bílskúr samt. að stærð
184,6 fm. Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð
Vinsæl staðsetning í vesturbænum,
stutt í alla þjónustu, skóla og verslun
Tvennar svalir - Stórar bjartar stofur
Endurnýjað bað og snyrting
Húsið byggt árið 1967
Verð:

85,9 millj.

OPIÐ HÚS

.

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

Hagamelur 53

Sóltún 1-3
105 Reykjavík

107 Reykjavík

þriðjudaginn 21.mars kl.17:00-18:00

Öryggis- og þjónustuíbúðir
2-3 herbergja að stærð 79- 96,2 fm
Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta,
heimahjúkrun, félagsstarf, heilsuefling
og matur í hádeginu
Yfirbyggðar suður svalir

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Falleg 3ja herbergja íbúð
Sjávarútsýni
Útgengt úr stofu á suð-vestur svalir
Sundlaug, íþróttahús, verslun og skóli í
nokkura metra fjarlægð
Frábær staðsetning innan húss og
innan hverfis
Verð:

39,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum
bílakjallara
Stór pallur með sérafnotarétti fylgir
jarðhæðaríbúðum
Afhending við kaupsamning,
íbúðirnar fullbúnar með gólfefnu

Axel Axelsson, lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Með þér alla leið

Verð frá :

53,5 -59,2 millj.

.

Beykihlíð 21

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.mars kl.17:00-17:30

Rúmlega 300 fm raðhús

105 Reykjavík

með aukaíbúð sem er 73 fm
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi

Skeljanes 4

Svalir með útsýni

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Bílskúr

Falleg þriggja herbergja íbúð Sjarmerandi
timburhús í Skerjafirði
Alls 106 fm m 22 fm útigeymslu
Tvö svefnherbergi
Verið að endurnýja baðherbergi
Laus fljótlega
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

39,5 millj.

Efstaland
270 Mosfellsbær

Leiðhamrar 27

109,0 millj.

Verð :

Glæsilega hannað 337 fm einbýli á frábærum stað
Möguleiki á tveimur aukaíbúðum
Góðar útleigutekjur greiða afb af lánum
Mjög gott skipulag á húsi
4 svefnherbergi og 2 baðherbergi á aðalhæð
Afhent fokhelt fljótlega, hægt að fá lengra komið

112 Reykjavík

Sérlega vel skipulagt og vel staðsett
133,5 fm parhús
Þrjú góð svefnherbergi
Hús á einni hæð að undanskyldum 2
þrepum í sólstofu
Suður verönd og fallegt útsýni

Verð :

67,9 millj.

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 47

210 Garðabær

Íbúð 301 Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á
Verð : 73,5 millj.
besta stað í Urriðaholti 170,3 fm
þar af tvær geymslur
Tvennar svalir, til suðurs og austurs
Stæði í bílageymslu með geymslu inn af
Veglegt 10 íbúða lyftuhús Til afhendingar í maí

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Tómasarhagi 42
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
risíbúð með sjávarútsýni við Tómasarhaga
í Reykjavík Íbúðin er skráð 60,7 fm
samkvæmt Fasteignaskrá Íslands en er í
raun mun stærri að gólffleti
Íbúðin skiptist í: Forstofu, stofu, eldhús,
tvö svefnherbergi, baðherbergi
og lítið sjónvarpshol

107 Reykjavík
Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

löggiltur fasteignasali

39,9 millj.

83,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Ásvegur 9

311 Hvanneyri

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús
Verð : 39,9 millj.
á Hvanneyri
Stórbrotið útsýni og skemmtilegt skipulag
156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð
Um klukkutíma frá Rvík og 15 mín.
frá Borgarnesi - Möguleiki á auka íbúð
Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherbergi

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

113 Reykjavík

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum
215-220 fm að stærð ásamt bílskúr
Gert ráð f þremur svefnherbergjum
Gert ráð f hita í gólfi
Skilast uþb tilbúið til innréttinga
Hægt að fá keypt skemmra á veg komið

Verð :

69,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

.

Lofnarbrunnur

löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 20.mars kl.18:00-18:40

miðvikudaginn 21.mars kl.17:00-17:40

Bárugrandi 11

Unnarbraut 28

107 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Vel skipulögð 3ja - 4ra herbergja auk stæði í
bílgeymslu
Íbúðin er skráð 87 fm auk 6 fm geymslu
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Verð:

47,9 millj.

Nánast algjörlega endurnýjuð
3ja herbergja íbúð
Sér inngangur og frábær staðsetning
Lagnir, tæki, innréttingar og gólfefni
eru árs gömul
Húsið málað og steypuviðgert í sumar
á kostnað seljanda
Verð:

Með þér alla leið

45,4 millj.

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.

Finnbogi
Hilmarsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Finndu okkur
á Facebook

Skaftahlið 6

S

Ú
ÐH

vel skipulögð 3ja. Laus strax.

I

OP

Bogi Molby
Pétursson

Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.
3ja herbergja íbúð á 2. hæð (efstu) í litlu fjölbýli
við Skaftahlíð. Íbúðin er um 93 fm er er mjög vel
skipulög. Hún skiptist i tvö rúmgóð herbergi og
bjarta stofu með suðursvölum, fataherbergi er
inn af hjónaherbergi. Nýlegt parket er á gólfum,
en annars er íbúðin nokkuð upprunaleg, en
snyrtileg. Íbúðin er laus strax.
Verð 39,9 millj.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi s: 895-1098.

Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

TIL SÖLU

Bíldshöfði 16, 110 Reykjavík

Keilufell

S

Ú
ÐH

Einbýli með aukaíbúð

I

OP

Opið hús í dag kl 17:30-18:00
Gott 255 fm einbýli á á einstökum stað. „Úti
í nátturunni í miðri borg”. Húsið er á þremur hæðum. 3ja herbergja aukaíbúð á með
sérinngangi á 1. hæð. Fasteign sem kemur á
óvart varðandi pláss og stærð, á góðum stað
mjög nálægt Elliðarárdalnum þar sem stutt er í
áhugaverðar göngu- & hjólaleiðir og náttúru.
Verð 68,0 millj.
Frekari upplýsingar veitir Bogi s: 6993444

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

Ríkiskaup kynnir: Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á eftirsóttum stað
við Bíldshöfða 16.
Fasteignin sem áður hýsti Vinnueftirlitið er 1086,8 fm skrifstofu- og
verslunarhúsnæði sem skiptist niður á tvær hæðir. Tveir inngangar að
sunnan- og að norðanverðu. Næg bílastæði og góð aðkoma að húsinu.
LAUS STRAX!

Nýhöfn kynnir einstakt tækifæri

Í heildina góð eign í rótgrónu hverfi sem bíður uppá mikla möguleika.
Verð 175 millj. - HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 530-1400
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Birgir Örn Birgisson S. 530-1417
Gísli Þór Gíslason S. 530-1424
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til sölu

Brúðarkjólaverslun | Herrafataleiga og -sala
Stærsta og elsta verslunin sem sérhæfir sig í sölu og leigu á
fatnaði í tengslum við brúðkaup og aðra viðburði. Verslunin
er ein þekktasta og elsta í sínum bransa og býður upp á
fatnað frá heimsþekktum hönnuðum.
Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila sem þegar eru inná svipuðum markaði eða þá sem vilja taka við rótgrónu fyrirtæki
með topp vörumerki. Verslunin hefur vaxið þétt og örugglega
undanfarin ár.
Til greina kemur að selja hluta rekstursins líkt og til dæmis
herrafataleiguna -söluna.

Sturlu-Reykir sumarhúsalóð
Til sölu er einstök sumarhúsalóð á landi með eigin hitaveitu og vatnsveitu ásamt veiðiréttindum
í Reykjadalsá og Arnarvatnsheiði. Lóðinni fylgir aðgengi að 218 fermetra íbúðarhúsi með 11
herbergjum og nægu gistirými.
Kostnaður vegna húshitunar og rafmagnsnotkunar ásamt tryggingum fyrir sameiginlegt hús er
kr. 5.000.- á mánuði og greiðist í sameiginlegan sjóð.
Lóðin er nr. 11 í landi Sturlureykja 1 í Borgarfirði og er 5.200 fermetra (0,5 ha) að stærð.
Lóðin er í 97 km fjarlægð frá Reykjavík, á milli Reykholts og Kleppjárnsreykja, rétt við
Deildartunguhver en þar var nýverið opnuð baðaðstaðan Krauma. Það tekur u.þ.b.15 mínútur
að keyra frá sjoppunni Baulunni við þjóðveg 1 að jörðinni.

Upplýsingar eru ekki gefnar upp í gegnum síma.
Vinsamlegast sendið fyrispurnir með nafni og síma á
netfangið bjorgvin@atv.is.
Björgvin Óskarsson
Fyrirtækjaráðgjafi
lögg. leigumiðlari
lögg. eignaskiptal.

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið
nyhofn@nyhofnfasteignir.is
Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn fasteignasala ı Borgartúni 25 ı 105 Reykjavík ı Sími 515 4500 ı www.nýhöfn.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.
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Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

Garðatorg 6

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Alexander
Fasteignasali

893 4416

694 4000

848 7099

695 7700

Starengi 18

210 Garðabæ

112 Reykjavík

39.900.000

Verð: 69.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 26 mars kl 17.30-18.00
Herbergi: 3

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérafnotareit í litlu tveggja hæða fjölbýli á fjölskylduvænum stað í Grafarvoginum þar sem örstutt er í skóla, leikskóla, Egilshöllina og Spöngina
með allri sinni þjónustu. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 2
svefnherbergi, þvottaherbergi, baðherbergi og geymslu. Eignin er
mjög snyrtileg og nýlega var baðherbergi endurnýjað.

