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Fimmtán manna hópur þveraði Snæfellsnes yfir fjöllin Helgrindur á fjallaskíðum á laugardag. Leiðin lá frá Kálfárvöllum í suðri, yfir Helgrindurnar og síðan beint niður að fossinum við
Kirkjufell. Öll ferðin var farin í einmuna blíðu, en Helgrindur eru annálað veðravíti. Á myndinni má sjá hluta hópsins virða fyrir sér útsýnið yfir Grundarfjörð. Fréttablaðið/Sigtryggur Ari

Þarf að endurgreiða lífeyri látinnar konu
VELFERÐARMÁL „Þetta er skelfilegt
mál,“ segir Sigurður Jónsson varaformaður Landssambands eldri borgara
(LEB).
Eldri borgari, sem nýlega missti
eiginkonu sína, þarf að endurgreiða
Tryggingastofnun ríkisins (TR)
ofgreiddan ellilífeyri eiginkonu sinnar.
Fjármagnstekjur hjónanna reyndust
hærri en tekjuáætlun gerði ráð fyrir
vegna flutninga sem ráðist var í vegna
veikinda konunnar.

Viðkvæmir eftir Ánægður með
mygluskemmdir strákana okkar
Viðskipti Nokkrir starfsmenn
Íslandsbanka glíma enn við eftirköst veikinda af völdum mygluog rakaskemmda í höfuðstöðvum
bankans við Kirkjusand. Af þeim
sökum hefur þeim verið hlíft við
að flytja í nýjar höfuðstöðvar bankans í Norðurturninum í Kópavogi
meðan á framkvæmdum hefur
staðið þar.
„Þetta eru örfáir starfsmenn
sem ekki eru starfandi í húsi
á meðan á framkvæmdum í
Norðurturninum stendur. Þau
hafa verið viðkvæm fyrir raskinu
sem er í húsinu eftir Kirkjusandinn,“ segir Edda Hermannsdóttir,
samskiptastjóri Íslandsbanka.
Starfsfólki sé hlíft við ryki og öðru
sem falli til við framkvæmdirnar í
Norðurturni. – smj / sjá síðu 4

Íþróttir „Frammistaðan á móti
heimsmeisturum Frakka var algjörlega stórkostleg. Þetta var frábær
leikur af okkar hálfu, bæði í vörn
og sókn,“ segir Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari við
Fréttablaðið eftir tveggja marka tap
íslenska handboltalandsliðsins fyrir
því franska, 26-28, í síðasta leik þess
í Gulldeildinni í Noregi sem fram fór
um helgina.
Þótt allir leikirnir á mótinu hafi
tapast var frammistaðan til mikillar
fyrirmyndar, sérstaklega í ljósi þess
hversu ungt íslenska liðið var.
Þá gátu Rúnar Kárason og Ágúst
Birgisson ekkert verið með vegna
meiðsla og Aron Pálmarsson og
Haukur Þrastarson léku ekki með
gegn Frökkum vegna smávægilegra
meiðsla. – iþs / sjá síðu 12

Kona mannsins hafði greinst með
ólæknandi krabbamein sem hafði
áhrif á hreyfigetu konunnar. Mat sérfræðinga og umönnunaraðila var að
húsnæði hjónanna hentaði heilsu
hennar illa. Því afréðu þau að selja
eign sína og flytja í raðhús.
Árið 2016 lést konan af veikindum
sínum og hentaði húsið manninum
illa. Ákvað hann að selja raðhúsið og
kaupa sér annað. Það hafði í för með
sér að fjármagnstekjur hjónanna

breyttust frá upphaflegri áætlun og
konan fékk of háar bætur greiddar
síðustu ævidagana. Maðurinn kærði
afstöðu TR til úrskurðarnefndar í velferðarmálum (ÚRV).
„Þrátt fyrir að um ófyrirséða atburði
hafi verið að ræða þá telur [ÚRV] að
slíkt geti ekki leitt til þess að vikið
verði frá skýrum ákvæðum laga […]
um almannatryggingar,“ segir í niðurstöðu nefndarinnar.
Sigurður segir að LEB fái reglulega

Fréttablaðið í dag

Skoðun Formaður SVFR gagnrýnir Einar K. Guðfinnsson. 10
sport Stjarna Valgarðs skein
skært. 13
Tímamót 12 tónar eru ekki bara
venjuleg plötubúð. 16
lífið Tók upp myndband við lag

sitt á Grænhöfðaeyjum. 22
plús 2 sérblöð l Fólk

l fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

inn á borð til sín mál áþekk þessu. Þar
hafi fólk ákveðið að minnka við sig
eða mögulega selt sumarbústað, sem
hafi yfirleitt tekið stóran hluta ævinnar „að aura saman fyrir“, og lendi þá í
því að þurfa að endurgreiða lífeyrinn
vegna þess.
„Með nýju lögunum batnaði hagur
þeirra sem búa einir en hagur hjóna
versnaði sumpart. Stjórnvöld þurfa
að taka á þessu. Þetta er ekki réttlátt,“
segir Sigurður. – jóe

Betolvex

Halldór

B-12
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Ekkill þarf að endurgreiða ofgreiddan lífeyri
sem kona hans fékk.
Ofgreiðslan varð til við
sölu á húsi hjónanna
vegna veikinda hennar.
Ótrúlegt óréttlæti að
mati varaformanns LEB.

n
Fæst á s
lyfseðil

öflugur liðstyrkur
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Ruslið á víð og dreif á Ægisíðunni

Suðaustan- og austankaldi í dag
og stöku skúrir eða él sunnanlands, en hægari og bjartviðri
norðan heiða. Víða frostlaust að
deginum. sjá síðu 18

Inga Sæland. Fréttablaðið/Ernir

Bregðast við
vanda SÁÁ

Alþingi Þingmenn Flokks fólksins
hafa lagt fram þingsályktunartillögu
þess efnis að Svandísi Svavarsdóttur
heilbrigðisráðherra verði falið að
tryggja aukafjárveitingar til sjúkrastofnana SÁÁ, og að gerður verði
hið fyrsta nýr þjónustusamningur
milli sjúkrastofnana samtakanna og
Sjúkratrygginga Íslands með það að
markmiði að bregðast við vaxandi
heilbrigðisvanda áfengis- og vímuefnasjúklinga.
Samkvæmt greinargerð sem SÁÁ
hefur unnið er heildarkostnaður
við starfsemi SÁÁ á Vogi, Vík og
göngudeildum rúmir 1,43 milljarðar
króna. Framlag ríkisins nemur hins
vegar 914 milljónum króna. Mismunurinn er rúmar 517 milljónir
króna. – jhh

Komu í veg fyrir
hnífaárás í Berlín
ÞÝSKALAND Lögreglan í Berlín
handtók í gær sex menn sem grunaðir voru um að ætla gera hnífaárás
í borginni. Samkvæmt þýska fréttamiðlinum Die Welt höfðu hinir
grunuðu tengsl við hryðjuverkamann sem myrti 12 manns er hann
ók flutningabíl inn í jólamarkað í
borginni í desember árið 2016.
Líklegt þykir að árásin hafi verið
skipulögð í tengslum við hið árlega
hálfmaraþon Berlínar sem fram
fór í gær. Talsmaður lögreglu segist
ekki getað slegið því föstu, en 32.000
manns tóku þátt í hlaupinu í gær.
– gþs

Rusl úr fráveitukerfi Veitna lá á víð og dreif meðfram Ægisíðunni um helgina. „Allt krökkt af klósettpappír og dömubindum og börn þar að leik,“
eins og einn Vesturbæingurinn orðaði það í fésbókarhóp íbúa. Í tilkynningu frá Veitum segir að ekki sé ljóst hversu lengi ruslið hefur legið í
fjörunni en engin truflun hafi verið á starfsemi dælustöðvarinnar nýverið. Starfsmenn Veitna unnu að því að þrífa svæðið í gær. Fréttablaðið/Eyþór

Sunna til
landsins í dag
Lögreglumál Sunna Elvira Þorkelsdóttir kemur til Íslands í dag. Þetta
staðfesti Páll Kristjánsson, lögmaður hennar, í samtali við frettabladid.is í gær. Sunna flýgur heim með
þýsku flugfélagi. Ráðgert er að hún
fari í endurhæfingu á Grensásdeild.
Sunna hefur legið á spítala á
Spáni frá því í janúar. Hún var sett í
farbann eftir að eiginmaður hennar,
Sigurður Kristinsson, var handtekinn, grunaður um aðild að fíkniefnainnflutningi. Sigurður hefur
setið í gæsluvarðhaldi frá því að
hann kom hingað til lands í janúar.
Páll tjáði blaðamanni að sjúkraflutningarnir hingað til lands hefðu
verið greiddar með peningum úr
söfnun sem haldin var fyrir Sunnu
fyrr á þessu ári. Eftir að Sunna var
sett í farbann frestaðist hins vegar
koma hennar til landsins. Hún hefur
legið síðustu vikur á bæklunarspítala í Sevilla en áður lá hún á spítala
í borginni Malaga. – bsp

Ódýr blekhylki
og tónerar!

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Þegar allt varð vitlaust
á landsleik í Höllinni
Fimmtíu ár voru í gær liðin frá fyrsta sigurleik íslenska karlalandsliðsins í handbolta gegn því danska. Setti mikinn svip á fermingarveislur um land allt. Forseti
Íslands bauð leikmönnum og eiginkonum á Bessastaði í tilefni tímamótanna.
ÍÞRÓTTIR Í gær voru 50 ár liðin frá
15-10 sigri Íslendinga á Dönum í
handbolta. Sigurinn markaði tímamót því liðið hafði aldrei unnið það
danska áður. Þá var sigurinn einnig
mikilvægur fyrir íþróttalega sjálfsmynd hinnar ungu þjóðar því árið
áður höfðu Íslendingar tapað 14-2
gegn Dönum í fótbolta á Parken
eins og frægt er orðið.
Danir voru á þessum tíma með
eitt sterkasta handboltalið í heimi
og höfðu unnið til silfuverðlauna á
HM árið áður. Liðið kom til Íslands
til að leika tvo æfingaleiki í Laugardalshöll og tapaði íslenska liðið
fyrri leiknum 14-17.
Í tilefni tímamótanna bauð
Guðni Th. Jóhannesson, forseti
Íslands, liðsmönnum og eiginkonum þeirra til Bessastaða. „Við
höfðum samband við forsetann og
spurðum hvort hann vildi koma í
boð til okkar. Hann sneri þessu bara
við og bauð okkur til sín,“ segir Jón
Hjaltalín Magnússon, einn af landsliðsmönnunum.
Jón segir tilvalið að fagna afmælinu í sunnudagskaffi á Bessastöðum. Leikurinn sjálfur var leikinn á
sunnudegi og raskaði hann ófáum
kaffiboðum. „Þetta hafði náttúrlega
áhrif á fermingarveislur, því allir
voru límdir við útvarpið að hlusta
á lýsinguna,“ bendir Jón á.
Fermingarbarnið Guðjón
„Gaupi“ Guðmundsson, sem
nú starfar sem íþróttafréttamaður, hafði ekki miklar
áhyggjur af sinni eigin veislu.
Hann fór að lokinni fermingu í Dómkirkjunni
niður í Laugardal til
að horfa á leikinn

Leikmönnum liðsins sem unnu hinn frækna sigur og eiginkonum þeirra var
boðið til Bessastaða í gær. Fremstur stendur Jón Hjaltalín. fréttablaðið/eyþór

og segir hann ógleymanlegan.
Gaupi minnist sérstaklega upphafs leiksins. „Fyrsta mark leiksins
skoraði Jón Hjaltalín frá miðju, úr
frumkasti. Þá stóð í rammanum
markvörðurinn Bent Mortensen
sem var á þeim tíma líklega albesti
markvörður í heiminum.“ Hann
telur þetta mark hafa gefið liðinu
mikinn drifkraft inn í leikinn.
Að sögn Jóns stóðst Bent ekki

Fyrsta mark
leiksins skoraði
Jón Hjaltalín frá miðju,
úr frumkasti.
Guðjón Guðmundsson

samanburð við markmann íslenska
liðsins, Þorstein Björnsson. Þorsteinn hafi nánast lokað markinu og
skipti það sköpum. Þá hafi vörnin
verið skipuð hávöxnum og sterkum
leikmönnum og sóknin gengið vel
upp. Leikurinn hafi því sem næst
verið fullkominn.
Fagnaðarlætin eftir leik eru
þeim báðum eftirminnileg. Gylfi Þ.
Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, rauk inn á völlinn að leik
loknum til að hrópa ferfalt húrra
fyrir liðinu.
Jón segir knattspyrnuleikinn
fræga sem endaði 14-2 enn hafa
setið í fólki og rifjar sérstaklega
upp hamingjuóskir frá eldri manni.
Sá hafði tekið í höndina á honum
og þakkað fyrir góða frammistöðu
með orðunum: „Þarna urðum við
Íslendingar loksins sjálfstæðir.“ – gþs
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RAV4: 4.830.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.390.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Nátturulega blanda

RAV4 Hybrid er svipmikill dugnaðarforkur sem er umhugað um náttúruna. Hann er einstaklega hljóðlátur, hlaðinn nýstárlegum tæknibúnaði,
með framúrskarandi aksturseiginleika og nóg rými fyrir fólk og farangur. Hybrid kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu
á orkusparandi hátt. Þú þarft aldrei að stinga í samband og rafhlaðan endist og endist. Veldu umhverfisvæna ánægju – veldu RAV4 Hybrid.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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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Rannsókn bendir til að íslenskir háskólanemar vinni mikið

Fráveitumál við
Mývatn bætt
Umhverfismál Viljayfirlýsing var
undirrituð á laugardaginn um samstarf við úrbætur í fráveitumálum
við Mývatn. Samkvæmt samkomulaginu milli ríkisins, Skútustaðahrepps og Landgræðslunnar verður
unnið að framkvæmd þróunarverkefnis sem felst í því að taka seyru úr
skólpi í byggð við Mývatn og nýta
hana til uppgræðslu á illa förnu
landi á Hólasandi.
Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins
segir að leitað hafi verið lausna um
hríð á fráveitumálum við Mývatn,
ekki síst vegna áhyggna vísindamanna um að næringarefni úr fráveitu geti haft neikvæð áhrif á lífríki
vatnsins. – jhh

Donald Trump. NordicPhotos/Getty

Kallað til fundar
í Öryggisráðinu
SÝRLAND Öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna mun að öllum líkindum
koma saman seinna í dag til að
ræða efnavopnaárás sem gerð var á
laugardag í Douma í Sýrlandi. Samkvæmt frétt Reuters létust 49 í árásinni. Í gær óskuðu nokkur ríki, þar
á meðal Bandaríkin, eftir neyðar
fundi ráðsins vegna árásanna.
Donald Trump sendi frá sér
þrjú tíst tengd árásinni þar sem
hann meðal annars kallar Assad
Sýrlandsforseta skepnu tvívegis.
Þá segir hann Rússa og Írana bera
ábyrgð á stuðningi við Assad sem
og að þessi árás muni reynast dýrkeypt. – gþs

®

„Mestu munar þar um sjálfstætt
nám utan stundatöflu, en nemar á
Íslandi verja miklum tíma í sjálfstætt nám, þótt skipulagt nám sé
engu minna hér en annars staðar.
Háskólanemar á Íslandi vildu þó
geta varið enn meiri tíma í námið
en þeir gera nú,“ segir í tilkynningu
frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna könnunarinnar.
Þetta er í fyrsta skipti sem Ísland er

50

stundir á viku fara í launaða
vinnu og nám hjá íslenskum
háskólastúdentum.

þátttakandi í þessari könnun.
Þá segir að þótt ráðstöfunartekjur íslenskra háskólanema séu
yfir meðaltali EUROSTUDENTlandanna sé húsnæðiskostnaður
hár og tveir af hverjum þremur sem
reiða sig á námslán hafi áhyggjur af
fjárhag sínum.
Þá sýna niðurstöður að meðalaldur íslenskra háskólanema er
hærri (29,7 ára) en nemenda á

Norðurlöndum (27,8 ára) og í
hinum EUROSTUDENT-löndunum (25 ára) og ekkert annað þátt
tökuland er með jafn hátt hlutfall
nemenda yfir þrítugu. Þriðjungur
svarenda á Íslandi átti eitt barn
eða fleiri, sem er hæsta hlutfall
meðal þátttökulandanna og rúmlega 41 prósent af yngstu börnum
háskólanema á Íslandi er undir 3ja
ára aldri. – jhh

Starfsmenn glíma enn við
eftirköst myglu á Kirkjusandi

Nokkrir starfsmenn Íslandsbanka hafa enn ekki flust yfir í nýjar höfuðstöðvar bankans í Norðurturninum í
Kópavogi meðan framkvæmdir þar hafa staðið yfir. Ástæðan er að þau eru viðkvæm fyrir ryki og raski eftir
veikindi sem rekja má til myglu- og rakaskemmda í gömlu höfuðstöðvunum. Ráðgert að rífa gamla húsið.
Viðskipti Nokkrir starfsmenn
Íslandsbanka glíma enn við eftirköst veikinda af völdum myglu- og
rakaskemmda í höfuðstöðvum
bankans við Kirkjusand. Af þeim
sökum hefur þeim verið hlíft við að
flytja í nýjar höfuðstöðvar bankans í
Norðurturninum í Kópavogi meðan
á framkvæmdum hefur staðið þar.
„Þetta eru örfáir starfsmenn sem
ekki eru starfandi í húsi á meðan
á framkvæmdum í Norðurturninum stendur. Þau hafa verið viðkvæm fyrir raskinu sem er í húsinu
eftir Kirkjusandinn,“ segir Edda
Hermannsdóttir, samskiptastjóri
Íslandsbanka.
„Það fellur til alls konar ryk og
annað við framkvæmdirnar svo
þeim er hlíft við að vera þar á
meðan á framkvæmdum stendur.
En þau eru væntanleg í hús núna á
næstunni,“ segir Edda en bendir á að
enginn þeirra hafi verið í veikindaleyfi vegna þessa, aðeins unnið annars staðar en í húsinu.
Í ársbyrjun 2016 greindu forsvarsmenn bankans frá því að mygla
hefði greinst á vinnusvæðum starfsmanna höfuðstöðvanna við Kirkjusand og að gripið hefði verið til ráðstafana af þeim sökum. Óæskilegt
magn af gróum og sveppahlutum
fannst á einstaka vinnusvæðum
starfsmanna. Starfsfólk hafði kvartað yfir óþægindum og lélegum loftgæðum.
Nokkru síðar var tilkynnt um að
bankinn myndi flytja höfuðstöðvar
sínar og sameina starfsemi sína í
Norðurturninum í Kópavogi. Þeir
flutningar hófust á síðari hluta árs
2016 þegar fyrstu starfsmenn fluttust yfir en síðan stóðu flutningar
yfir langt fram á árið 2017. Nú er

Íslandsbanki flúði myglu- og rakaskemmdar höfuðstöðvar sínar við Kirkjusand. Einhverjir starfsmenn glíma þó enn
við eftirköstin af þeim. Íslandsbanki leggur til að húsnæðið á Kirkjusandi verði rifið. Fréttablaðið/Vilhelm

Það fellur til alls
konar ryk og annað
við framkvæmdirnar svo
þeim er hlíft við að vera þar.
Edda Hermannsdóttir, samskiptastjóri Íslandsbanka

svo komið að nær allir starfsmenn,
ríflega sex hundruð talsins, eru
komnir í Norðurturninn.
Bankinn lækkaði virði á húsnæðinu að Kirkjusandi um 1,2 milljarða í reikningum árið 2016. Birna
Einarsdóttir útskýrði ákvörðunina
á þann veg að engin leið væri að
vita hvað yrði um húsið eða hvað
skemmdirnar myndu kosta bankann. Íslandsbanki lagði síðar til að
gömlu höfuðstöðvarnar á Kirkju-

sandi yrðu rifnar og hefur lagt inn
beiðni til Reykjavíkurborgar um
að hefja vinnu við að skipuleggja
lóðina út frá því.
„Við erum búin að láta þrjú sérfræðifyrirtæki skoða húsið og meta
kostnaðinn við að ýmist gera það
upp eða rífa það. Í framhaldinu var
tekin ákvörðun um að það yrði of
kostnaðarsamt að ráðast í viðgerðir,
þar sem of miklar skemmdir voru á
húsinu.“ mikael@frettabladid.is

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT Í JEPPA
LITLI BRÓÐIR GRAND CHEROKEE

VERÐLÆKKUN
DÍSEL 2.0L 140 HÖ. EÐA 170 HÖ. 9 GÍRA SJÁLFSKIPTING
ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF MEÐ 4 DRIFSTILLINGUM
Select-TerrainTM fjórhjóladrif með 4 drifstillingum, árekstravörn, akgreinaaðstoð,
leður/tau áklæði, hiti í stýri og framsætum, hraðastillir, snertiskjár, regnskynjari,
LED ljós að framan og aftan,Bluetooth, leðurklætt aðgerðarstýri, varadekk í fullri
stærð, 17” álfelgur o.fl. Einnig fáanlegur með 170 hö. bensínvél, sjálfskiptur.

VERÐ FRÁ 5.490.000 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

Birt með fyrirvara um prentvillur.

Menntun Háskólanemar á Íslandi
vinna meira en nemendur í
mörgum samanburðarlöndum.
Samkvæmt niðurstöðum EURO
STUDENT, sem er samanburðarkönnun á högum um 320 þúsund
háskólanema í 28 löndum á evrópska háskólasvæðinu, verja
Íslendingar meira en 50 stundum á
viku í launaða vinnu og nám, meira
en í nokkru öðru landi.
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Við kynnum nýjan fargjaldaflokk:

SAGA PREMIUM
Munaður sem munar um

Láttu fríið hefjast strax um borð. Njóttu þess að teygja úr þér í betri
og breiðari sætum, bragða gómsætan mat og láta dekra við þig á ýmsa
lund á Saga Premium. Auka taska, þráðlaust net og aðgangur að betri
stofum er innifalinn. Allt þetta ætlum við nú að bjóða fyrir lægra verð.
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Stærsta skemmtiferðaskip í heimi
Mest lesið

1

Þýskt flugfélag
kemur Sunnu
heim

2

Börnin senda
slökkviliðinu
ógrynni
þakkarskeyta

3

Ný kæra lögð
fram á hendur
starfsmanni
Barnaverndar

4
5

Ótrúlegt hvað
lífið býður upp á

Fær ekki
upptöku af
sjálfum sér ganga
í skrokk á öðrum
manni

Stærsta skemmtiferðaskip heims, Sjávarsinfónían, hélt í jómfrúarferð á laugardag og var í höfn í Palma á Majorka í gær. Ferðamenn hrífast, en eyjarskeggjar á Majorka hafa mótmælt því að skipið liggi þar. Þeir óttast að vegna stærðarinnar geti það skemmt umhverfið við eyjuna. Fréttablaðið/EPA

Ársfundur
Orkustofnunar 2018
Fundurinn verður haldinn 11. apríl
14:00 - 17:00 - Grand Hótel Reykjavík

DAGSKRÁ
13:45
14:00
14:15
14:30

15:00
15:15
15:30
15:45

16:00

16:15
16:30

Mæting
Ávarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir
Ávarp orkumálastjóra - Dr. Guðni A. Jóhannesson
Nordic EV Outlook 2018 and electrification of the
Nordic energy system - Sacha Scheffer, Analyst,
Energy Efficiency Division/Energy Technology Perspectives
Division, International Energy Agency
Rafmagn sem orka í samgöngum
Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar
Kaffihlé
Kolefnishlutlaus Eyjafjörður
Guðmundur Haukur Sigurðarson, framkvæmdastjóri Vistorku
Evrópusamstarf um tækniþróun í orkumálum, SET-Plan
Dr. Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri,
fulltrúi Íslands í SET-Plan
Geothermica - fjölþjóðlegar rannsóknir á sviði
jarðvarma innan EES / ESB
Hanna Björg Konráðsdóttir, verkefnisstjóri GEORG
og Geothermica
Orkuskipti í almenningssamgöngum
Jóhannes S. Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó
Fundarlok / Léttar veitingar
Fundarstjóri: Baldur Pétursson, verkefnisstjóri
- fjölþjóðleg verkefni og kynningar, Orkustofnun
Skráning á os.is - fundurinn verður sendur út á vefnum