OPIÐ HÚS mánudaginn 26 mars kl 17.00-17.30
Herbergi: 3

Stærð: 121,1 m2

Ný og falleg endaíbúð á þriðju og efstu hæð með aukinni lofthæð og stæði í bílakjallara í glæsilegu
lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Frábært útsýni til suðurs og suðvesturs, Íbúðin afhendist fullbúin með
gólfefnum. K-gler er í allri íbúðinni og mynddyrasími. Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar og skápar
eru sprautulakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá AEG. Öll hreinlætistæki eru frá Grohe. Frábær staðsetning í hjarta Garðabæjar þar sem öll helsta þjónusta er í göngufæri.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Heiðarsel 13

71.500.000

109 Reykjavík

Klukkuberg 11

221 Hafnarfirði

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars kl. 17:30-18:00

Herbergi: 5

Herbergi: 2

Stærð: 193 m2

Fallegt og fjölskylduvænt 5 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Alls 193 fm,
þar af er bílskúr 23.6 fm. Fjögur góð svefnherbergi. Tvö endurnýjuð baðherbergi og fallegt
endurnýjað eldhús. Rúmgóðar og bjartar stofur. Frá stofu er gengið út á stórar flísalagðar
svalir. Á teikningum er gert ráð fyrir 5. svefnherberginu. Vel staðsett í Seljahverfinu þar sem
stutt er í skóla. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Skipholt 70

42.500.000

105 Reykjavík

Stærð: 85,5 m2

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

29.500.000

Fornhagi 21

107 Reykjavík

36.900.000

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

Stærð: 60,3 m2

Herbergi: 3

Stærð: 79,8 m2

2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi og timburverönd í suður frá stofu.
Einstakt útsýni. Hvít innrétting í eldhúsi, mikið útsýni til norðurs. Svefnherbergi er
með fataskáp. Baðherb. með baðkari með sturtuaðstöðu, tengi fyrir þvottavél.
Sérgeymsla í sameign og sameiginl. hjóla-og vagnageymsla.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

*Frábær staðsetning*Rúmgóð 3ja herb. íbúð í kjallara í fjórbýli, sérinngangur.
Íbúðin er með tveimur samliggjandi stofum og svefnherbergi. Gluggi er á eldhúsi
og baðherbergi. Rúmgóður gangur og geymsla er innan íbúðar. Þvottahús er í
sameign með sértengi ásamt hjóla-og vagnageymslu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Kirkjustétt 17

Jöklasel 1

113 Reykjavík

42.900.000

109 Reykjavík

67.900.000
56.900.000

STA
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OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars kl.18:30 - 19:00

Herbergi: 3

Herbergi: 5-6

Stærð: 94,9 m2

Bílageymsla

Stærð: 166,8 m2

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

Glæsileg 5 til 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum í góðu fjölbýli. Íbúðin er skráð 166,8
fm en er stærri að gólffleti þar sem efri hæðin er að hluta undir súð. Íbúðin skiptist í
forstofu, fjögur til fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottaherbergi og búr, aðalrými
með stofu, borðstofu/herbergi og eldhúsi. Útgengt úr stofu og borðstofu út á suð/vestur
svalir. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Hrísmóar 1

Undirhlíð 28

210 Garðabæ

67.900.000
44.500.000

801 Selfoss

67.900.000
49.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 66,2 m2

NÝBYGGING, LYFTUHÚS
Fasteignasalan TORG kynnir til sölu (Tilbúin til afhendingar) glæsilega
fullbúna 3ja herb. íbúð í fallegu fjölbýli í Skipholti 70 í Reykjavík. Um
er að ræða íbúð á annarri hæð merkt 203 sem er 66,2m2 og henni
fylgja 12m2 svalir. Húsið er staðsett í grónu hverfi á frábærum stað
þar sem blandað er saman íbúðum og þjónustu. Í nánasta umhverfi
má finna flesta þá þjónustu sem fólk þarf á að halda. Gönguleiðir,
hjólreiðastígar og falleg útivistarsvæði eru í næsta nágrenni.
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 8811

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. mars kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS ???

Herbergi: 3-4

Stærð: 212,5 m2

Stærð: 91.7 m2

Skipti möguleg á ódýrari eign. Glæsileg 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

Glæsilegt heilsárshús í Undirhlíð í Grímsnesi og Grafningshreppi. Húsið stendur á afar
glæsilegri 8.400 fm eignalóð ofarlega í landinu og skartar glæsilegu útsýni allt frá Heklu
upp á Langjökul. Húsið er skráð 212,5 fm og er á tveimur hæðum. Undir húsinu er 94 fm
rými með hita í gólfi sem hægt er að nýta í ýmsum tilgangi. Heitur pottur og stór og góð
verönd. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

Hafliði
Fasteignasali

699 4610

899 8811

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

Hafnarstræti 100

22,5-22,9m

600 Akureyri

R
TVÆ
IR
ÍBÚÐ

Mosagata 1 - 3

Urriðaholti, 210 Garðabæ

39.900.000 - 68.900.000

EINSTAKT TÆKIFÆRI Í HJARTA AKUREYRAR

PANTIÐ SKOÐUN S: 893 4416 EÐA arnilar@fstorg.is

Herbergi: 2

Herbergi: 2 - 5

Stærð: 52 m

2

Til sölu 2 íbúðir í Hafnarstræti 100, íbúðirnar eru á 2. hæð með svölum
yfir göngugötuna. Ásett verð er 22,5 á íbúð nr. 201 og 22,9 á íbúð nr.
202. Þurfa ekki að seljast saman. Íbúðirnar eru fullbúnar húsgögnum,
húsbúnaði og raftækjum sem getur einnig selst með. Sumarið 2018 fer
að verða nú þegar fullbókað. Nú fer að verða mun erfiðara að fá gistileyfi
á íbúðir á Akureyri þar sem bæjaryfirvöld hafa sett reglugerð um að ekki
skuli leyfa gistileyfi á gististaði í flokki II á svæðum þar sem deiliskipulag gerir ráð fyrir að sé íbúðabyggð. Þessar íbúðir eru ekki staðsettar í
íbúðabyggði heldur á verslunarsvæði og því mun gistileyfi í framtíðinni
ekki vera vandamál.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Gerðarbrunnur 15

113 Reykjavík

115.000.000

Stærð: 76,5 - 155,3 m2

Nýjar og smekklegar útsýnisíbúðir, afhentar við kaupsamning, tilbúnar með parketti og innréttingum. Aðeins 6 af 22 íbúðum eftir. 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

Naustavör 16-18

69,5-119M

200 Kópavogur

Lund 7-13

AR
NÝJ
IR
ÍBÚÐ

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27. mars kl. 18.00-18.30

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Herbergi: 7

Herbergi: 3-5

Herbergi: 2-4

Stærð: 369,1 m2

Einkar glæsilegt og vel skipulagt 7 herbergja einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað í
Úlfarsárdal í Reykjavík. Fallegur frágangur. Gólfefnin eru parket og glæsilegar flísar.
Örstutt í íþróttasvæði Fram og þar er verið að reisa nýjan skóla og sundlaug. Í næsta
nágrenni er Úlfarsfell og stutt í óspillta náttúru.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 123,7 - 210 m2

Naustavör 16-18 er 4 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

56,8-128M

200 Kópavogur

ARSJÁV NI
Ý
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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

Álfheimar 50

104 Reykjavík

42.900.000

NÝJAR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS mánudaginn 26.mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

Fyrstu íbúðir
verða afhentar
sumarið 2018

Stærð: 105,4 m2

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja á 1.hæð. Búið er endurnýja
baðherbergi, eldhúsinnréttingu, fataskáp í hjónaherbergi og gólfefni
á svefnherbergjum, holi og eldhúsi. Um er að ræða105,4 fm íbúð
sem skiptist í hol, eldhús, stofu,borðstofu, baðherbergi og 3 góð
svefnherbergi og sér geymsla í sameign. Gólfefni eru parket,
vínelkorkur og flísar. Frábær staðsetning þar sem Laugardalurinn,
skólar, leikskólar,ýmis þjónusta, Húsdýra og fjölskyldugarðurinn,
Hreyfing og heilsugæslan allt í göngufjarlægð.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

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

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Ljósheimar 6 íb. 403 Opið hús í dag kl. 17-18.

Skorradalur sumarhús.

IÐ
OP

Til sýnis um Páskana: Vinalegur og vel byggður sumarbústaður í
landi Dagverðarness í Skorradal. Einstök staðsetning. Bústaðurinn
er 40,6 fm en svefnloft er yfir hluta hússins og er það ekki skráð í
ferm.tölu. Stór verönd er umhverfis húsið með geysifögru útsýni inn
Skorradal, yfir vatnið og út á Snæfellsjökul.
Verð kr. 20,9 millj.
Upplýsingar um skoðun veitir Runólfur viðsk.fr. lögg. fast.
á Höfða s: 892 7798.

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

Lindargata 101- Rvk

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

•

Bollagarðar 71 Seltjn. Einbýli. Opið hús kl. 17-18

S

HÚ

IÐ
OP

Falleg 3ja herb. 86,3 fm. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Ljósheima 6
í Reykjavík. Íbúðin er 82 fm. og sér geymsla í kjallara 4,3 fm., alls
skráð 86,3 fm.skv. Þjóðskrá. Tengt fyrir þvottavél og þurrkara á
baðherbergi. Húsið er klætt að utan og í góðu ástandi.
Verð kr. 38,9 millj.
Opið hús í dag kl. 17-18.
Uppl. veitir Runólfur viðsk.fr. lögg.fast á Höfða s. 8927798
runolfur@hofdi.is

www.101.is

•

101@101.is
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Skúlagata 101 – Rvk
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Stórglæsilegt og einkar vel staðsett einbýlishús á þessum eftirsótta
stað við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð og hefur hvergi verið til sparað við efnisval og frágang.
Innbyggður bílskúr, hellulögð innkeyrsla, heitur pottur, útsýni og fl.
prýða þessa eign. Húsið er skráð 195,9 fm. skv. Þjóðskrá. Hér er á
ferðinni glæsilegt og vandað hús sem margir hafa beðið eftir.
Verð kr. 104 millj. Opið hús kl. 17-18.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is, s: 895 3000.-
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Frostafold 112 - Rvk
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Punta Prima – Los Dolses – Spánn

KK

Björt og skemmtileg 48,1 m2 tveggja herb íbúð á 6. hæð
fyrir 67 ára og eldri með norður svölum og útsýni yfir fjöllin blá. Gengið inn í hol með góðum skápum og geymslu.
Þaðan er gengið inn á baðherbergi og inn í stofu og eldhús sem er saman í alrými, Inn af stofunni gott herb. með
góðum, skápum. Baðherb. er með dúkalagt og með sturtu,
tengi er fyrir þvottavél. Sér geymsla er í kjalllara. Uppl.
veitir Sigurlaug lgf., í 891 8308, eða á sigurlaug@101.is.
V-33,5 millj.