Orkustofnun - Grensásvegi 9 - 108 Reykjavík
Sími 569-6000 - www.os.is

Systkini endurgreiði
ofgreiddan lífeyri föður
Litlar tekjur þóttu ekki fullnægjandi rök systkina til að fá kröfu TR í dánarbú
föður þeirra fellda niður. Faðir þeirra hafði ekki gert grein fyrir tekjum úr líf
eyrissjóði og séreignarsparnaði. Formaður ÖBÍ telur kerfið vera ömurlegt.
VELFERÐARMÁL Systkin þurfa að
endurgreiða Tryggingastofnun
ríkisins (TR) ofgreiddan örorkulífeyri föður síns heitins. Systkinin eru
tekjulitlir námsmenn og töldu að
fella ætti kröfuna niður vegna sérstakra aðstæðna. TR og úrskurðarnefnd velferðarmála (ÚRV) féllust
ekki á þau rök.
Faðir systkinanna fékk örorkulífeyri greiddan frá 1. júlí 2015 og þar
til hann lést árið 2016. Í tekjuáætlun
var gerð grein fyrir tekjum vegna
atvinnuleysisbóta en ekki var gerð
grein fyrir greiðslum úr lífeyrissjóði
og séreignarsparnaði. Fékk hann því
ofgreiddar bætur sem því nam. TR
lýsti þeirri kröfu í dánarbú mannsins.
Skipti á dánarbúinu standa yfir. Í
ljós hafi komið að búið var skuldugt
og í því var meðal annars að finna
yfirdráttarskuld, skuld vegna VISAkorts og skuld við ríkisskattstjóra.
Systkinin eru bæði í námi í
háskóla. Annað þeirra vinnur lítið
samhliða námi en hitt reiðir sig
alfarið á framfærslulán frá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Vísuðu þau til ákvæðis í reglugerð um
útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags þar sem segir að heimilt sé
að falla frá endurkröfu ofgreiddra
bóta „ef alveg sérstakar aðstæður
eru fyrir hendi“.
Í kæru systkinanna til ÚRV segir

Við vinnum ævina
alla og borgum í
lífeyrissjóð og svo hirðir
ríkið það allt til baka.
Þuríður Harpa
Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands

Systkinin eru bæði í
námi. Annað þeirra reiðir sig
á framfærslulán LÍN en hitt
hefur litla aukavinnu.

að það að missa föður sinn skyndilega hafi reynst þeim erfið þraut
sem meðal annars hafi seinkað
þeim í námi. Ekki hafi bætt úr skák
að faðir þeirra hafi skilið eftir sig
skuldir. Útlit sé fyrir að þau þurfi
að taka bankalán til að greiða skattskuld hans og það sé aðeins lítill
hluti þess sem greiða þurfi.
Í greinargerð TR segir að þar sem
skiptum sé ekki lokið beri dánarbúið ábyrgð á skuldinni. Ljúki skipt-

unum með einkaskiptum muni þau
bera ábyrgð á skuldinni. Ljúki skiptunum með því að búið sé lýst eignalaust beri systkinin ekki ábyrgð á
þeim.
Þar segir enn fremur að stofnunin
hafi metið fjárhagsstöðu búsins og
erfingja þess í kjölfar kröfu þess
efnis. Það var niðurstaða TR að
eignir þess væru umfram skuldir. Þá
væru erfingjarnir tveir um greiðslu
skuldar föður síns og hefðu ekki
sýnt fram á nein vanskil. Því væri
ekki ástæða til að taka kröfu þeirra
til greina.
ÚRV taldi að föður þeirra hefði
mátt vera ljóst að tekjur úr lífeyrissjóði og séreignarsparnaði ættu að
hafa áhrif á bætur hans. Þá taldi
nefndin að þrátt fyrir að systkinin
hefðu litlar tekjur þá væru eignir
þeirra umfram skuldir. Nefndin
féllst á rök TR og hafnaði kröfum
systkinanna.
„Eins og staðan er í dag þá skerða
allar skattskyldar tekjur örorkulífeyri. Í mínum huga þá finnst mér
þetta afskaplega óréttlátt,“ segir
Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands.
„Mörgum finnst þetta nánast
eignaupptaka. Við vinnum ævina
alla og borgum í lífeyrissjóð og
síðan hirðir ríkið það allt til baka.
Við búum hreinlega við ömurlegt
kerfi,“ segir Þuríður.
joli@frettabladid.is
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Við kynnum nýjan fargjaldaflokk:

SAGA PREMIUM FLEX
Nýttu ferðina til fulls

Hvort sem fundinum er frestað eða flýtt, þá flýgur þú vel á
Saga Premium Flex. Njóttu sveigjanleikans og láttu notalegt
umhverfi og úrvals þjónustu tryggja að tíminn um borð nýtist
eins og best verður á kosið.
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Telja árásina ekki hafa verið hryðjuverk
Það er ekkert sem
bendir til þess að
árásin hafi verið gerð af
einhverjum pólitískum
hvötum.

Lögreglan í Þýskalandi
telur að árásarmaður
sem ók bíl inn í hóp
veitingahúsagesta hafi
verið einn að verki.
Hann hafi átt við
geðræn vandamál að
stríða en hafi ekki haft
pólitískar hvatir fyrir
gjörðum sínum.
Þýskaland Karlmaðurinn sem grunaður er um að hafa ekið vöruflutningabíl á hóp fólks í borginni Münster
í Þýskalandi á laugardaginn er talinn
hafa verið einn að verki. Maðurinn er
sagður hafa átt við geðræn vandamál
að stríða.
Þýsk yfirvöld hafa leitað á fjórum
heimilum sem tengjast hinum grunaða og segjast ekki hafa fundið neinar
vísbendingar um að maðurinn tengist
pólitískum öfgahópum.
Tveir létust þegar maðurinn ók
bílnum að veitingastað í borginni á
laugardaginn. Maðurinn, sem er 48
ára gamall, skaut sjálfan sig til bana
eftir að hann hafði ekið á fólkið. Þýska
lögreglan segist hafa þekkt til mannsins, sem kallaður er Jens R í þýskum
fjölmiðlum. Árið 2015 og 2016 hafði
hann sætt ásökunum um eignaspjöll
og að hafa í hótunum. Sakarefni voru
hins vegar látin niður falla.
Þau sem létust í árásinni voru 51
árs gömul kona og 65 ára gamall karlmaður. Um 20 aðrir særðust í árásinni.

Elke Adomeit, saksóknari i Þýskalandi

Rúmlega fimmtug kona og karlmaður á sjötugsaldri létust í árásinni. Þeirra var minnst í gær. frettabðalið/epa

„Það er ekkert sem bendir til þess
að árásin hafi verið gerð af einhverjum
pólitískum hvötum,“ segir Elke Adomeit saksóknari hjá lögreglunni.
Sjónarvottar segja að bílnum, sem
var grár Volkswagen, hafi verið ekið
á töluverðum hraða á torginu fyrir
framan veitingastaðinn. Hann ók
síðan á fólk sem sat fyrir utan veitingastaðinn.
Ljósmyndir frá vettvangi benda til
þess að borð og stólar hafi kastast til
þegar bíllinn rakst á þau. Starfsmaður
á veitingastaðnum sagði að gestir þar
hefðu öskrað af skelfingu.
Einn þeirra sem komu á vettvang
eftir atburðinn sagði við BBC að ökumaðurinn hlyti að hafa haft þann
ásetning að ráðast á fólkið þar sem
öll bílaumferð á svæðinu er bönnuð.
Angela Merkel Þýskalandskanslari
sagði í yfirlýsingu að sér væri brugðið
vegna atburðanna.
„Það er verið að gera allt til þess
að fá staðreyndir málsins á hreint og
styðja við þolendur og aðstandendur
þeirra,“ sagði Merkel. Emmanuel
Macron,forseti Frakklands, sagði á
Twitter að Frakkar fyndu til með Þjóðverjum vegna atburðarins.
jonhakon@frettabladid.is

Eldri konur í Japan eru oft einmana og vilja því fangelsisvist. Fréttablaðið/EPA

Vilja í fangelsi heldur en vera einar
Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra

Gylfi Zoega

prófessor í hagfræði við
HÍ og Birckbeck College
í Lundúnum

Bolli Héðinsson
formaður Samtaka
sparifjáreigenda

Kristrún Heimisdóttir stýrir fundinum

JAPAN Nær ein af hverjum fimm
konum í japönskum fangelsum er
öldruð. Oftast hafa öldruðu konurnar verið dæmdar til fangelsisvistar fyrir búðarhnupl. Þær stela
til að lenda í fangelsi vegna þess að
þær eru svo einmana að þær vilja
heldur sitja inni en hírast einar
heima.
Samkvæmt frétt á vef Bloomberg
eru 27,3 prósent Japana 65 ára og

eldri. Áður annaðist fjölskyldan og
nærsamfélagið þá öldruðu en nú
er þetta verkefni sem samfélagið
ræður ekki við.
Aldraðar konur búa oft einar og
eiga enga ættingja til að tala við.
Þess eru einnig dæmi að þær séu
einmana þótt þær eigi fjölskyldur.
Í fangelsunum fá konurnar máltíðir
reglulega og geta spjallað við aðra
fanga og fangaverði. – ibs

Hjólastólar í óskilum boðnir upp

FUNDARÖÐ SAMTAKA SPARIFJÁREIGENDA

Samfélag Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stendur
fyrir árlegu uppboði á
óskilamunum þann fimmta
maí næstkomandi. Þar verða
meðal annars boðin upp
reiðhjól og vespur, sem ekki
hafa ratað til eigenda sinna.
Þessu til viðbótar segir lögreglan

á Facebook að hjólastólar verði
boðnir upp. „Hið árlega
uppboð óskilamuna lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu verður haldið
laugardaginn 5. maí klukkan
11.00, í húsnæði Vöku hf.,
Skútuvogi 8. Reiðhjól, vespur og
hjólastólar verða boðin upp.“ – bg

BÍL FRÁ
L Á BÆ
VE GÓ R
RÐ Ð
I! U

SUZUKI VITARA
FYRIR VETUR, SUMAR, VOR OG HAUST
FJÓRHJÓLADRIFINN,
SJÁLFSKIPTUR
EÐA BEINSKIPTUR

Suzuki Vitara er einstaklega sparneytinn, fjórhjóladrifinn
sportjeppi með frábæra aksturseiginleika.
Suzuki Vitara er með rúmbetri jeppum í sínum stærðarflokki
og er hlaðinn tæknibúnaði.
Sjón er sögu ríkari, komdu og reynsluaktu, þú verður ekki
fyrir vonbrigðum.

VERÐ FRÁ KR.

3.830.000

4WD All-grip tryggir öryggi í akstri og gott veggrip
við erfiðar aðstæður. Þú kemst alla leið!