AÐ
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Gullfallega 128,9fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í góðu
lyftuhúsi í miðborginni. Íbúðin er vel skipulögð, opin og
björt með mjög góðri lofthæð.
Uppl. veitir ólafía í 898 8242 eða ola@101.is
Lækkað verð 69,9 millj.

Vel staðsetta fjögurra herbergja íbúð á sjöundu hæð við
Frostafold, Reykjavík. Íbúðin er töluvert upprunaleg, vel
skipulögð, snyrtileg og með góðu útsýni. stofa, eldhús,
þvottarými, 3 herbergi, baðherbergi og geymsla. Lyfta er í
húsinu og bílageymsla.
Uppl. veitir Sigurlaug lgf., í 891 8308, eða á
sigurlaug@101.is. V- 45,9 millj.

Frábærar hæðir í Punta Prima, Los Dolses. 3 svefnherbergi og 2 baðherbergi með gólfhita. Stofa með
opnu eldhúsi. Stórar svalir.
Verð € 199.900 + 10% VSK og aukakostnaður. Uppl. Veitir
Kristín lgfs. í gsm: 820 8101 eða kristin@101.is

Þar sem hjartað slær

88%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Lesa bæði
FBL OG MBL

23%
Lesa bara MBL

12%

Lesa bara FBL

65%
*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild: Prentmiðlamæling Gallup júl.-sept. 2017.

Smáauglýsingar
M Á N U DAG U R

15
512 5800

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

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

Bílar
Farartæki

Rétta- bókhaldsþjónusta.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

Búslóðaflutningar
Techking Vinnuvéladekk

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

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

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

Gallerypizza á Hvolsvelli

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

Til sölu er rekstur Gallerypizza á Hvolsvelli. Veitingastaðurinn er í hjarta bæjarins, bæjar
sem er í miklum vexti. Hér er á ferðinni frábært tækifæri að eignast mjög arðbæran
rekstur með góðri veltu og góðum hagnað, rekstur sem hefur yfir 25 ára rekstrarsögu.
Staðurinn er í hentugu 214 fm. húsnæði, með góðum bílastæðum, vel tækjum búinn
og húsnæðið er í mjög góðu ástandi. Einnig fylgir 104 fm. hús, sem í dag er nýtt fyrir
starfsmenn og er við hliðina á veitingastaðnum.
Langtíma hagstæður leigusamningur í boði en einnig er möguleiki á að kaupa húsnæðið,
sé óskað eftir því.
Nudd

Svona tækifæri bjóðast ekki oft - það er leitun að svona tækifæri.
Eignaskipti möguleg.

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Save the Children á Íslandi

RENAULT MASTER DCI125 L2H2
01/2015, ekinn 57 Þ.km, dísel, 6
gírar. TILBOÐSVERÐ 2.399.000 kr. +
vsk. Raðnr. 257307 á BILO.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

EINAR S. VALDIMARSSON
löggiltur fasteignasali
GSM 840 0314
einar@stakfell.is

Viðgerðir
FORD MONDEO TITANIUM 06/2012,
ekinn 72 Þ.km, dísel, sjálfskiptur.
PÁSKAVERÐ 1.790.000 kr. Raðnr.
287530 á BILO.is

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

Vinnuvélar

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

Þjónusta

Sýningarsalur við Dragháls

ALLT FYRIR VÖRUHÚS OG LAGER
Starfsmannaskápar

Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.

M7 Milli-hillukerfi

Brettahillukerfi - stækkanlegt

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

Hjólbarðar

Staflarar
Smávöruhillur

Árekstarvarnir í vöruhús

Bókhald
Hurðar í lagerrýmið

Plastbox fyrir smávörur

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Brettatjakkur 2,3 tonn

Merkingar á hillukerfi og gólf

Plaststrimlahurð

Hraðlokun

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

TA K T I K

4815#

Kæli- og frystiklefar - Tilbúnir og
eða smíðaðir eftir máli
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Til bygginga

Tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Keypt
Selt
Til sölu

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

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Auglýsing um tillögur að breyttu
deiliskipulagi í Reykjavík

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

Skógarhlíð 22, Þóroddsstaðir

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 7. febrúar 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 8. mars
2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skógarhlíðar vegna lóðarinnar nr.
22 við Skógarhlíð. Í breytingunni felst m.a. að skilgreina notkun lóðarinnar undir íbúðabyggð og heimila
uppbyggingu húsnæðis sem tekur mið af formgerð Þóroddsstaða. Heimilt verði að byggja allt að 18 íbúðir
á lóðinni, að hámarki 6 íbúðir í núverandi húsi (Þóroddsstöðum) og að hámarki 12 íbúðir í nýbyggingunni.
Skrifstofa
borgarstjóra
Nánar um
tillöguna vísast
til kynningargagna.

Naustareitur, reitur 1.132.1

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 28. febrúar 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 8. mars 2018
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Naustareits. Í breytingunni felst að heimilt er
að gera torg á borgarlandi og prýða það gróðri. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 26. mars 2018 til og með 7. maí 2018. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum,
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 7. maí 2018. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
26. mars 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

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

Atvinna

Borgarverkfræðingur

Atvinna í boði
Sölumenn óskast.

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Óska eftir duglegum
sölumönnum um allt land til að
selja USB lykil sem á er digital
bók. Um er að ræða ný trúabrögð
sem er kristinn nýaldartrú. Sala
fer þannig fram að kaupanda
er boðinn lykill að himnaríki.
Er þetta háheilagt sem selt er.
Vinsamlegast berið virðingu fyrir
því því þetta er hágæðavara.
Síðan rettir sölumaður kaupanda
auglýsingablað sem ég samdi sem
á eru þær upplýsingar sem til þarf
til að selja USB lykilinn. Ef um sölu
er að ræða þá réttir sölumaður
kaupanda miða og biður
kaupanda að millifæra á reikning.
Fær sölumaður 2000 kr eftir
skatt en usb lykilllinn kostar 10
þús kr. Og unnið er á milli 12-20
alla daga. En hægt er að vinna
einungis um kvöld og helgar.
Upplýsingar í síma 776-4111
Múrarar eða menn vanir
flísalögnum óskast. Frekari uppl. í s.
894 9771, stjori@stjori.is
Heimilisþrif is looking for people
to work in home cleaning. Full time
only. Working time 8-16. Driver’s
licence necessary. Send application
to heimilisthrif@heimilisthrif.is

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

Óskast keypt

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Vélar og verkfæri
Vélar, verkfæri og tæki úr lítilli
smiðju, selst í heilu lagi á góðu
verði. Uppl. í s:8920941 eða th-2@
simnet.is

GEFÐU
HÆNU

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG Í GARÐABÆ
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögur á eftirfarandi deiliskipulagsáætlun í samræmi
við 1.mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Lundir. Tillaga að endurskoðuðu deiliskipulagi Lunda.
Sú breyting var gerð á tillögunni eftir fyrri auglýsingu að gert verður ráð fyrir bílageymslu fyrir eina bifreið
við hvert sérbýlishús. Einnig hefur skipulagi lóðar fyrir samfélagsþjónustu verið breytt. (Lundaból).

Borgarverkfræðingur

Holtstún. Tillaga að deiliskipulagi (Eyvindarholt, Stekkur, Asparvík og Tjörn)
Tillagan gerir ráð fyrir 4 íbúðareiningum í 2 parhúsum á milli Stekkjar og Asparvíkur og 6 íbúðareiningum
við Evindarholt í einu parhúsi og raðhúslengju
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu á breytingum eftirfarandi deiliskipulagsáætlana
í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hagdeild

Kinnargata 27. Tillaga að breytingu á deiliskipulaginu Urriðaholt-Vesturhluti.
Tillagan gerir ráð fyrir fjölgun íbúða úr 6 í 7.
Urriðaholtsstræti 34. Tillaga að breytingu á deiliskipulaginu Urriðaholt – Norðurhluti 3.
Tillagan gerir ráð fyrir fjölgun íbúða úr 12 í 15.
Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 26.03 2018 til og með
07.05.2018. Þær eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar.
Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur út mánudaginn 07.05.2018.

Hagdeild

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og undirritaðar.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir þeim.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

Dagvist barna

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Ef þúDagvist
ert barna
með rétta starfið
— erum við með réttu
manneskjuna

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

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

www.capacent.is
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Nú er farið að vora og því
hreinsum við til á lagernum okkar
og bjóðum valdar vörur á frábæru verði!
Láttu tækifærið ekki framhjá þér fara!
Dekk og felgur

Plasthlífar frá EGR
25% afsláttur af öllum

Góður afsláttur af völdum
dekkjum og felgum.
Uppítökudekk (orginal) og
felgur á sértilboði!

gluggavindhlífum, ljósa- og
húddhlífum sem til eru á lager.

Pallhús og palldúkar
Pallhús, palldúkar, grillgrindur,
álbox og ýmis aukabúnaður
fyrir bílinn og ferðalagið á
frábæru verði!

Sleðar, aukabúnaður, hjálmar,

15 til 70%

Opið 8:00 til 18:00 virka daga.

fatnaður og fleiri tengdar vörur.

Frábær tilboð!

afsláttur
af völdum vörum!

Lista yfir útsöluvörur er einnig að
finna á www.facebook.com/ArcticTrucksIsland

Útsalan stendur til

13. apríl 2018.

Lokað er um páskahátíðina.

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.

SÍMI: 540 4900

KLETTHÁLSI 3

NETFANG: info@arctictrucks.is

110 REYKJAVÍK

www.arctictrucks.com

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS
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Getur þú fundið mig
á Fréttablaðið.is
í dag?
Finndu mig á
Fréttablaðið.is, taktu mynd og
sendu okkur á Facebook eða
Instgram. Þú gætir unnið
páskaglaðning frá Nóa Siríus.

Halldór Bragason hefur verið listrænn stjórnandi Blúshátíðar í Reykjavík frá upphafi. Hann er hér á Blúshátíð í fyrra
með blúsgoðsögninni Noah Wylie.

F

Full búð af
nýjum vörum

Blúsfólk blandar
aftur blúsgeði
Blúshátíð í Reykjavík var sett í fimmtánda sinn á laugardaginn. Halldór Bragason, framkvæmdastjóri og listrænn
stjórnandi hátíðarinnar, lofar frábærri blúsveislu.
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@frettabladid.is

B

KRINGLUNNI & SMÁRALIND

lúshátíð er orðinn fasti í
íslensku tónlistar- og menningarlífi en hátíðin hefur
verið haldin í dymbilviku frá 2004.
Hátíðin var sett með viðhöfn á
laugardaginn þegar lúðrasveitin
Svanur leiddi blúsþyrsta og fornbílalest Krúserklúbbsins niður
Skólavörðustíg og heiðursfélagi
Blúshátíðar var kynntur.
Halldór Bragason, framkvæmdastjóri hátíðarinnar, segir
að hátíðin hafi komið sér upp
fastagestum sem hlakka til hennar
frá jólum. „Á þessari hátíð verðum
við að vanda með þrenna stórtónleika á Hilton Reykjavík Nordica, á
morgun, miðvikudag og fimmtudag. Við verðum með frábæra innlenda og erlenda blúslistamenn öll
kvöldin og þó dagskráin sé auglýst
er alltaf eitthvað óvænt á hverjum
tónleikum,“ segir Halldór.
„Þegar við héldum fyrstu
hátíðina var lítið um að vera í
bænum í dymbilviku og við sáum
því kjörið tækifæri til að lyfta
bæjarbragnum. Síðan hefur ýmislegt breyst en við höfum þó alltaf
haldið okkar gestum og bætum
við á hverju ári.“
Að vanda koma góðir gestir
og blúsgoðsagnir í heimsókn og
blanda blús við okkar besta blúsfólk. „Fyrsta kvöldið ríður blúsaðasta band Músíktilrauna á vaðið
en á eftir því ráða Beggi Smári
og Nick Jameson ríkjum á stóra
sviðinu ásamt Friðriki Júlíussyni
á trommum og Pétri Sigurðssyni á
bassa. Eftir hlé verða það blúskonurnar Laura Chavez gítarleikari og
Ina Forsman söngkona sem trylla
lýðinn en Laura Chavez er sögð
vera einn besti blúsgítarleikari
samtímans.“
Kvöldið eftir verður ekki síður

Larry McCray hefur verið leiðandi í bandarískum blús síðustu 25 árin.

Ina Forsman er gestur Blúshátíðar í
ár en hún hefur vakið mikla athygli
fyrir söng sinn sem þykir spanna allt
litróf tilfinninganna.

spennandi dagskrá. „Þá koma
langþráðir blúshundar saman á ný
þegar Langi Seli og Skuggarnir telja
í og eftir hlé leikur hinn þekkti gítarleikari og söngvari Larry McCray
blúsinn eins og hann gerist bestur
með The Blue Ice band. Þá má ekki
gleyma rúsínunni í pylsubyrjun

miðvikudagskvöldsins sem er
lúðrasveitin Svanur.“
Hátíðinni lýkur svo á fimmtudagskvöldið með íslenskri blúsveislu. „Fyrir hlé leiðir Tryggvi
Hübner hljómsveit þar sem
Berglind Björk syngur, Haraldur
Þorsteinsson er á bassa, Ásgeir
Óskarsson á trommum og Magnús
Jóhann á hljómborð. Flestir
þeirra voru í hljómsveitinni Eik
og nokkur lög þessarar goðsagnakenndu hljómsveitar munu
heyrast á hátíðinni,“ segir Halldór
og bætir við að eftir hlé muni
sviðið fyllast af blúsfólki sem má
með sanni kalla rjóma íslenskra
blústónlistarmanna sem munu
bjóða upp á blús af bestu sort.
„Svo má ekki gleyma klúbbi
Blúshátíðar sem verður eftir tónleika öll kvöldin í rýminu fyrir
framan tónleikasalinn en þar
gerast undur og stórmerki þegar
reynsluboltar, ungliðar og frægir
leynigestir hræra saman þjóðlegum íslenskum blús, Mississippi
blús, rokki og öðrum skemmtilegheitum fyrir lífsglaða nátthrafna.“
Miðasala á Blúshátíð í Reykjavík
fer fram á tix.is og einnig er hægt
að kaupa miða við innganginn.

MÁNUDAGUR
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Forréttindi að taka þátt í uppbyggingunni
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir var ekki lengi að stimpla sig inn hjá Utah Royals í fyrsta leik liðsins í bandarísku kvennadeildinni um helg
ina. Landsliðskonan er afar ánægð með dvölina hjá félaginu sem er aðeins nokkurra mánaða gamalt og segir fagmennskuna í fyrirrúmi.
Fótbolti Það tók Gunnhildi Yrsu
Jónsdóttir aðeins tvær mínútur og
13 sekúndur að skrá sig í sögubækur
Utah Royals. Liðið er nýtt í bandarísku kvennadeildinni og lék sinn
fyrsta leik í henni á laugardaginn
þegar það sótti Orlando Pride heim.
Eftir rúmlega tveggja mínútna
leik stýrði Gunnhildur Yrsa fyrirgjöf
Diönu Matheson í netið og skoraði
fyrsta markið í sögu Utah Royals.
Þetta sögulega mark íslensku landsliðskonunnar dugði þó ekki til sigurs því hin brasilíska Marta jafnaði
metin í 1-1 með marki úr víti á 21.
mínútu og þar við sat.
„Þetta var mjög ljúft en ég hefði
viljað fara heim með þrjú stig. En
fyrsta stigið er komið í hús, og það
á erfiðum útivelli,“ segir Gunnhildur
Yrsa í samtali við Fréttablaðið.

Stjörnum prýdd framlína
Lið Orlando er gríðarlega vel mannað, sérstaklega í framlínunni, en í
leiknum á laugardaginn byrjuðu
þær Marta, Alex Morgan og Sidney
Leroux saman frammi. Sú fyrstnefnda er oft talinn besti leikmaður
allra tíma og þær tvær síðastnefndu
eru meðal stærstu stjarna bandaríska landsliðsins.
„Það var ágætt að halda þeim
frá markinu. Þær skoruðu úr víti
sem var aldrei víti,“ segir Gunnhildur Yrsa sem fékk ágætis færi til
að tryggja Utah sigur í uppbótar-

tíma en skot hennar fór yfir mark
Orlando.
Gunnhildur Yrsa lætur afar vel af
lífinu hjá Utah og segir allar aðstæður hjá félaginu fyrsta flokks.

Þetta er miklu meira
krefjandi. Maður
fær varla tíma til að pústa.
Það er mikið að gera allan
leikinn, maður fær minni
tíma með boltann og þarf
alltaf að vera á tánum.

Allar 100% atvinnumenn
„Ég hef ekki yfir neinu að kvarta.
Þetta er allt annað en ég er vön,“
segir Gunnhildur Yrsa sem hefur
leikið í Noregi undanfarin ár. „Fagmennskan hérna er mikil og það
er komið fram við mann eins og
stjörnu. Það er allt mjög skipulagt. Allir leikmennirnir eru 100%
atvinnumenn sem ég hef aldrei
kynnst áður. Við búum allar á
sama stað og aðstæðurnar eru frábærar. Þjálfarinn [Laura Harvey]
er mjög góður.“
Gunnhildur segir fótboltann í
bandarísku deildinni mun betri
en í Noregi.
„Þetta er allt annað og miklu
betra. Þetta er miklu meira krefjandi. Maður fær varla tíma til að
pústa. Það er mikið að gera allan
leikinn, maður fær minni tíma
með boltann og þarf alltaf að vera
á tánum,“ segir Gunnhildur.
Fengu leikmenn frá Kansas
Utah Royals var stofnað 1. desember á síðasta ári. Nokkrum
dögum áður var Kansas City
lagt niður og fóru leikmenn
liðsins til Utah. Meðal þeirra var

Utah Royals var stofnað
þann 1. desember 2017.
Liðið er nýliði í bandarísku
kvennadeildinni.

Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir

Gunnhildur Yrsa fékk sannkallaða
draumabyrjun með Utah Royals.

Becky Sauerbrunn, annar af fyrirliðum bandaríska landsliðsins.
„ Þ e t t a
er bland af
Kansas City
og nýjum leikmönnum,“ segir Gunnhildur Yrsa.
„Hálft byrjunarliðið í gær [fyrradag]
lék með Kansas. Við erum með 9-10
landsliðskonur og það er mikil samkeppni í liðinu,“ segir Gunnhildur
sem lék um tíma í háskólaboltanum
í Bandaríkjunum og þekkir því
ágætlega til vestanhafs.
Utah leikur heimaleiki sína á Rio
Tinto vellinum í Sandy, Utah, sem er
einnig heimavöllur karlaliðs félags-

Nordicphotos/Getty

ins, Real Salt Lake sem leikur í MLSdeildinni vestanhafs.
Fyrsti heimaleikur Utah er ekki
fyrr en eftir landsleikjahléið, þann
14. apríl þegar liðið tekur á móti
Chicago Red Stars. Næstkomandi
föstudag á Utah leik gegn Houston
Dash í 2. umferð deildarinnar.