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100

SKOÐUN
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Halldór

S

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Kjósendur
hafa í kosningum veitt
brautargengi
flokkum sem
vilja fara hægt
í kerfisbreytingar.

tjórnmálaflokkar koma og fara, stundum kveðja
þeir hægt og hljótt en stundum springa þeir með
látum. Sumir tortíma jafnvel sjálfum sér á einni
nóttu eins og henti Bjarta framtíð svo slysalega
fyrir ekki ýkja löngu. En þótt einn flokkur hverfi
fækkar flokkunum samt ekki að ráði því nýir
flokkar skjóta óðara upp kollinum.
Stjórnmálamenn koma líka og fara. Sumum þeirra
finnst full ástæða til að minna á brotthvarf sitt sé ekki
nægilega eftir því tekið, eins og Birgitta Jónsdóttir gerði á
dögunum á Facebook. Þar sá hún ástæðu til að ítreka að
hún væri hætt í Pírötum, hreyfingu sem hún átti þátt í að
stofna. Fjölmiðlar sneru sér vitanlega til Birgittu til að fá
nánari útskýringu á þessu brotthvarfi sem alltof fáir höfðu
tekið eftir. Birgitta segir ástæðurnar fyrir því að hún gafst
upp á stjórnmálum vera allnokkrar. Hún varð til dæmis
fyrir miklum vonbrigðum með stjórnmálin, kerfið og
almenning.
Það er ekkert undarlegt að Birgitta hafi orðið fyrir
vonbrigðum með almenning. Um tíma varð ekki annað
séð en að Píratar væru sannkallaður flokkur fólksins. Í
aprílmánuði 2016 mældist fylgi flokksins í skoðanakönnunum 43 prósent. Stjórnmálaflokkur getur vart gert betur.
Herská vígorð Pírata um alls kyns kerfisbreytingar hljómuðu á þeim tíma vel í eyrum kjósenda, ásamt slagorðum
um að fletta þyrfti ofan af þeirri spillingu sem sögð var
grassera út um allt og átti vitanlega að tengjast Sjálfstæðisflokknum, eins og flest annað sem miður fer í þjóðfélaginu. Æðið rann af kjósendum þegar á kjörstað var komið
og þeir kusu eitthvað allt annað en Pírata.
Umfangsmiklar kerfisbreytingar reyndust einfaldlega
ekki það sem kjósendur kærðu sig um. Þeim var sagt að
það ætti að umbylta sjávarútvegskerfinu vegna þess að því
væri stjórnað af vondum og gráðugum auðmönnum sem
einskis svífast og svo átti að henda stjórnarskrá sem hefur
dugað ágætlega og semja nýtt og róttækt plagg í hennar
stað. Á kjördag voru þetta ekki baráttumál sem þjóðin
hafði áhuga á.
Kerfið, sem Birgitta segir ómögulegt og vill breyta á
róttækan hátt, er enn við lýði. Ástæðan er einfaldlega sú að
kjósendur hafa í kosningum veitt brautargengi flokkum
sem vilja fara fremur hægt í kerfisbreytingar, ef þeir á
annað borð hafa hug á slíkum breytingum. Í lýðræðislegum kosningum ræður þjóðarviljinn. Þjóðarsálin sem
var svo æst og reið á hrunárunum og steytti hnefann
reiðubúin til átaka þjáist ekki lengur af vanstillingu.
Meirihluti þjóðarinnar kærir sig ekki um að kollsteypa
kerfum heldur kýs ákveðna festu og stöðugleika. Flokkar
sem boða róttækar og hraðar kerfisbreytingar, sem þeir
gleyma reyndar iðulega að útskýra hvernig á að framkvæma, fá ekki fjöldafylgi í kosningum. Venjulega eru þeir
heldur ekki stjórntækir því forystumenn þeirra eru iðulega einstrengingslegir og telja það svik við sannfæringu
sína að gera málamiðlanir. Slíkum flokkum hentar best að
vera utan stjórnar hverju sinni þar sem þeir geta hamast
að vild og þusað yfir ónýtu kerfi. Upplausnarstefna þeirra
á hins vegar ekki alvöru erindi.

MÁNUDAGUR

.

Frá degi til dags
Kvennaframboðið
Nú hefur breiðfylking kvenna
ákveðið að bjóða fram í borginni
í vor. Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem kvennaframboð býður fram
í sveitarstjórnarkosningum. Það
gerðist árið 1982 og ári seinna
urðu Samtök um kvennalista til.
Stjórnmálaaflinu gekk vel fyrstu
árin og fékk kjörna fulltrúa á
þing og í borgarstjórn. Svo var
ákveðið að ganga inn í Samfylkinguna. Nú er spurning hvort
nýja kvennaframboðið nær sama
flugi og af hvaða flokkum fylgið
verður þá tekið.
Staðfestan
Það er stundum sagt að vika
sé langur tími í pólitík. Fimm
mánuðir eru þá auðvitað líka
heillangur tími í pólitík. Hann er
samt ekki það langur að menn
eigi að steingleyma öllu því sem
þeir segja að fimm mánuðum
liðnum. Þess vegna er sniðugt
að rifja upp þegar Sigurður Ingi
Jóhannsson samgönguráðherra
sagði í desember að áætlanir forvera hans um að leggja vegtolla
á til að fjármagna vegaframkvæmdir hefðu verið lagðar til
hliðar. Í gær sagði Sigurður Ingi
hins vegar að til greina kæmi að
fjármagna framkvæmdir með
gjaldtöku. Það er kannski ekki
til marks um pólitískan stöðugleika ef yfirlýsingar þeirra sem
öllu ráða breytast með nokkurra
mánaða millibili.
jonhakon@frettabladid.is

Nýsköpunarlögin þurfa
að skila meiri árangri

Ö
Erlendur Steinn
Guðnason
formaður Samtaka sprotafyrirtækja, SSP

Til að mynda
geta starfsmenn,
stjórnarmenn
og aðilar
þeim tengdir
ekki nýtt sér
skattafrádráttinn.

ll fyrirtæki þurfa aðgengi að fjármagni til að hrinda
hugmyndum í framkvæmd og skapa verðmæti.
Fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja hér á
landi hefur tekið miklum framförum á undanförnum
árum og nú síðast árið 2016 þegar nýsköpunarlögin tóku
gildi. Meðal nýjunga í lögunum var skattafrádráttur upp á
19-23% til einstaklinga sem fjárfesta í sprotafyrirtækjum.
Íslenski tölvuleikjaframleiðandinn Solid Clouds sem
framleiðir herkænskuleikinn Starborne, tilkynnti nýverið
að fjárfestar hefðu lagt félaginu til 270 milljónir króna á
árinu 2017 sem nýttar verða til að koma leik félagsins á
markað. Um 83 milljónir króna komu frá einstaklingum
sem nýttu sér skattafrádráttinn.

Betur má ef duga skal
Eins og þetta dæmi sýnir voru nýsköpunarlögin mikið
framfaraspor fyrir íslenskt frumkvöðlaumhverfi og
tækniiðnað hér á landi. En betur má ef duga skal og eru
mikil tækifæri fólgin í því að sníða vankanta af löggjöfinni
og þar með efla nýsköpunarumhverfið hér á landi til
muna. Til að mynda geta starfsmenn, stjórnarmenn og
aðilar þeim tengdir ekki nýtt sér skattafrádráttinn. Þá eru
einnig þröng skilyrði í lögunum um stærðarmörk fyrirtækja sem geta nýtt sér ákvæði þeirra. Endurspeglast þetta
í því að einungis fimm fyrirtæki hafa verið samþykkt af
RSK vegna mögulegrar nýtingar á skattaafslættinum.
Samtök sprotafyrirtækja leggja til að horft verði til
annarra landa þegar kemur að endurskoðun á þessu
lagaákvæði og fjármögnunarumhverfinu almennt. Kerfið
í Bretlandi fær hæstu einkunn í skýrslu sem unnin var á
vegum Evrópusambandsins en þar fá einstaklingar sem
fjárfesta í sprotafyrirtækjum margvíslegar skattaívilnanir.
Hefur þetta skilað sér í mikilli aukningu á fjárfestingum í
breskum fyrirtækjum.
Samtök sprotafyrirtækja hvetja því íslensk stjórnvöld til
að efla ákvæði nýsköpunarlaganna, sem sannarlega hafa
skilað árangri, enn frekar svo fleiri fyrirtæki geti komið
spennandi verkefnum í framkvæmd.

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 Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Nýju rökin áróðursmeistarans
Jón Þór Ólason
formaður
Stangaveiðifélags Reykjavíkur og lögmaður

E

inar K. Guðfinnsson, formaður
stjórnar Landssambands fiskeldisstöðva, viðheldur enn
þrályndi sínu í grein er hann ritar
í Fréttablaðið þann 23. mars sl. og
telur mig stritast við að halda uppi
andófi gegn uppbyggingu atvinnutækifæra og verðmætasköpunar í
fiskeldi. Ekki er nú málefnaleg byrjunin hjá honum Einari, en lengi skal
manninn reyna.
Rétt er að halda því til haga að ég
er í engu afhuga fiskeldi í lokuðum
kerfum. „Þrákelkni“ mín snýr einvörðungu að eldi í sjókvíum og þá
sérstaklega þeirri ótrúlegu staðreynd að notast sé við kynbættan
lax af norskum stofni í eldinu. Það
er hins vegar gömul saga og ný að
ef einhver gerist svo djarfur að vilja
vernda náttúru Íslands fyrir náttúruspjöllum fær viðkomandi slíka
einkunn frá þeim sem rekur áróðursmaskínuna. Í þeirri grein er Einar
kveðst vera að svara fór ég skilmerkilega yfir þá miklu fjárhagslegu hagsmuni sem eru í húfi í hinum dreifðu
byggðum landsins. Eins og við var að
búast svaraði Einar því hins vegar í
engu enda stendur hann þétt að baki
hinum erlendu aflandsfélögum sem

ætla að fénýta íslenska náttúru.
Einar lætur sannleikann ekki
þvælast fyrir sér er hann síterar til
áhættumats Hafrannsóknastofnunar þar sem hann heldur því ranglega fram að áhætta af erfðablöndun
sé bundin við þrjár ár aukinheldur
sem hann heldur því fram að sú
erfðablöndun sem tilkynnt var af
framangreindri stofnun í sex vatnsföllum á Vestfjörðum ágústmánuði í
fyrra, sé ekki marktæk þar sem árnar
eigi það sammerkt að vera ekki með
eiginlega laxastofna! Er það nema
von að mér verði orða vant að lesa
svona rangfærslur. Einari er vel
kunnugt um það að margir þættir í
hinu tilvitnaða áhættumati eru mjög
umdeildir, m.a. það dreifingarlíkan
sem mat þetta byggir á.
Í skýrslunni kemur vissulega fram
að gert sé ráð fyrir að fjórar ár séu í
hvað mestri hættu, þ.e. af þeim ám
er féllu undir þau viðmið er skýrsluhöfundar miðuðu við. Í þessu sambandi má m.a. vísa til nýlegs viðtals
við Leó Alexander Guðmundsson
líffræðing þar sem hann lýsir þeirri
skoðun sinni að laxeldi ógni villta
laxastofninum og vísar sérstaklega til þess að ýmsar ár sem séu á
eldissvæðum séu ekki inni í áhættumatinu. Þá vísar Leó einnig til þess
að erfðasamsetning stofna á Vestfjörðum gefi til kynna að þeir myndi
sérstakan erfðahóp, m.a. þær ár sem
Einar kveður ekki vera með eiginlega laxastofna.
Sjókvíaeldi er vissulega stundað
í nálægð við veiðiár og árósa í Noregi, sem skýrir m.a. hið skelfilega
ástand laxastofna í Noregi þar sem

Einar skautar hins vegar í
öllu fram hjá að svara því er
fram kemur í skýrslu norsku
vísindanefndarinnar þar
sem staðfest var að mestu
ógnina við villta laxastofninn þar í landi megi rekja
til laxeldis í sjókvíum og að
laxalúsin frá sjókvíaeldinu
nái til allra stofna í Noregi,
líka þeirra sem eru ekki í
nálægð við veiðiár og árósa.