Spennandi uppbyggingarferli
Gunnhildur Yrsa segir afar spennandi að taka þátt í því að byggja upp
lið frá grunni.
„Þetta eru mikil forréttindi að fá
að taka þátt í þessari uppbyggingu.
Það er svo mikill metnaður hérna
sem gefur manni mikið,“ segir
Garðbæingurinn að lokum.
ingvithor@frettabladid.is
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir

1812 Um 20 þúsund manns farast í
Caracas í Venesúela þegar öflugur
jarðskjálfti ríður yfir.
1920 Varðskipið Þór kemur
til landsins. Hann er fyrsta
varðskip Íslendinga.
1947 Knattspyrnusamband
Íslands er stofnað.
1954 Bandaríkjamenn sprengja
fyrstu fjöldaframleiddu vetnissprengjuna, Mark17, við Marshall-eyjar.
1971 Bangladess stofnað þegar Austur-Pakistan lýsir yfir
sjálfstæði.
1995 Schengensáttmálinn tekur gildi.
1997 Lík 39 meðlima sértrúarsafnaðarins Heven's Gate
finnast í San Diego. Um fjöldasjálfsvíg var að ræða.
2000 Vladimír Pútín kjörinn forseti Rússlands.

Þóra Björg Birgisdóttir í faðmi barna sinna sem biðu spennt eftir því að fá föður sinn aftur heim. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vladimír Pútín var kjörinn forseti Rússlands á þessum degi.

Ástkæri faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Birgir Hallur Erlendsson
skipstjóri,
Hraunvangi 1, Hafnarfirði,

sem lést fimmtudaginn
15. mars á Landakoti í Reykjavík,
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju á morgun,
þriðjudaginn 27. mars, kl. 15.00.
Arndís Birgisdóttir
Kristján Haraldsson
Erlendur Þ. Birgisson
Hallur Birgisson
Kristín Dóra Karlsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Hjartans þakkir til allra, sem sýndu
samkennd og hlýhug vegna
andláts móður okkar,

Petrínu Fransisku Jónsson
Ninnu,
frá Kvívík í Færeyjum,

og heiðruðu minningu hennar. Sérstakar þakkir til
hjúkrunar- og starfsfólks Sólvangs í Hafnarfirði fyrir
kærleiksríka umönnun.
Gunnþór, Margrét Halldóra og Hjördís María Ingabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Hermannsson
fyrrverandi tollstjóri,
Hlíðarhúsum 3-5,
áður Álftamýri 39,

lést þriðjudaginn 13. mars. Útförin fer fram frá
Háteigskirkju þriðjudaginn 27. mars kl. 13.00.
Ragna Þorleifsdóttir
Þóra Björnsdóttir
Jón H.B. Snorrason
Gústaf Adolf Björnsson
Guðrún Gunnarsdóttir
Hermann Björnsson
Eiríka Ásgrímsdóttir
Jónas Björnsson
María Markúsdóttir
Hlín Brynjólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hétu því að heimsækja
Tyrkland aldrei aftur
Fimm ár eru liðin frá því Davíð Örn Bjarnason losnaði úr farbanni í Tyrklandi eftir að
hafa verið handtekinn grunaður um smygl á fornmun. Málið var hið undarlegasta frá
upphafi til enda. 375 daga skilorðsbundið fangelsi var refsing Davíðs fyrir kaupin.

É

g trúi því varla að hann sé að
koma heim. Krakkarnir eru
ótrúlega spenntir að hitta
hann, þau eru búin að bíða
svo lengi eftir því að hitta
hann,“ sagði Þóra Björg Birgisdóttir á forsíðu Fréttablaðsins á þessum
degi fyrir fimm árum. Þá var tyrkneskur
farbannsúrskurður yfir sambýlismanni
hennar, Davíð Erni Bjarnasyni, felldur
úr gildi.
Davíð og Þóra höfðu verið á ferðalagi í
Tyrklandi nokkrum vikum fyrr. Á markaði festu þau kaup á litlum marmarasteini og ætluðu að hafa hann með sér
heim sem minjagrip. Þegar þau voru á
heimleið voru þau handtekin í Anatalya
eftir að steinninn fannst við gegnumlýsingu hjá tollinum. Parið grunaði ekki

að hann gæti komið þeim í klandur enda
höfðu þau keypt hann í túristaverslun.
„Ég spyr svo hvað er í gangi og hvenær
við fáum að fara? Hann segir að þetta sé
merkilegur steinn og ég segi: Þú mátt eiga
þennan stein, við þurfum að koma okkur
heim – erum með barnapíu og þrjú börn
heima. Þið megið hirða þennan stein,
hann skiptir okkur engu máli,“ sagði Þóra
í viðtali við Vísi þann 10. mars 2013.
Þóru var hleypt áfram til Íslands en
Davíð var eftir grunaður um að reyna
að smygla fornmun úr landi. Tyrknesk
lög banna að slíkir steinar séu fluttir úr
landi og getur margra ára fangelsi legið
við slíku broti.
Davíð var í tæpan mánuð í varðhaldi
ytra áður en honum var hleypt frá Tyrklandi. Þegar hann var leiddur fyrir dóm-

ara, sem taka átti afstöðu til þess hvort
hann myndi vera lengur í haldi lögreglu
í Tyrklandi eður ei, misbauð dómaranum framkoma Davíðs og ákvað að gera
honum 700 evra sekt. Það var sökum þess
að hann hafði skilið vegabréf sitt eftir en
honum hafði verið tjáð að ekki væri þörf
á að hafa það meðferðis. Sú sekt var síðar
felld úr gildi.
„Maður er svona hálfklikkaður, farinn
að tala við sjálfan sig, maður er búinn að
vera svo mikið einn hérna,“ sagði Davíð
eftir að farbannsúrskurðurinn var felldur
úr gildi.
Davíð var um miðjan apríl 2013
dæmdur í rúmlega árs skilorðsbundið
fangelsi og til greiðslu sektar fyrir brot
sitt. Hann ætlar aldrei aftur til Tyrklands.
joli@frettabladid.is

Þ etta g e r ð i st: 2 6 . m a r s 1 9 7 3

TF-VOR fórst með sex um borð
Í dag eru 45 ár síðan flugvélin TF-VOR
hrapaði yfir Búrfjöllum. Sex létust,
þar á meðal Björn Pálsson flugmaður.
Umfangsmikil leit var gerð að vélinni
en að morgni 27. mars 1973 lögðu tólf
flugvélar af stað frá Reykjavík til leitar
og tvær þyrlur frá Keflavíkurflugvelli.
TF-VOR fannst í Búrfellum, norðan
Langjökuls. Hún var í heilu lagi en mikið
skemmd. Ljóst var að mennirnir sex
hefðu látist samstundis og var ástæða
óhappsins rakin til mikillar og skyndilegrar ísingar sem leiddi til þess að
hreyflarnir misstu afl.
Björn Pálsson fæddist 10. janúar
árið 1908 og var frumkvöðull mikill í
sjúkraflugi á Íslandi. Honum var lýst
sem brautryðjanda og varð hann
landsþekktur fyirsjúkraflug sitt, oft við
hrikaleg skilyrði. Árið 1960 hóf Björn
sjúkraflug með TF-VOR, sem var tveggja

Frá slysstað í Búrfjöllum, norðan Langjökuls. Allir sex farþegarnir um borð létust.

Björn Pálsson flugstjóri
var einn af þeim sem fórust
í slysinu.

hreyfla Beech Twin-Bonanza-flugvél.
Um mikla byltingu var að ræða í íslensku sjúkraflugi. Þegar Björn lést þann
26. mars árið 1973 hafði hann flutt
3.400 sjúka og slasaða. – khn

MENNINGARFÉLAG AKUREYRAR
Í SAMVINNU VIÐ LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU KYNNIR

STJÓRNANDI HÖRÐUR ÁSKELSSON
HALLGRÍMSKIRKJA REYKJAVÍK · FÖSTUDAGINN LANGA 30. MARS 2018 KL. 18
HOF AKUREYRI · SKÍRDAG 29. MARS 2018 KL. 16
FLYTJENDUR Á HEIMSMÆLIKVARÐA SAMEINAST UM FLUTNING Á ÞESSU STÓRKOSTLEGA MEISTARAVERKI
UM PÁSKANA ÁSAMT HYMNODIU, KAMMERKÓR NORÐURLANDS, STÚLKNAKÓR AKUREYRARKIRKJU; BARNA- OG UNGLINGAKÓR
HALLGRÍMSKIRKJU OG SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT NORÐURLANDS

·
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MORRISON

VALDEMAR
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veður, myndasögur

Mánudagur

26. mars 2018

Þrautir

M Á NU D AGU R

Suðaustan stormur
suðvestan til á
landinu í dag, en
annars allhvass eða
hvass vindur og
snarpar vindhviður
við fjöll. Él
suðaustan- og
austanlands, rigning
eða slydda allra
vestast, en úrkomulítið fyrir norðan. Hiti
0 til 5 stig um landið
sunnan- og vestanvert, annars um
frostmark.
Létt
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Krossgáta

þung

7

8

5

2

4

6

3

1

9

8

6

1

3

9

5

4

7

2

8

1

4

9

2

5

3

7

6

2

9

3

1

7

8

5

6

4

7

4

9

2

1

6

5

8

3

5

9

6

1

3

7

2

4

8

6

4

1

5

9

3

7

2

8

3

2

5

7

4

8

9

1

6

2

3

7

8

4

6

5

9

1

3

5

7

8

1

9

6

4

2

5

8

4

6

2

9

7

3

1

6

7

9

2

8

3

4

1

5

4

1

9

3

6

2

8

7

5

6

7

3

4

8

1

2

9

5

3

4

8

7

5

1

9

6

2

8

6

2

7

5

4

9

3

1

9

1

2

5

7

3

6

4

8

1

5

2

4

6

9

8

3

7

5

7

6

4

8

1

2

9

3

1

5

7

8

6

4

3

2

9

9

6

5

3

7

2

1

8

4

1

9

2

4

6

3

5

1

8

7

2

3

8

9

5

7

1

6

4

7

8

1

5

9

4

6

2

3

5

1

3

8

9

2

7

4

5

6

4

9

6

1

3

2

8

5

7

4

2

3

6

1

8

7

5

9

8

9

10

11

Gunnar Björnsson

Sergey Karjakin (2.763) átti leik
gegn Fabiano Caruano (2.784) á
ákskorendamótinu í skák.
Hvítur á leik
17. Bxd5! Bxd1 18. Hxd1 Dc7
19. c4. Gríðarlega snjöll skiptamunsfórn hjá Rússanum sem
hélt vel á spöðunum og vann
skákina í 43 leikjum. Karjakin
er efstur ásamt Caruana þegar
aðeins tveimur umferðum er
ólokið.
www.skak.is: Páskaeggjamót
Hugins fer fram í dag.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

2

LÓÐRÉTT
1. merkjamál
2. ríki í arabíu
3. þei
4. andaðar
7. baknaga
9. íbland
12. mör
14. áþekk
16. tveir eins

3

6

7

12
13

14

15

16
17

Pondus Eftir Frode Øverli
Úpps,
sorrí.

Eine kleine sjúss á
mich? Er þæggi, jaaa!

Gelgjan

Eða bara
dubbel á mich.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ertu viss um að það sé
góð hugmynd
að leyfa huganum
að ráfa svona?

Barnalán

Ef þú elskar
eitthvað, gefðu
því þá frelsi.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Solla, fæ ég að
kaupa smá klink úr
sparibauknum
þínum?

Stendur undir nafni

4

LÁRÉTT: 1. tíund, 5. árs, 6. áb, 8. kasína, 10. nn, 11.
bak, 12. fært, 13. álit, 15. lítill, 17. karla.
LÓÐRÉTT: 1. táknmál, 2. íran, 3. uss, 4. dánar, 7.
baktala, 9. íbætir, 12. fita, 14. lík, 16. ll.

Skák

LÁRÉTT
1. skattur
5. tímabils
6. í röð
8. spil
10. tveir eins
11. hryggur
12. farandi
13. skoðun
15. smár
17. kvk nafn

OK!

Það kostar hundrað kall
stykkið.

Hannes,
fæ ég að
kaupa klink úr
sparibauknum
þínum?

Ef ég væri
einkabarn
væri ég rík
núna.

Ekki erfitt að velja!
Ekta UHD 4K
UE43”MU6175.....kr. 99.900,UE49”MU6175.....kr. 119.900,UE55”MU6175.....kr. 129.900,UE65”MU6175.....kr. 229.900,Öll þessi tæki hafa: Raunverulega UHD 4K myndvinnslu,
þráðlaus samskipti um Bluetooth við Soundbar eða
heyrnartól. Speglun á mynd við önnur snjalltæki.
Myndgæði 1300 PQI. Forðumst eftirlíkingar.

Þegar þú velur Samsung sjónvarp,
velur þú tækni og gæði til framtíðar

r.
k
0
0
100.0 ttur
afslá

Betra verð á öllum QLED tækjum - nú er rétti tíminn!

Q picture

Q style

Q smart

65” QE65Q7C Verð áður 459.000,-

Verð nú 359.000,FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.

S
KRÓKI
5 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

nýr vefur
Netverslun
Greiðslukjör

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

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

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

SA Í
NÚ TIL HÚ
8
LÁGMÚLA
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Gramsað á flóamarkaði

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

26. mars 2018
Uppákomur
Hvað? Kahootkvöld!
Hvenær? 20.00
Hvar? Loft Hosteli
Ungmennaráð UN Women heldur
kahootkvöld. Kahoot er spurningaleikur þar sem spurningum
og svarmöguleikum er varpað upp
á skjá. Þátttakendur nota síðan
snjallasíma til þess að taka þátt í
leiknum og svara spurningunum.
En engar áhyggjur ef þú átt ekki
snjallsíma, þú getur verið í liði
með öðrum einstakling/um með
snjallsíma. Spurningarnar verða
ekki af verri endanum en þær
verða tengdar afrekum kvenna og
öðrum kynjatengdum málefnum.
Veglegir vinningar verða í boði
fyrir efstu sætin.
Hvað? Come Talk Funny – English
Stand Up in Iceland
Hvenær? 21.00
Hvar? Gauknum
Come Talk Funny-uppistandskvöldin hafa fyrir löngu slegið í
gegn. Þar koma fram uppistandarar og flytja sitt grín á ensku.

Það kenndi ýmissa grasa á flóamarkaði Kex og Co. sem haldinn var á Fiskislóð á laugardaginn og sunnudaginn. Ýmis húsgögn og stofustáss og aðrir
skemmtilegir munir voru þar til sölu. Það eru því eflaust margir himinlifandi núna með kaupin sem gerð voru um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
manna sem hafa dvalið og starfað
í gestavinnustofum SÍM á Seljavegi og á Korpúlfsstöðum í mars
2018. Verkin á sýningunni eru
ýmist afrakstur eða birtingarmynd
rannsókna og vinnu listamannanna sem hafa dvalið í mánuð eða
lengur hér á landi. Listamennirnir koma frá öllum
heimsins hornum og vinna í
ólíka miðla.
Sýningin verður
í SÍM salnum.
Opnun er frá
17.00 til 18.00 og
léttar veitingar
og drykkir verða
í boði. Sýningin
verður einnig opin
á morgun frá kl.
10.00-15.00. Listamennirnir verða
allir viðstaddir
opnunina til
að ræða um
verk sín.

Hvað? Opinn tími í Dansgarðinum
Hvenær? 15.30
Hvar? Dansgarðinum, Grensásvegi
Dansgarðurinn býður upp á opna
tíma frá deginum í dag til 30. mars
í stúdíói Klassíska listdansskólans
á Grensásvegi 14. Fjölbreytt prógramm í boði: Klassískur ballett
með Yannier Jökli Oviedo, klassískur ballett með Ellen Margréti
Bæhrenz og Contemporary/
Floorwork með Díönu Rut Kristinsdóttur. Stakur tími kostar 2.000
krónur.
Hvað? Páskabingó handknattleiksdeildar Fylkis
Hvenær? 17.00
Hvar? Fylkisvelli
Fjáröflun fyrir handknattleiksdeild Fylkis í formi páskabingós.
Spjaldið kostar 750 en magnafsláttur er veittur ef tvö eða fleiri
spjöld eru keypt! Góð skemmtun
fyrir alla fjölskylduna!
Hvað? Prjónahittingur
Hvenær? 20.00
Hvar? Midgard Base Camp, Hvolsvelli
Þeir sem hafa gaman af því að
prjóna eru velkomnir í Midgard
Base Camp á Prjónahitting. „Þar
munum við prjóna, spjalla og eiga
notalega stund saman yfir rjúkandi kaffibolla, nú eða rauðvínsglasi. Hvort sem þú ert hokin/n
af reynslu, byrjandi eða einungis
forvitin/n um prjónaskap þá
ertu hjartanlega velkomin/n. Við
munum taka vel á móti þér,“ segir í
tilkynningu um viðburðinn.
Hvað? Spilakvöld
Hvenær? 19.00
Hvar? Stofunni Kaffihúsi, Vesturgötu
3

Stofan Kaffihús heldur spilakvöld í kvöld.

Stofan Kaffihús heldur spilakvöld
á mánudögum. Allir velkomnir og
hægt að koma með eigin spil eða
fá lánuð þau spil sem Stofan á.

Tónlist
Hvað? Mánudjass
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra
Mánudjass er haldinn alla mánudaga á Húrra. Húsbandið spilar
eitt sett og svo er sviðið opið og
öllum velkomið að koma og spila,

syngja, dansa eða bara njóta tónlistarinnar með okkur á þessum
dásemdardegi. Húsbandið skipar
að þessu sinni Sölvi Kolbeinsson á
saxófón, Hrafnkell Gauti Sigurðarson á gítar, Kristofer Rodriguez á
trommur og Andri Guðmundsson
á bassa.

Fundir
Hvað? Kynning á ferðaþjónustu
Blindrafélagsins
Hvenær? 17.00

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

The Florida Project
The Shape Of Water
Andið eðlilega ENG SUB
Woman Of Mafia ENG SUB
Kobieta Sukcesu ENG SUB
Loveless
Spoor

17:30
17:30, 22:30
18:00
20:00
20:00. 22:15
20:00
22:30

Hvar? Hamrahlíð 17, Reykjavík
Kynningarfundur á
ferðaþjónustusamningi Blindrafélagsins og
Kópavogsbæjar. Kristinn Halldór
Einarsson,
framkvæmdastjóri Blindrafélagsins, kynnir
ákvæði samningsins.

Sýningar
Hvað? Flock and
Fold – SÍM guest artists
exhibition
Hvenær? 17.00
Hvar? SÍM salnum,
Hafnarstræti 17
Samsýning lista-

Handknattleiksdeild Fylkis
heldur páskabingó í dag.

Komin í
Vodafone PLAY

Horfðu þegar þér hentar
Tryggðu þér áskrift að Vodafone PLAY
í sjónvarpsviðmóti Vodafone, á vodafone.is
eða í síma 1414
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Mánudagur

UM LAND ALLT
KL. 19:25

Kristján Már Unnarsson skoðar sveitirnar sem njóta aðdráttaraﬂs
Gullfoss og Geysis. Gullni hringurinn er orðinn eitt mesta vaxtarsvæði
landsins. Unga fólkið ﬂytur heim á ný, glæsihótel rísa og bændur taka
fjósin og gróðurhúsin undir ferðamenn.