erfðamengun hefur verið greind í
tveimur þriðja hluta laxastofnana.
Einar skautar hins vegar í öllu fram
hjá að svara því er fram kemur í
skýrslu norsku vísindanefndarinnar
þar sem staðfest var að mestu ógnina við villta laxastofninn þar í landi
megi rekja til laxeldis í sjókvíum og
að laxalúsin frá sjókvíaeldinu nái
til allra stofna í Noregi, líka þeirra
sem eru ekki í nálægð við veiðiár
og árósa. Norskar rannsóknir hafa
líka sýnt að strokulaxar hafa ferðast
í allt að 2.000 km áður en þeir hafa
gengið upp í ár. Hér má t.a.m. taka
ána Tista í Noregi sem dæmi en hún
er í um 500 km fjarlægð frá næstu
eldisstöð en er samt sem áður uppfull af eldislaxi. Þessar staðreyndir
byggja á vísindum og þekkingu.
Þá vísar Einar til þess að á sama

tíma og laxeldi hafi margfaldast í
Noregi séu villilaxastofnarnir þeir
sterkustu í Norður-Atlantshafi.
Það mætti hafa gaman af þessari
nálgun Einars að staðreyndum ef
málefnið væri ekki svona alvarlegt.
Staðreyndin er einfaldlega sú að
umræddur erfðamengaður villilaxastofn hefur ávallt verið sá sterkasti
á umræddu svæði en hefur engu að
síður minnkað um rúmlega helming. Til að setja þetta í rökfræðilegt
samhengi að hætti áróðursmeistarans mætti líkja þessu við það að
gefið hefði verið út sérstakt leyfi
á Íslandi í lok maí 1844 til veiða á
geirfugli þar sem sá stofn væri sá
sterkasti í Norður-Atlantshafi, en
eins og sagan segir okkur voru þeir
tveir síðustu veiddir í Eldey í júní
1844.
Að lokum varðandi tilvísun Einars til niðurstaðna Kevins Glover,
prófessors í Bergen. Glover hefur
sjálfur staðfest að umrætt líkan
eigi ekki við Ísland þar sem eldi á
norskum ræktuðum laxi feli í sér
aukaáhættu vegna viðbótar erfðafræðilegra þátta sem ekki er tekið
tillit til í líkaninu. Glover hefur
einnig í ræðu og riti lýst þeirri
skoðun sinni að full ástæða sé til að
óttast erfðablöndun villtra laxa og
eldislaxa hér á landi og að viðbúið
yrði að sambærileg þróun mundi
eiga sér stað á Íslandi og í Noregi
með auknu laxeldi. Þar með eru öll
„rök“ Einars K. Guðfinnssonar, sem
hann skrýddi sig með, fallin. Það
þarf ekkert lítið barn til að hrópa
„En áróðursmeistarinn er allsber“ til
að opna augu almennings hér um.

KOMDU OG
REYNSLUAKTU
NÝJUM NISSAN MICRA

Bíll á mynd Nissan Micra Tekna. Verð 2.690.000 kr.

ENNEMM / SÍA /

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

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

M Á NU D A G U R

NISSAN MICRA
VERÐ FRÁ: 2.190.000 KR.
HUGVITSSAMLEG
NEYÐARHEMLUN

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

AKGREINAVIÐVÖRUN
OG LEIÐRÉTTING

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

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

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Frammistaða sem lofar mjög góðu
Guðmundur Guðmundsson stýrði íslenska landsliðinu í
fyrsta sinn í sex ár í
Gulldeildinni, æfingamóti í Noregi. Leikirnir
þrír töpuðust en frammistaðan var stórgóð,
sérstaklega gegn heimsmeisturum Frakklands.
Sex leikmenn léku sína
fyrstu landsleiki í Gulldeildinni.
Handbolti „Frammistaðan á móti
heimsmeisturum Frakka var algjörlega stórkostleg. Þetta var frábær
leikur af okkar hálfu, bæði í vörn
og sókn,“ segir Guðmundur Guðmundsson við Fréttablaðið eftir
tveggja marka tap íslenska handboltalandsliðsins fyrir því franska,
26-28, í síðasta leik þess í Gulldeildinni, fjögurra þjóða móti sem fór
fram í Björgvin í Noregi.
Þótt allir leikirnir á mótinu hafi
tapast var frammistaðan til mikillar fyrirmyndar, sérstaklega í ljósi
þess hversu ungt íslenska liðið var.
Þá gátu Rúnar Kárason og Ágúst
Birgisson ekkert verið með vegna
meiðsla og Aron Pálmarsson og
Haukur Þrastarson léku ekki með
gegn Frökkum vegna smávægilegra
meiðsla.
„Við mátuðum okkur við þrjú
af fimm bestu landsliðum heims;
Norðmenn á heimavelli, Ólympíumeistara Dana og heimsmeistara
Frakka. Við sýnum styrk með því að
vera í jöfnum leikjum á móti þessum
frábæru liðum. Við getum verið
stoltir af því sem við höfum verið að
gera,“ segir Guðmundur sem gaf sex
nýliðum tækifæri í Gulldeildinni:
Hauki, Viktori Gísla Hallgrímssyni, Teiti Erni Einarssyni, Ragnari
Jóhannssyni, Elvari Erni Jónssyni og

Alexander Erni Júlíussyni. Þeir tveir
síðastnefndu stimpluðu sig vel inn
gegn frönsku heimsmeisturunum í
gær.

Breyttur varnarleikur
Elvar var markahæstur í íslenska
liðinu með sjö mörk og Alexander
spilaði vörnina og gerði það vel.
Hann var oft og iðulega mættur út
á punktalínu til að brjóta á frönsku
leikmönnunum sem var lýsandi fyrir
þær breytingar sem Guðmundur
hefur gert á íslenska varnarleiknum.
„Ég sá framfarir í varnarleiknum í
dag [í gær]. Vörnin var á köflum ágæt
á móti Noregi en gegn Frakklandi
var hún algjörlega til fyrirmyndar,“
segir Guðmundur.
„Þetta tekur tíma. Við fengum
bara tvo daga til að æfa og erum að
gjörbreyta varnarleiknum og líka
fullt af hlutum í sókninni. Þar fyrir
utan erum við komnir með algjörlega nýtt lið. Það voru meiðsli og
forföll og við vorum í þessari stöðu.
Frammistaðan hjá kornungu liði
Íslands var til fyrirmyndar í dag, á
móti heimsmeisturunum sem voru
með sitt sterkasta lið fyrir utan einn
mann.“
Aðspurður hvað hefði mátt betur
fara í leikjum helgarinnar nefndi
Guðmundur sóknarleikinn gegn
Dönum.
„Það er svo stutt á milli. Í leiknum
gegn Dönum kom smá óðagot
í sókninni og við slúttuðum of
snemma. Við gáfum okkur ekki
nægilega mikinn tíma í nokkrar
sóknir og spiluðum yfirtöluna ekki
nógu vel,“ segir Guðmundur.
Gegn Dönum var staðan jöfn,
24-24, þegar stundarfjórðungur var
til leiksloka. Þá fór sóknin að hiksta
og Ólympíumeistararnir gengu
á lagið og unnu að lokum þriggja
marka sigur, 31-28. Rasmus Lauge
reyndist íslenska liðinu erfiður á
laugardaginn og skoraði 13 mörk.
Kornungir leikstjórnendur
Gísli Þorgeir Kristjánsson stýrði
íslensku sókninni lengst af í leikj-

Selfyssingarnir Elvar Örn Jónsson og Ómar Ingi Magnússon spiluðu vel í Gulldeildinni. Fréttablaðið/Eyþór

Gulldeildin í handbolta

Gulldeildin í handbolta

Danmörk 31-28 Ísland
(14-13)

Ísland 26-28 Frakkland
(12-17)

Mörk Íslands: Gísli Þorgeir Kristjánsson 5, Stefán Rafn Sigurmannsson 5, Aron Pálmarsson 5, Vignir
Svavarsson 4, Ómar Ingi Magnússon 4, Haukur Þrastarson 2, Ragnar
Jóhannsson 1, Arnór Þór Gunnarsson 1/1, Arnar Freyr Arnarsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 6/1, Viktor Gísli Hallgrímsson 3.

Mörk Íslands: Elvar Örn Jónsson
7, Vignir Svavarsson 4, Ómar Ingi
Magnússon 4, Bjarki Már Elísson
3, Arnór Þór Gunnarsson 3/2, Gísli
Þorgeir Kristjánsson 3, Stefán Rafn
Sigurmannsson 1, Arnar Freyr
Arnarsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 5, Viktor Gísli Hallgrímsson 3/1.

unum í Noregi og fórst það vel úr
hendi. Hann skoraði einnig fimm
mörk gegn Danmörku og var markahæstur Íslendinga ásamt Aroni og

Stefáni Rafni Sigurmannssyni sem,
auk þess að spila í vinstra horninu,
leysti stöðu bakvarðar í vörn.
Líkt og gegn Norðmönnum

Nýr Crafter.
Sendibíll ársins 2017.
Staðalbúnaður
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

270° opnun á afturhurðum
Rennihurðir á báðum hliðum
Hiti í afturrúðum
Composition Media útvarp með 6,5" skjá
Hliðarklæðningar
Vatnsheldur krossviður á gólfi
Comfort seat plus fyrir ökumann
Skilrúm með glugga
Hraðastillir
Bakkmyndavél
Aðgerðastýri
12V og 230V tengi
Þokuljós að framan
Loftkæling

ingvithor@frettabladid.is

Alþjóðlegur sendibíll
ársins 2017.
Nýr Volkswagen Crafter er hannaður með þarfir
iðnaðarmanna að leiðarljósi. Fyrsti sendibíllinn
með 8 þrepa sjálfskiptingu fyrir allar útgáfur.
Crafter er betri en nokkurn tímann áður en
hægt að velja um fjölda útfærslna á hleðslurými,
farþegarými og aðstoðarkerfi.

Sendibíll verð frá 5.970.000 kr. m/vsk
Pallbíll verð frá 5.610.000 kr. m/vsk

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

kom Haukur inn á í seinni hálfleik
gegn Dönum. Selfyssingurinn 16
ára skoraði tvö mörk og var hvergi
banginn þrátt fyrir ungan aldur og
litla reynslu á stóra sviðinu.
Næst á dagskrá hjá íslenska landsliðinu eru leikirnir tveir í júní gegn
Litháen í umspili um sæti á HM
2019.
„Nú fara menn til sinna félaga. Þar
er staðan á mönnum mjög mismunandi eftir því hversu stórt hlutverk
þeirra er. Þeir þurfa að gæta þess að
halda sér toppstandi. Síðan er mjög
mismunandi hvenær þeir eru búnir
og við hittumst ekki fyrr en í júní.
Við verðum að sjá hversu snemma
við getum hafið æfingar með hluta af
hópnum,“ segir Guðmundur.

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

Lífsstíll

Það má alveg hafa veislu
á mánudegi, til dæmis ef
einhver á afmæli í fjölskyldunni. Uppskrift að
þriggja rétta veisla sem
hægt er að hafa í dag, um
helgina eða á sumardaginn fyrsta í næstu viku.
  ➛4

Blái Svanurinn
blúsar í Hörpu

Þorkell Harðarson kvikmyndagerðarmaður er einnig mikill áhugamaður um framgang lúðrasveitarinnar
Svans en hann hefur leikið með hljómsveitinni síðan
hann var þrettán ára, með hléum þó. Í kvöld leikur sveitin blús í Hörpu þannig að undir mun taka í höllinni. ➛2
Þorkell vill losa lúðrasveitir undan sinni hefðbundnu ímynd sem skrúðgönguleiðarar á hátíðisdögum.
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Skráðu þig núna. Engin binding.
Sjö stöðvar · Þrjár sundlaugar · reebokfitness.is
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Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@frettabladid.is

É

g byrjaði þarna svona þrettán
ára,“ segir Þorkell sem er kvik
myndagerðarmaður sem á
meðal annars að baki heimildar
myndirnar Fiðrað kókaín (Feathered
Cocaine) sem fjallar um fálkasmygl
og Trends Beacon um tískuiðnaðinn
í New York. „Þá var ég með sítt hár,
fínlegur og talaði mjög lítið og allir
héldu að ég væri stelpa fyrstu tvö
árin. Ég var alltaf að furða mig á því
að gamlir básúnuleikarar voru að
hjálpa mér að binda bindishnútinn
en það var af því þeir héldu að ég
væri stelpa og kynni þetta ekki.“
Þorkell lék með Svaninum til
rúmlega tvítugs. „Það er eins og
segir í frægri minningargrein að
bestu vinina eignast maður í lúðra
sveitum,“ segir hann og bætir við:
„Ég kynntist konunni minni, Rögnu
Fróðadóttur, fatahönnuði til dæmis
í lúðrasveitinni. Ég spila á klarínett
og konan mín á horn. Svo tek ég
stundum að mér bassatrommuna og
gjöllin þegar við erum að marsera en
á þessum tónleikum leik ég einleik á
lögreglusírenu og bílflautu.“
Nám og störf drógu þau hjónin til
útlanda og þau dvöldu bæði í New
York og Berlín um árabil. „Hljóðfærin
voru með okkur þegar við bjuggum
erlendis en við spiluðum nú ekki
mikið samt. Svo voru börnin farin að
leika sér með hljóðfærin og þá varð
maður öfundsjúkur og tók þau til
baka,“ segir Þorkell. „Börnin fengu
svo bara sín eigin hljóðfæri að leika
sér á og önnur dóttir okkar spilar
einmitt á trompett í Svaninum svo
þarna leika kynslóðirnar hlið við
hlið í kvöld. Ég tók eiginlega ekki upp
klarínettið fyrr en við fluttum heim

Þorkell er ekki aðeins klarínettleikari í lúðrasveitinni Svani heldur líka varaformaður, sírenuleikari og bílflautari. MYND/Eyþór

fyrir fjórum árum og fann að ég hafði
engu gleymt í pásunni. En ekkert lært
heldur.“
Þorkell fór að mæta aftur á æfingar
og segir það veita sér mikla ánægju.
„Svo sá ég að ef ég vildi hafa einhver

áhrif á hvað hljómsveitin væri að
spila þá yrði ég að koma mér í stjórn.
Ég er varaformaður Svansins núna
og nýtti mér aðstöðu mína til að
þröngva þessari blúshugmynd í gegn
og sveitin er aðallega að spila blús á

Afmælistilboð
Kínahofið fagnar 30 ára afmæli

með frábærum tilboðum sem gilda frá 9. apríl til og með 15. apríl.