Magnað

Mánudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is
BROTHER VS. BROTHER
KL. 20:05

Bræðurnir Jonathan og Drew eru
mættir aftur á Stöð 2 þar sem þeir
taka hús algerlega í gegn frá
grunni, hvor með sínu liði. Í lokin
setja þeir húsin á sölu og sá sem
græðir meira á sölunni stendur uppi
sem sigurvegari.

SHETLAND
KL. 20:45

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.

Lokaþáttur

S.W.A.T.
KL. 21:50

Við höldum áfram þar sem frá var
horﬁð með þessa hörkuspennandi
þætti um Daniel Harrelson og
félaga í sérsveit lögreglunnar í Los
Angeles.

Snýr
aftur

THE PATH
KL. 22:30

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.

YOU DON´T
KNOW JACK

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
12.55 American Idol
14.15 American Idol
15.40 American Idol
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen Skemmtilegur spjallþáttur með hinni einu og sönnu
Ellen DeGeneres sem fær til sín
góða gesti og slær á létta strengi.
Þættirnir eru með þeim vinælustu í sinni röð um allan heim
enda hefur Ellen einstakt lag á
gestum sínum og nær að skapa
einstakt andrúmsloft í salnum
sem skilar sér beint til áhorfenda
heima í stofu.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Um land allt
20.00 Brother vs.Brother
20.45 Shetland
21.45 S.W.A.T.
22.30 The Path Þriðja syrpa þessarar dramatísku þáttaraðar með
Aaron Paul (Breaking Bad)í hlutverki Eddies Lane sem kynntist
kenningum sértrúarsöfnuðar og
sogaðist inn í heim trúar og öfga.
Hann er nú milli steins og sleggju
þegar kemur að söfnuðinum því
hann er hlynntur félagsskapnum
en á móti trúaröfgunum og spillingunni sem hann uppgötvaði að
honum fylgdi.
23.20 Lucifer
00.05 60 Minutes Vandaður
þáttur í virtustu og vinsælustu
fréttaskýringaþáttaröð í heimi
þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um
mikilvægustu málefni líðandi
stundar og taka einstök viðtöl við
heimsþekkt fólk.
00.50 Gone
01.30 Unsolved. The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
02.15 Blindspot
03.00 Strike Back
03.45 Bones
04.30 The Deuce
05.30 Notorious

08.00 Hugh's War on Waste
09.00 Hugh's War on Waste
10.00 Hugh's War on Waste
11.00 Landhelgisgæslan
11.20 Landhelgisgæslan
11.45 Landhelgisgæslan
12.10 Landhelgisgæslan
12.30 Landhelgisgæslan
12.55 Leitin að upprunanum
13.40 Leitin að upprunanum
14.25 Leitin að upprunanum
15.50 Leitin að upprunanum
16.30 Leitin að upprunanum
17.10 Leitin að upprunanum
18.05 Anger Management
18.30 Last Man Standing
18.55 Entourage
19.30 Catastrophe
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Silicon Valley
21.20 American Horror Story. Cult
22.10 The Last Ship
22.55 iZombie
23.40 Supernatural
01.00 Catastrophe
01.30 Seinfeld
01.55 Friends
02.20 Tónlist

10.00 Trip to Italy
11.50 A Little Chaos
13.45 Fantastic Beasts and Where
to Find Them Mögnuð ævintýramynd frá 2016 úr smiðju J.K.
Rowling með stórgóðum leikurum. Þegar galdrapilturinn og
fræðimaðurinn Newt Scamander
kemur til New York árið 1926 í leit
að töfraverum sem hann hefur
einsett sér að rannsaka og bjarga
þegar það á við veit hann ekki
að stórhættuleg og kraftmikil vá
vofir yfir borginni.
15.55 Trip to Italy
17.45 A Little Chaos
19.45 Fantastic Beasts and Where
to Find Them
22.00 You Don't Know Jack
00.15 For Those in Peril Vönduð
og áhrifamikil verðlaunamynd frá
2013.
01.50 Warcraft
03.50 You Don't Know Jack

stöð 2 sport
09.10 Haukar - Valur
10.40 Stjarnan - FH
12.10 Milwaukee Bucks - San
Antonio Spurs
14.05 Úrslitakeppni
15.45 Haukar - Valur
17.15 Stjarnan - FH
18.35 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
19.00 Dominos deild karla
21.00 Domino's körfuboltakvöld
22.40 Seinni bylgjan

stöð 2 sport 2
10.40 Domino's körfuboltakvöld
12.20 Skallagrímur - Stjarnan
14.00 Seinni bylgjan
15.35 Milwaukee Bucks - San
Antonio Spurs
20.00 Seinni bylgjan
21.35 Dominos deild karla
23.15 Domino's körfuboltakvöld

KL. 22:00

Dramatísk mynd um hinn mjög svo
umdeilda dr. Jack Kevorkian sem
helgað hefur líf sitt baráttu fyrir
líknardrápi. Aðalhlutverk leikur Al
Pacino.

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

Stöð 2

Stöð 2 Krakkar
07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 Víkingurinn Viggó
08.27 Zigby
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 Mamma Mu
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 Zigby
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 Mamma Mu
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 Zigby
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 Mamma Mu
19.00 Gnómeó og Júlía

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

RúV
08.00 KrakkaRÚV
10.30 Fólkið í blokkinni
11.00 Billionaire Boy
12.05 Shakespeare beint af fjölunum
14.30 Sagan bak við smellinn Viva la Vida - Coldplay
15.00 Draumurinn um veginn
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 Hafið, bláa hafið
20.50 Hafið, bláa hafið. Á tökustað
21.10 Sýknaður
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Saga HM. Vestur-Þýskaland
1974
23.55 Kastljós
00.10 Menningin
00.15 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
13.10 Dr. Phil
13.50 Superior Donuts
14.15 Scorpion
15.00 Speechless
15.25 Will & Grace
15.45 Læknirinn á Ítalíu
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 Playing House
20.10 Jane the Virgin
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Blue Bloods
22.35 Snowfall
23.25 The Tonight Show
00.45 CSI
01.30 Madam Secretary
02.15 This is Us
03.05 The Gifted
04.35 Ray Donovan
05.25 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

ÖLL ÞÁTTARÖÐIN
ER KOMIN
í Sjónvarp Símans Premium

TVIST 11100

Æskufélagarnir Eiður Smári og Sveppi rekja fótboltaferil
Eiðs allt frá upphafsárunum í Breiðholtinu. Þeir heimsækja
mörg stærstu félagsliða heims og rifja upp skemmtilegar
sögur af mögnuðum ferli.

Lífið
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Fræga fólkið berst fyrir
hertum byssulögum
Fræga fólkið lagið baráttunni fyrir hertri byssulöggjöf í Bandaríkjunum lið í kröfugöngum sem haldnar voru í Washington og Los
Angeles um helgina undir yfirskriftinni March for Our Lives. Það
voru nemendur úr Stoneman Douglas-framhaldsskólanum í Flórída
sem skipulögðu gönguna til að krefjast breytinga á skotvopnalöggjöf
en sautján skólafélagar þeirra og starfsmenn skólans féllu í skotárás í febrúar. Demi Lovato, Kim Kardashian, Cher, George
Clooney og Amy Schumer voru meðal þeirra sem tóku þátt.
North,
dóttir Kim og
Kanye, mætti
með foreldrum
sínum.

Kim Kardashian
og Kanye West
tóku þátt í kröfugöngunni.

Amy
Schumer hvatti
yfirvöld til að
endurskoða úrelt
byssulög.
Leikararnir Olivia Wilde og Jason
Sudeikis létu sitt ekki eftir liggja.

Söngkonan
Rita Ora tók
þátt í Los
Angeles.

Jaden Smith,
Kendall Jenner
og Hailey
Baldwin tóku
þátt í March For
Our Lives í Los
Angeles.

Söngkonan
Cher sýndi nemendum úr Stoneman
Douglas-framhaldsskólanum
stuðning.

Demi Lovato lét gott
af sér leiða og söng
fyrir viðstadda á
March For Our Lives
í Washington.
NORDICPHOTOS/GETTY

Miley Cyrus beitti sér fyrir
breytingum á byssulöggjöfinni.

George og Amal Clooney létu sig ekki vanta.