Veglegt hádegishlaðborð

8 bragðgóðir réttir ásamt úrval af sósum og meðlæti

Verð aðeins kr. 1.590 kr.
Gildir á milli kl. 11 og 14.

Freistandi kvöldtilboð

Allir kjúklinga, nauta, lamba og svínakjötsréttir af matseðli.
Hrísgrjón fylgja öllum réttum.

Verð aðeins kr. 1.590 kr.
Opið alla daga
vikunnar frá
kl. 11:00 - 22:00

Hér má sjá lúðrasveitina undir stjórn Carlos Caro Aguilera í mikilli sveiflu á
Blúshátíð sem haldin var í nýliðinni dymbilviku. MYND/Ragna Fróðadóttir

tónleikunum í kvöld og smá sveiflu
líka.“
Lúðrasveitir leika ekki oft blús og
Þorkell viðurkennir að persónulegur
metnaður hafi legið að baki blúshug
myndinni. „Blús er svo kúl tónlist, það
er ekkert meira kúl en að spila blús
en ég kann ekkert á rafmagnsgítar og
lítið á trommur, svo þetta var eigin
lega eina leiðin sem ég sá mér færa til
að fara upp á svið og spila blús.“
En blúsar fyrir lúðrasveit voru
ekki auðfundnir. „Þessi hugmynd
hljómaði rosalega vel alveg þangað
til við fórum að leita að lúðrasveitar
útsetningum á blúsum til að spila
og þá kom í ljós að það er ekki um
auðugan garð að gresja og þetta
var mikið vesen. Við fundum þó að
lokum lúðrasveitarblúsa síðan í forn
öld og sitthvað fleira sem tónleika
gestir í kvöld fá að heyra.“
Blúsáhugi Svansins varð til þess að
sveitin spilaði á Blúshátíð í Reykja
vík á um páskana. „Við opnuðum
hátíðina með skrúðgöngu niður
laugaveginn á blúsdeginum og svo
hituðum við upp fyrir Langa Sela og
Skuggana,“ segir Þorkell og malar
við tilhugsunina. „Við völdum okkar
mestu stuðlög, blésum af lífi og sál og
ég held að við höfum verið það atriði
sem kom mest á óvart á Blúshátíð.“
Þorkell hefur gert fjölda heimildar
mynda og viðurkennir að sig dreymi
um að gera mynd um Svaninn.
„Draumurinn er að láta bjóða okkur
á lúðrasveitarhátíð í Norður-Kóreu

áður en landið opnast og múrarnir
falla. Ástæðan er sú að okkur var
boðið til Austur-Þýskalands einu
sinni á níunda áratug síðustu
aldar og átján mánuðum síðar féll
múrinn,“ segir Þorkell og segist rekja
fall múrsins beint til heimsóknar
Svansins. „Ég lít svo á að við höfum
blásið íbúunum frelsinu í brjóst. Í
Biblíunni er talað um múra Jeríkó
sem féllu þegar lúðrarnir blésu svo
það eru fordæmi fyrir þessu.“
Tónleikarnir í kvöld eru eins og
áður sagði í Hörpu. „Ég held að þetta
verði síðustu tónleikarnir sem verða
haldnir í Hörpu því við ætlum að
vera með svo mikil læti að þakið
fari af húsinu og glerhjúpurinn
splundrist út á Faxaflóa,“ segir Þor
kell og bætir við að Sinfó og Skálmöld
verði bara að finna sér annan stað
fyrir sína tónleika. „Við verðum 45
á sviðinu í kvöld og ætlum að vera
með læti og losna undan ímyndinni
að lúðrasveitir geti ekkert annað en
að freta niður Laugaveginn á fyrsta
maí.“ Ýmislegt er svo á döfinni hjá
Svaninum næsta vetur. „Við erum að
láta semja fyrir okkur nýja tónlist við
þögla mynd sem við ætlum að flytja
í vetur og þá á ég draum um að vera
með hundrað manns á sviðinu.“
En fyrst verður blúsinn blásinn í
kvöld af hjartans lyst. „Það er gaman
að segja frá því að konan mín hann
aði nýja búninga lúðrasveitarinnar
sem eru bláir. Svo í kvöld mun blár
Svanur spila blús.“

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.

Kínahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópavogi

www.kinahofid.is l Sími 554 5022

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
Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms
Hallgrímsson

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 ,

HVAÐ SEGJA KAUPENDUR
ENOX SNJALLSJÓNVARPA?
Eiginlega erum við meir en
ánægð, erum í skýjunum, og
hef hvatt til þessara kaupa.

Flott og gott sjónvarp sem
breytti stofunni nánast í bíósal.

Ólöf Guðmundsdóttir,
Hafnarfirði

Gísli Guðnason
Reykjanesbæ,
um 75“tæki.

Mjög flott og stílhreint, alger
snilld.

Þetta er frábært tæki mæli
eindregið með því.

Jón Leifs,
Mosfellsbæ

Sigrún Heiða
Garðabæ

Ég vil bara láta ykkur vita
hvað ég er ánægð með tækið
og með þjónustuna hjá
Hópkaup, svo bestu þakkir.

Við erum hæstánægð með
55“sjónvörpin sem við
keyptum.
Svana Guðlausdóttir
Eskifirði

Margrét Benjamínsdóttir,
Reykjavík

Fínasta tæki, einfalt og
virkar vel.

Myndgæðin eru frábær og
það er allt annað líf að horfa á
þetta en gamla sjónvarpið

Helgi Kristjónsson,
Mosfellsbær

Ingibjörg Magnúsdóttir,
Hafnarfirði

Hópkaup, í samstarfi við þýska raftækjafyrirtækið ENOX Group, bjóða
ótrúlegt verð á snjallsjónvörpum fyrir heimili og fyrirtæki.
Snjallhluti sjónvarpsins er með Android 6.0 og þú færð aðgang að
þúsundum appa fyrir m.a. Facebook, Netflix, Youtube, Twitter, Skype
Quad Core CPU, RAM 2 GB og ROM 8 GB

66.200 kr.

99.900 kr.

199.900 kr.

Sjónvörpin verða keyrð heim að dyrum viðskiptavina. Heimsending utan höfuðborgarsvæðisins kostar 4.990 kr.
Sjónvörpin eru þjónustuð af Litsýn og ábyrgðin er til tveggja ára – að sjálfsögðu!

www.hopkaup.is

Smáratorg 3, 201 Kópavogi
samband@hopkaup.is
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Ljúffeng veislumáltíð heima

Páskar eru hátíð matar og sætinda og þótt þeir séu nýbúnir má alveg halda veislu. Það er gaman
að elda eitthvað virkilega gott og njóta með fjölskyldunni, hvort sem það er heima eða í sumarbústaðnum. Hér er hugmynd að þriggja rétta veislumáltíð sem boðar vorkomu og grill.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

R

éttirnir eru allir mjög einfaldir og þægilegt að elda
þá. Hins vegar eru þeir mjög
góðir og henta fyrir alla. Lambið
svíkur ekki en meðlætið getur
auðvitað verið eins og hverjum og
einum finnst best.

Aspas með
parmaskinku
Hér er æðislegur forréttur með
aspas og þurrskinku. Berið gjarnan
fram niðursoðnar perur með
réttinum.
10 aspasstönglar
5 sneiðar af parmaskinku eða
serrano
Jómfrúrolía
pipar
Niðursoðnar perur
Stillið bakarofninn á 200°C. Skerið
hverja sneið af skinku til helminga
og rúllið í kringum aspasinn.
Leggið í eldfast mót, vætið með
olíu og piprið. Athugið að taka
neðsta hlutann af aspasinum,
þann sem er harður.
Bakið í 10 mínútur, snúið við og
bakið áfram í 10 mínútur.
Það má líka grilla aspasinn á útigrilli og vefja skinkunni eftir á.
Einnig má búa til hollandaise-sósu
og hafa með. Það er þó óþarfi og
mjög gott að hafa niðursoðna
ávexti.

Aspas með parmaskinku og perum.

Ostakaka í glasi með
ferskum berjum
Þetta er fljótlagaður eftirréttur og
mjög góður. Uppskriftin miðast
við fjóra.

Lamb með púrtvínssósu

Lambakjötið svíkur ekki, hvort sem það er eldað úti á grilli eða í ofninum.

Lambafillet er afbragðsmatur og
hentar vel um helgar þegar allir
vilja slappa af eða bara þegar
mann langar að gera vel við sig.
Hér er spariútgáfa með púrtvíns
sósu. Svo má auðvitað grilla kjötið
á útigrilli í góðu veðri.

400 g kartöflur
400 g sellerírót
150 g sýrður rjómi
1 msk. smjör
Salt og pipar
Rjómi

800 g lambafillet
Salt og nýmalaður pipar
1 hvítlauksrif
8 einiber
2 kvistir timían
Smjör
300 g kantarellusveppir

Kartöflu- og sellerímús

Púrtvínssósa
1 gulrót

1 laukur
Sveppir
1 kvistur timían
1 dl púrtvín
3 dl rjómi
Kjötsoð
1 msk. smjör

Nuddið salti og pipar á lambið,
merjið einiber og timían og veltið
kjötinu upp úr blöndunni.
Brúnið kjötið í smjöri og olíu á
heitri pönnu með hvítlauk og
timían. Setjið síðan í 160°C heitan
ofn í 10-12 mínútur.
Látið kjötið hvíla í minnst 15
mínútur áður en það er skorið í
sneiðar.
Skrælið og skerið kartöflur og sellerírót í bita og sjóðið. Takið vatnið
frá og bætið sýrðum rjóma út í.
Maukið allt saman og bætið salti,
pipar, smjöri og rjóma saman við.
Kartöflu- og sellerímúsin er borin
fram heit með kjötinu.

ERMINGARGJAFIR
Föstudaginn 13. apríl mun Fréttablaðið gefa út sérblaðið

GRÆNN LÍFSSTÍLL

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt
aukablað sem innheldur ótal
Í blaðinu verða umhverfismál á ýmsum sviðum í brennidepli. Ætlunin er að benda bæði
fyrirtækjum og almenning á fjölmörg skref sem auðvelt er stíga í átt að grænum lífsstíl.
hugmyndir
að fjölbreyttum fermingargjöfum.
Einfaldar breytingar á daglegum venjum sem geta haft afar mikil og góð áhrif á okkar nær
umhverfi með samhentu átaki almennings og fyrirtækja.

lir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
Á meðal efnistaka blaðsins er…
Endurvinnsla
pappír, plast, rafhlöðurum
og ýmis
spilliefniog ævi.
gjafirnar
lifa í –minningunni
aldur

Kolefnisjöfnun – hvernig geta fyrirtæki og heimili kolefnisjafnað á auðveldan hátt?
Orkugjafar framtíðarinnar – Metan, vetni eða rafmagn? Hvað mun knýja farartækin
okkar í framtíðinni
Maturinn og umhverfið – hvernig geta framleiðslufyrirtæki lágmarkað umhverfisáhrifin
og hvernig geta stuðlað að umhverfisvænni framleiðslu?