MÁNUDAGUR

2 6 . mar s 2 0 1 8
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Nafn: Guccio Gucci
Starf: Fatahönnuður
Fæddur: 26. mars 1881
Maki: Aida Calvelli
Börn: Sex talsins

Það var á þessum degi árið 1881
sem fatahönnuðurinn Guccio
Gucci fæddist í Flórens á Ítalíu en
hann stofnaði Gucci sem er í dag
eitt þekktasta tískuhús heims.
Faðir Gucci var handverksmaður
sem vann úr leðri og þaðan fékk
Gucci meðal annars innblástur til
að sérhæfa sig í að hanna ferðatöskur og fylgihluti úr leðri.
Hann stofnaði svo Gucci árið
1921 sem var í upphafi lítið fjöl-

Frægir í
nærmynd
Gucci
Chrissy Teigan er hætt að nota Snap
chat. NORDICPHOTOS/GETTY

Hætt á
Snapchat

TILBOÐ TIL PÁSKA
FRÁBÆRAR FERMINGARGJAFIR Á TILBOÐI TIL PÁSKA

26. mars 2018 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

S

máforritið
Snapchat
hefur átt
undir högg
að sækja eftir
að nokkrir
áhrifavaldar
tjáðu sig um
að forritið væri ekki að gera góða
hluti þessa dagana. Nýjasta dæmið
er fyrirsætan Chrissy Teigen en hún
greindi frá því á Twitter um helgina
að hún væri hætt að nota Snapchat.
Ástæðan mun vera sú að nýjasta
uppfærsla Snapchat sem gerð var
í febrúar truflar hana, eins og svo
marga aðra. Teigen greindi frá því
að fylgjendur hennar ættu erfitt
með að finna efnið sem hún birtir
eftir að forritinu var breytt. Hún
hefur hingað til talað opinskátt um
óánægju sína með breytingar á forritinu en um helgina gafst hún upp.
Teigen er ekki fyrsta stjarnan sem
gefst upp á Snapchat því í seinasta
mánuði hrundi gengi bréfa í tæknifyrirtækinu Snap um 7,2 prósent
eftir að raunveruleikastjarnan Kylie
Jenner fór ófögrum orðum um nýjustu uppfærsluna. – gha

skyldufyrirtæki. Í byrjun voru
knapar hans helstu viðskiptavinir.
Hann var fljótur að skapa sér nafn
í bransanum og varð þekktur fyrir
vandaðar vörur og fallegt hand-

verk. Smátt og smátt komst fyrirtækið á flug og Gucci réði nokkra
handverksmenn í vinnu til sín.
Árið 1953 var Gucci orðið afar vinsælt merki og fyrsta Gucci-verslunin utan Ítalíu var opnuð í New
York. Gucci átti sex börn og fjögur
þeirra unnu hjá honum.
Á seinni árum bjó Gucci ásamt
eiginkonu sinni, Aidu Calvelli, á
Englandi. Gucci lést í janúar árið
1952, þá 71 árs.
Í dag ættu flestir að kannast við
Gucci og vörumerki hans en tískuhús Gucci er enn þann dag í dag
þekktast fyrir fylgihluti úr leðri,
svo sem belti, töskur og skó.
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Heldur
brúðkaup á
afmælinu

F

regnir herma að leikkonan
Courteney Cox og írski gítarleikarinn Johnny McDaid ætli
að gifta sig í sumar. Samkvæmt
slúðurtímaritinu Closer eru skötuhjúin að plana brúðkaup í borginni
Derry í Írlandi, þaðan sem McDaid
er.
Brúðkaupið er sagt verða haldið
þann 15. júní sem er afmælisdagur
Cox, þá mun hún fagna 54 ára
afmæli.
Cox og McDaid hafa verið saman
síðan í desember árið 2013 en þau
trúlofuðu sig árið 2015.
Þess má geta að þetta verður
annað hjónaband Cox en hún var
gift leikaranum David Arquette frá
árinu 1999 til ársins 2013. Þau eiga
saman eina dóttur. – gha
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MISTRAL HOME
SÆNGURFÖT
Sængurfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með
vönduðum hnöppum. Þau eru ofin úr 300 gsm bómullarþræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

REGENCY SCOTT – taupe-red

COLOURBLOCK – greyge

Ingibjörg hefur verið dugleg að gera tilraunir með útlitið síðan hún var unglingur.

Skilur alveg af hverju
fólk starir á hana
Ingibjörg Eyfjörð er óhrædd við að vera öðruvísi og eltist ekki við
tískustrauma. Hún segir gjarnan starað á sig vegna útlits og skilur
það vel. Einu sinni var hún viss um að fólk væri að dæma hana.

DIYANA – coral

REGENCY SCOTT – soft-blue

VOID – pearl-white

CASSINI – black-white

ALTO – greige-blue

WILLIAM – taupe-pink

DIYANA – coral

REGENCY SCOTT – soft-blue

CARREAU – blue-silver

UNI – purple/optical white/ivory/grey

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

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

Þ

að er óhætt að segja að
bloggarinn Ingibjörg
Eyfjörð Hólmgeirsdóttir sé óhrædd við
að vera öðruvísi í útliti.
Hún var í kringum 14
ára þegar hún fór að gera tilraunir
með óvenjulega háraliti, förðun
og öðruvísi klæðnað. Í dag er hún
26 ára og hefur á þessum 12 árum
breytt reglulega til og gert ýmsar tilraunir í hári, förðun og klæðnaði án
þess að eltast við tískustrauma.
„Það er svo gaman að breyta til
og finna það sem hentar manni
best. Þetta hefur verið partur af því
að finna sjálfa mig,“ segir Ingibjörg.
Spurð út í hvort hún sé búin að
finna stílinn sem henti henni best
eftir öll þessi ár í tilraunastarfsemi
segir hún: „Já, eins og ég er núna fer
mér best. Með bleikt hár og bleikar
augabrúnir … ég er reyndar ekki með
augabrúnir akkúrat núna. En bleika
hárið, það er komið til að vera.“
Í gegnum árin hefur Ingibjörg
fengið óteljandi augngotur frá
ókunnugu fólki vegna óvenjulegs
útlits hennar að eigin sögn. Hún
kveðst hafa túlkað það sem fordóma
til að byrja með en í dag er hún viss
um að fólk sé að horfa vegna þess að
það er áhugasamt.
„Fólk er bara forvitið. Það gerðist ekki neitt sem breytti viðhorfi
mínu, ég var bókstaflega bara að
keyra heim úr búðinni og þá allt í
einu áttaði ég mig á þessu. Þetta
nýja viðhorf mitt hefur svo breytt
því hvernig ég bregst við þegar fólk
horfir á mig. Áður fyrr var ég viss
um að fólk væri að dæma mig en
mér líður ekki þannig núna. Og ég
skil alveg fólk sem starir, það er ekki
á hverjum degi sem maður sér einhvern með bleikt hár, lokka í andlitinu og engar augabrúnir,“ útskýrir
Ingibjörg.

Einu sinni var Ingibjörg hrædd um að fólk væri að dæma hana eftir útliti en í
dag líður henni ekki þannig. Hún segir það hafa vera mikinn létti þegar viðhorf hennar breyttist og hún hætti að hafa áhyggjur af hvað öðrum finnst.

Núna finnst mér
alveg gaman þegar
fólk nánast stoppar til að
horfa.
Hún segir það hafa verið mikinn
létti þegar viðhorf hennar breyttist.
„Það var gott þegar áhyggjur mínar
minnkuðu. Ég var alltaf að velta fyrir
mér hvort fólk væri að hugsa hitt
og þetta. Ég var líka með áhyggjur
af því að fólk héldi að ég væri stóra
systir barnanna minna. En það er
alveg farið.“
Ingibjörg viðurkennir þó að
henni þyki svolítið gaman að
sjokkera með óvenjulegu útliti. „Ég
hef alltaf verið svoleiðis og ég held
að það sé ekki að fara að breytast.
Núna finnst mér alveg gaman þegar
fólk nánast stoppar til að horfa.“

Ingibjörg er tveggja barna móðir,
hún segir börnin hafa gaman af stíl
mömmu sinnar. „Þeim þykir þetta
skemmtilegt. Dóttir mín fékk meira
að segja sjálf bleikt hár um daginn,
hún er tæplega tveggja ára. Og sonur
minn vill stundum vera með lokk í
nefinu eins og ég, ég á gervilokk
sem hann fær stundum. Þeim finnst
þetta svo spennandi en á sama tíma
alveg eðlilegt því ég hef alltaf verið
svona,“ segir hún glöð í bragði.
Ingibjörn reiknar með að hún
muni ekki breytast í bráð þó að
hún finni fyrir að sumir séu að bíða
eftir að hún vaxi upp úr tilraunastarfseminni. „Ég fæ alveg reglulega
spurningu um hvenær ég ætli nú
að fara að hætta þessu. En ég verð
örugglega enn þá með litríkt hár og
hress eftir 30 ár, það held ég.“
gudnyhronn@frettabladid.is
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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

Hnarrreist
um stund

É

g var nýverið stödd í læknisheimsókn með drengina mína
í Kaliforníu, þar sem þeir eru
að innritast í skóla. Þá rann upp
fyrir mér að ég ætlaði fyrir löngu að
vera búin að láta bólusetja þá gegn
HPV-veirunni. Ég reyndi að réttlæta hugsunarleysið með annríkum
stundum daglegs lífs – þó að ég vissi
innst inni að þetta væri hreinn og
beinn trassaskapur.
Ég myndi seint fyrirgefa sjálfri
mér ef barnið mitt greindist með
sjúkdóm sem hefði verið hægt að
fyrirbyggja. Hafandi starfað við
rannsóknir á árangri bóluefnis gegn
HPV tel ég að strákum eigi að gefast
kostur á slíkri bólusetningu jafnt
sem stúlkum. Karlar geta greinst
með krabbamein af völdum HPV
þó það sé fátíðara en hjá konum.
Talsverðu fargi var því af mér
létt þegar drengjunum var boðin
bólusetning gegn 9 stofnum af
HPV-veirunni (stofnum sem valda
kynfæravörtum og krabbameini) í
umræddri læknisheimsókn. Þeim
var einnig boðin bólusetning gegn
lifrarbólguveiru A og B, sem ég þáði
auðmjúk.
Því þegar öllu er á botninn hvolft
þá hafa bólusetningar útrýmt eða
haldið í skefjum fjölmörgum sjúkdómum sem hér áður fyrr leiddu
til ótímabærra dauðsfalla eða
örkumla. Í Bandaríkjunum greinast
um 12.000 karlar með HPV-tengd
krabbamein á hverju ári. Ef við
heimfærum þessar tölur gerir það
um tólf karla á Íslandi. Eitt tilfelli,
sem hefði verið hægt að koma í veg
fyrir, er einu tilfelli of mikið.
Á Íslandi væri ég líklega enn á
leiðinni að láta bólusetja drengina
en nú geng ég hnarrreist yfir því
að hafa gert það sem í mínu valdi
stendur til að minnka líkur þeirra
á að fá lífshættulegan sjúkdóm.
Þangað til ég man eftir einhverju
öðru sem ég hef gleymt.

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

Stendur undir nafni

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