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari
upplýsingar um blaðið
veitir
singar hjá
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma 512 5402
Ólafur H. Hákonarson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.

sendu Sími
okkur
póst
á netfangið serblod@frettabladid.is
512 5433
/ olafurh@frettabladid.is

Einfaldur eftirréttur með berjum.

Fyrir sósuna: Skerið gulrót og
lauk smátt og steikið í olíu ásamt
sveppastönglunum sem voru
skornir af þeim sem taldir voru
upp með kjötinu og timían. Bætið
púrtvíni saman við og rjóma.
Sjóðið niður um þriðjung í um
það bil 10-15 mínútur. Sigtið soðið
og bætið smjöri úti sósuna. Berið
fram með kjötinu ásamt kartöflumúsinni, steiktum sveppum og ef
til vill soðnu grænmeti.

80 g haframjöl
40 g bráðið smjör
3 msk. sykur
1,5 dl rjómi
75 g rjómaostur
Smávegis sítrónusafi
3 msk. sykur
2 msk. flórsykur
1 tsk. vanilludropar
400 g fersk ber
Brjótið kexið niður með því að setja
það í plastpoka og berja létt á það.
Setjið í skál og blandið saman við
smjörið.
Blandið öllu öðru sem upp er talið
í uppskriftinni (nema berjunum) í
skál. Hrærið vel saman.
Skolið berin og setjið þau í aðra skál
og sykrið yfir þau.
Takið fram fjögur falleg glös, setjið
berin neðst, síðan rjómaostblönduna og loks kexið. Skreytið með
ferskri mintu.
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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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Sumarhús í Grímsnesi
F
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

old fasteignasala kynnir Hvamma
9, vandað sumarhús á einstökum
stað í Grímsnesinu með frábæru
útsýni og glæsilegu umhverfi. Falleg og
vel umgengin eign í góðu ásigkomulagi á lokuðu svæði. Eignin skiptist í
um það bil 61 fm sumarhús (þar af ca.
12 fm óskráð sólstofa) og tæpra 17 fm
gestahús, þannig að samtals er um að
ræða um 78 fm, en opinbera skráningin án sólstofu er 65,8 fm.
Komið er inn í forstofu með fatahengi. Þaðan er gengið inn á gang, til
hægri eru svefnherbergi, bæði mjög
rúmgóð með tvíbreiðum rúmum og
koju, fataskápur í öðru þeirra. Baðherbergi með sturtu og handlaug. Skápur
á vegg, stofan er rúmgóð og sérlega
björt. Opið eldhús með nýjum kæliskáp, ofn í vinnuhæð, helluborð og
gufugleypir. Gott skápapláss í eldhúsi
og borðkrókur. Eikarparket er á öllum
gólfum nema á baðherbergi, þar er
vatnsheldur dúkur.
Danfoss-hitakerfi er í húsinu. Úr
stofu er gengið í nýlega sólstofu og
þaðan út á verönd, Við húsið er góð
verönd sem snýr til suðurs. Önnur og
stærri verönd er við alla vesturhlið
hússins með góðri grillaðstöðu, þar

Sumarbústaðurinn er í fallegu umhverfi.

er einnig aflokuð útisturta. Geymsla
er við húsið með þvottavél sem fylgir
og önnur köld geymsla. Gestahúsið
er með stofu þar sem er svefnaðstaða
fyrir tvo til þrjá, baðherbergi með
handlaug, heitt og kalt vatn.
Lóðin eignarlóð. Hornlóð. Nánasta
umhverfi býður upp á mikla fjölbreytni í útivist, til dæmis eru þrír
golfvellir innan 20 mín. aksturs.
Einnig köfun, sundlaugar, hestaleiga og snjósleðaferðir í nágrenninu
ásamt hótel Grímsborgum með allri
þeirri þjónustu og veitingum sem þar
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Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær
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Hringdu og bókaðu skoðun
140,4 m2 endaraðhús á einni hæð með
rúmgóðum bílskúr. Eignin skiptist í þrjú
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, eldhús,
stofu og borðstofu. Afgirt timburverönd með
heitum potti. Stórt bílaplan. V 59,9 m.

Tunguvegur - 108 Reykjavík

Miðholt 4 - 220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
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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.

Opið hús þriðjudaginn 10. apríl
frá kl. 17:00 til 17:30
Falleg 159,7 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
ásamt bílskúr í lyftuhúsi við Stórakrika 1 í
Mosfellsbæ. Eignin er skráð 159,7 m2, þar af
íbúð 122,6 m2, geymsla 13,1 m2 og bílskúr 24
m2. Vinsæl staðsetning miðsvæðis í Mosfellsbæ.
Stutt í skóla og þjónustu. Stór afgirt timburverönd
í suður. Fallegar innréttingar og gólfefni. V. 54,6 m.

Blikahöfði 1 - 270 Mosfellsbær
Fallegt og mikið endurnýjuð 79,9 m2, 3-4ra
herbergja íbúð með sérinngangi í tvíbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í 2-3 herbergi, forstofu,
geymslu, baðherbergi, eldhús og stofu.
Frábær staðsetning í gróðursælu hverfi.
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Drekavellir 1 - 221 Hf

S

Kleppsvegur 138 - 104 Reykjavík

Hringdu og bókaðu skoðun
Falleg 98,5 m2, 3ja herbergja íbúð með
fallegu útsýni á 4. hæð í lyftuhúsi. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
Sérgeymsla í kjallara. Stórar yfirbyggðar svalir
með fallegu útsýni. Góða staðsetning. Rétt við
skóla og leiksskóla. V. 39,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 10. apríl
frá kl. 18:00 til 18:30
Falleg 100,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð,
ásamt 27,6 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu,
3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, stofu
og eldhús. Sérgeymsla í kjallara. Stór afgirt
timburverönd í suðvestur. Vinsæl staðsetning.
Mjög stutt er í skóla og leikskóla, sund og World
Class, einnig er golfvöllur Mosfellsbæjar í næsta
nágreni. V. 51,9 m.

HÚ

Fallegt og vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr innarlega í litlum
botnlanga. Glæsilegt útsýni yfir Hvaleyrarvöll, til sjávar, að Snæfellsjökli, Reykjanesi og víðar.
Bílaplan er hellulagt með hitalögn. Timburverönd í suðvestur. Húsið er skemmtilega hannað með
stórum gluggum. Stutt á er á golfvöllinn, skóla og leiksskóla. V. 79,9 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:00 til 18:30

Stórikriki 1 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun
Nýtt 40 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað. Vel skipulagðar íbúðir, ásamt bílastæði í
bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi. Íbúðirnar skilast fullbúnar með innréttingum frá Axis,
án megin gólfefna. Gólf í baðherbergjum/þvottahúsum verða flísalögð.
Verið er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla í hverfinu, Helgafellsskóla.
Afhending í maí og júní 2018.
3ja herbergja íbúðir. V. 44,5 m. – 45,5 m.
4ra herbergja íbúðir. V. 44,5 m. – 58,9 m.
5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Nánari upplýsingar hjá Fold fasteignasölu, Sóltúni 20, 105 Reykjavík, sími
552 1400 / utan skrifstofutíma: Viðar
694-1401, Einar 893-9132 og Gústaf
895-7205, fold@fold.is.

Skyggnisbraut 30 - 113 Reykjavík

Grenibyggð 13 - 270 Mos

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

bjóðast í göngufæri. Stutt er á Þingvelli, Selfoss, Hveragerði, Minni-Borg,
Gullfoss, Geysi og Laugarvatn. Aðeins
um 40 mínútna akstur frá Reykjavík. Góður fjölskyldubústaður sem
sömuleiðis hentar vel til útleigu. Félag
sumarbústaðaeigenda er á svæðinu.
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Opið hús miðvikudaginn 11 mars
frá kl. 16:30 til 17:00
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.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.
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Jón Gunnar
Fasteignasali
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Lundur 7-13

200 Kópavogur

200 Kópavogi
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OPIÐ HÚS mánudaginn 9. april kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 99,6 m2

Góð 4ra herb. íbúð á 1.hæð. Tvö svefnherbergi, borðstofa og stofa. Möguleiki
að breyta stofu í þriðja svefnherb. Eldhús er rúmgott og bjart, opið við borðstofu.
Uppgert baðherbergi með glugga, baðkar með sturtuaðstöðu. Skipta á um járn á
þaki í vor, framkv. sem seljendur greiða. Sameiginlegt þvottahús í sameign ásamt
sérgeymslu. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Fornhagi 21

107 Reykjavík

36.900.000

Stærð: 79,8 m2

*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

Garðatorg 6

210 Garðabæ

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Herbergi: 3-5

Herbergi: 2-4

Stærð: 123,7 - 210 m2

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með sjávarútsýni úr flestum
íbúðum. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa
annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar innréttingar frá Brúnás
og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og
þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. april kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

69.900.000

Stærð: 101,9-196,8 m2

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

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

Eskihlíð 6a

Furugrund 22

Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á
móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Góðar gönguleiðir, hjólreiðarstígar og falleg útivistarsvæði.

105 Reykjavík

36.200.000

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. apríl kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. apríl kl.17.30-18.00

Herbergi: 3 Stærð: 73,5 m2
Björt 3herb íbúð á þriðju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í Hlíðunum í Rvk. Eignin skiptist
í stofu, eldhús, hol, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Sér geysmla er í sameign.
Eldhús er með hvítri upprunalegri innréttingu Stofan er rúmgóð með fallegum
loftalistum og parketi á gólfi.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3

Cuxhavengata 1

Skerjabraut 1

220 Hafnarfirði

TIL LEIGU

38.500.000

Stærð: 75,5 m2

Mjög björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð á frábærum stað í kópavoginum.
Íbúðin er á enda þannig að gluggar eru á henni í þrjár áttir. Einstaklega got skipulag
er í eigninni. Eikarparket er á öllum rýmum nema flísar eru á baðherberginu. Góðar
svalir eru á íbúðinni til suðurs.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000
170 Seltjarnarnes

38.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. apríl 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. Frábær
staðsetning í hjarta Garðabæjar þar sem öll helsta þjónusta er í
göngufæri.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. apríl kl.17:30-18:00
Herbergi: 2

Stærð: 60,8 m2

Verönd

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Nýleg og glæsileg 60,8, fm 2ja herb íbúð á jarðhæð í fallegu lyftuhúsi. Íbúðinni
fylgir sérafnotareitur sem er sirka 23 fm. Innréttingar eru hvítar sprautulakkaðar,
sérsmíðaðar. Bætt var við innréttingapakka íbúðarinnar, eldhússkápar voru teknir
upp í loft og bætt var við skápapláss í forstofunni. íbúðin er einstaklega björt og vel
skipulögð. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Framnesvegur 62

Austurbrún 4

107 Reykjavík

34.900.000

104 Reykjavík

29.500.000

SKRIFSTOFUR TIL LEIGU!
Fjöldi skrifstofa: 5

Stærð: 155 m2

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á annari hæð í fimm hæða húsi með
lyftu á góðum stað í Hafnarfirði. Hæðin skiptist í 4-5 góðar skrifstofur
og opið rými með parket á gólfum.
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222
Herbergi: 2 Stærð: 59 m
Snyrtileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 2 hæð frá inngangi (3 hæð frá
Hringbraut) ásamt stæði í bílageymslu í góðu fjölbýli á þessum vinsæla stað í
Vesturbænum. Íbúðin snýr öll frá Hringbrautinni og að Lágholtsvegi/Framnesvegi.
Eldhús og stofa eru samliggjandi og útgengt á suður svalir.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222
2

Eldhúsaðstöðu með góðri eldhúsinnréttingu og dúk á gólfi. Langtímaleigusamningur, bankaáb. fyrir leigu. Innifalið í leigu er afnotaréttur af 4
bílastæðum á lóð. Hússjóður, hiti og rafmagn er ekki inní leiguverði.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. apríl kl. 17:30-18:00
Herbergi: 1

Stærð: 47.6 m2

Snyrtileg og mikið endurnýjuð íbúð á 7. hæð á góðum stað í Reykjavík.
Gott baðherbergi með glugga. Eldhús með upprunalegri innréttingu. Nýjir
fataskápar. Eikarparket á gólfumi. Góðar svalir. Sameiginlegt þvottahús er á
jarðhæð með tækjum. Húsvörður er í húsinu. Gluggar í tvær áttir. Glæslegt útsýni
er frá íbúðinni. Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

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

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

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Óskum eftir einbýlishúsi í Garðabæ eða Kópavogi með aukaíbúð. 4 svefnherbergi þurfa
að vera í stærri íbúðinni og 1-2 í þeirri minni auk góðs aðgengis og rúmgóðrar stofu.
Garðsstaðir 31. Endaraðhús á einni hæð.
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Fossagata 4.
Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15-17.45
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.
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Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Staðsetning eignarinnar er mjög góð. Stutt er í
golfvöll, fallegar gönguleiðir og fleira.

Dofraborgir. Frábær staðsetning.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15-17.45
Virkilega fallegt og sjarmerandi 204,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, að meðtöldum 58,2
fm. sérstæðu bakhúsi (bílskúr), sem hefur verið
breytt í 2ja herbergja íbúð. Húsið er 6 herbergja
(4 svefnherbergi og 2 stofur) auk framangreindar
2ja herbergja íbúðar í bakhúsi. Húsið hefur fengið
gott viðhald á undanförnum árum og ber þess
vel merki. Eldhús var endurnýjað árið 2005 og
baðherbergi árið 2006. Rúmgóðar bjartar stofur.
Hellulögð innkeyrsla fyrir framan hús og góður sólpallur á baklóð til suðurs.
Staðsetning eignarinnar er afar góð, hornlóð í
lokuðum botnlanga.

Verð 87,5 millj.

Holtsbúð – Garðabæ
• Mjög gott 197,0 fm. vel skipulagt og frábærlega
staðsett einbýlishús á einni hæð á 892,0 fm.
gróinni lóð. Fallegt útsýni til suðvesturs út á sundin
og yfir borgina.
• Húsið teiknaði Jakob Líndal arkitekt og sá Auður
Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun á lóð.
• Húsið stendur við autt svæði frá baklóð með
glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við höggmyndagarð Hallsteins Sigurðssonar myndhöggvara.
• Aukin lofthæð er yfir flestum rýmum og herbergjum. Gólfsíðir gluggar.
• Húsið er steinsteypt og með álklæðningu. Stór
verönd til suðvesturs og heitur pottur með skjólgirðingu.

• Glæsilegt og mikið endurnýjað 330,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
stórum bílskúr og 5 svefnherbergjum við Holtsbúð.
Eignin stendur á virkilega glæsilegri 972,0 fm. lóð
við opið svæði með viðarveröndum, skjólveggjum
og heitum potti. Útsýni er frá efri hæð yfir bæinn, til
sjávar og víðar.
• Samliggjandi stórar og bjartar stofur með gólfsíðum gluggum að hluta. 5 svefnherbergi.
• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra á
sl. 1-4 árum, m.a. nánast öll gólfefni, eldhúsinnrétting og tæki, stærsta baðherbergi hússins sem
er bæði með baðkari og sturtu, rafmagnstöflur og
raflagnir o.fl.

Verð 114,9 millj.

Verð 100,0 millj.

Markarflöt – Garðabæ. Vel staðsett einbýlishús.

Engimýri – Garðabæ
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.

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

Frábær staðsetning í grónu hverfi, stutt í skóla,
leikskóla og aðra þjónustu.

Staðsetning eignarinnar er mjög góð innarlega
í lokaðri botngötu.

Verð 82,9 millj.

Vesturgata 17a. 2ja herbergja íbúð – laus strax.
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJu
ÞR

Nýlendugata 24B. Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð.

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

S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJu
ÞR

Falleg og mjög mikið endurnýjaða 47,7 fm. 3ja herbergja hæð á þessum eftirsótta stað við Nýlendugötu. Búið er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu
og tæki, baðherbergi og hluta af gluggum og gleri.
Bárujárn á þremur hliðum hússins er endurnýjað
og þak var endurnýjað 2010. Nýleg stór sameiginleg viðarverönd og nýleg hellulögn.

Verð 33,9 millj.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 29,9 millj.

Lyngás 1A– Garðabæ. 4ra herbergja íbúð – tvennar svalir.

Þórsgata 23. 4ra herbergja íbúð – hæð og ris.
S
HÚ DAG
Ð
I
u
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Ð
I
m

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15-17.45
Góð 104,0 fm. 4ra herbergja íbúð við Þórsgötu.
Íbúðin er hæð og ris ásamt sér þvottahúsi í kjallara.
Búið er að endurnýja baðherbergi. Falleg nýleg
viðarinnrétting í eldhúsi. Hluti glers og glugga er
endurnýjað. Stofa auk borðstofu. Lökkuð furugólfborð´. Húsið var sprunguviðgert og málað að utan
fyrir 8 árum síðan.
Frábær staðsetning þar sem miðbærinn er í
göngufæri.

Verð 53,9 millj.

S
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Ð
I
u
OP vIk
Ð
I
m

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15-17.45
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.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

BOLLAGARðAR 81
170
SeLtjARNARNeSI
FREYJUGATA
32

89,1 m2
56,9 MILLJ.

101 REYKJAVÍK

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

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

104,9 m2
54,9 MILLJ.

LANGALÍNA 21
210 GARÐABÆR

kóPAVOGStúN 9

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

182,5 m2
89,9 MILLJ.

200 kóPAVOGUR 2A
BOÐAGRANDI
107 REYKJAVÍK

Tvær glæsilegar þakíbúðir á 5. hæð við Kópavogstún. Annars
Vorum
aðum
fá íað
sölu
182,5
fm íbúð
á 5.og
hæð
(efstu
hæð)
í lyftuhúsi
vegar er
ræða
136,7
fm íbúð
hins
vegar
154,5
fm íbúð.
við
Boðagranda
2A.fylgir
Glæsilegt
útsýni.
Þrennar
svalir.
Íbúðin
Stæði
í bílageymslu
íbúðunum.
Íbúðirnar
eru með
tvennum
skiptist
í stofu,
borðstofu,
þrjú herbergi,
svölum.m.a.
Áætluð
afhending
er í apríl
2018. fataherbergi og tvö
baðherbergi. Eignin er tvær íbúðir samkvæmt teikningu en búið
að
sameina
í eina
íbúð.er
Tvö
stæði
í bílageymslu
fylgja
íbúðinni.
Verð
á minni
íbúðinni
92,9
millj.
en þeirri stærri
99,9
millj.

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

ÁSeNdI
8 17
GALtALINd

108
201 ReykjAVík
kóPAVOGUR
MIÐSTRÆTI
5
101 REYKJAVÍK

79 m²

OPIð HúS

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 187,2 fm einbýlishús á tveimur
hæðum við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í
Glæsileg
3ja herbergja
104,9 fm
á efstu hæðInnbyggður
í lyftuhúsi
stofu, borðstofu,
fjögur herbergi
ogíbúð
tvö baðherbergi.
við
Löngulínu
í Sjálandshverfi
í Garðabæ. Frábær
Stofa, borðstofa
og
bílskúr.
Falleg gróin
lóð með timburverönd.
staðsetning.
tvö
herbergi.
Aukin lofthæð í stofu og borðstofu. Þvottahús
V. 95,9
m.
innan íbúðar. Yfirbyggðar svalir. Stæði bílageymslu. Staðsett í
göngufæri við grunn- og leikskóla.

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

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

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

BALdURSGAtA 30
101 ReykjAVík

84,4 m2
49,9 MILLJ.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

OPIð HúS
Opin og björt 88 fm. íbúð á mjög rólegum og einstökum stað í
Þingholtunum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð. Skjólgóðar
Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við
suðursvalir útaf stofu. Húsið var upphaflega hugsað sem atSkólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og
vinnuhúsnæði fyrir Setbergs bókaútgáfuna og var teiknað af
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu
Hannesi Kr. Davíðssyni. V. 52,5 m.
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl.
Opið hús
milli
17:15
og 17:45.
Opið
húsmiðvikudaginn
þriðjudaginn11.
10.apríl
apríl
milli
17:15
og 17:45

79 m²

BRATTHOLT
270 MOSFELLSBÆR

NÁNARI UPPLÝSINGAR
NÁNARIHallgeirsson
UPPLÝSINGAR
kjartan
Löggiltur
G. Andrifasteignasali
Guðlaugsson

Sími
824 9093 -löggiltur
kjartan@eignamidlun.is
Lögfræðingur,
fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705

BORGARGeRðI
BIRkIMeLUR
6 6
108 ReykjAVík
107

LANGAGERÐI 110
108 REYKJAVÍK

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HúS
Falleg og vel umgengin tveggja herbergja 64,4 fm íbúð á 4. hæð
í góðu lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Góðar suður svalir,
Fallegt
164
fm 5 herbergja
einbýlishús
einni hæð með
tengi
fyrir
þvottavél
á baðherbergi.
V. 38,9ám.
rúmgóðum
bílskúr. Húsið
er mjög
skipulagt
Opið
hús þriðjudaginn
10. apríl
millivel
17:00
og 17:30.og garðurinn
er afar glæsilegur
Nánari
upplýsingar:með fallegum gróðri. Stofa, fjögur herbergi
og tvö baðherbergi.
Góðlg.fs.
staðsetning
og örstutt í þjónustu
Brynjar
Þ. Sumarliðason
s. 896 1168.

svo sem leikskóla, skóla, heilsugæslu, verslanir, sundlaug og
líkamsrækt. V. 65,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

OPIÐ HÚS

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

ÁSeNdI
8 20
SkúLAGAtA
108
101 ReykjAVík

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Falleg 77,7 fm 3-4ra herb. endaíbúð á 4. hæð ásamt góðu aukaherbergi í risi með aðgangi að snyrtingu. Mjög góð staðsetning
Vorum
aðútsýni.
fá í sölu
einbýlishús
við Langagerði
í Reykjavík.
og mikið
Góð
sameign. Háskólinn
í næsta
nágrenni.Húsið
Góðir
er
skráð 152,6 fm ogV.er
hæð,
útleigumöguleikar.
44,9
m. kjallari og ris. Stofa, borðstofa og
þrjú
herbergi.
Rishæðin
er töluvert undir súð þannig að gólfflötur
Nánari
upplýsingar
veitir:
er
eitthvaðM.
stærri.
V. 62,7 millj.
Þórarinn
Friðgeirsson
lg.fs. s. 899 1882.
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

OPIÐ
HÚS112,3 fm íbúð á 3. hæð við Galtalind í Kópavogi.
4ra
herbergja
Stofa og þrjú
herbergi. og
Þvottahús
íbúðar.íbúð
Stórar
flísaEinstaklega
sjarmerandi
falleg 4rainnan
herbergja
í einu
af
lagðar
svalir.borgarinnar.
Mjög góð eign
þar sem
er íhæð.
alla helstu
þjónustu,
eldri
húsum
Íbúðin
er ástutt
fyrstu
Sér inngangur
Smáralind,
skóla
og
fl.
V.
48,9
m.
er á bakhlið hússins beint í íbúð og sameiginlegur inngangur
Opið hússtigagang.
mánudaginn
9. aprílstaður
milli 17:00
gegnum
Einstakur
réttog
við17:30.
tjörnina í Reykjavík.
upplýsingar
veitir:
ÁNánari
hæðinni
eru tvö svefnherbergi,
tvær stofur, eldhús, forstofa og
daði
Hafþórsson
lg.fs.
s.
824
9096.
baðherbergi. Góðar vestur svalir.
Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45
ÁSeNdI
8 53
79 m²
VíðIMeLUR
108
107 ReykjAVík

HRÍSRIMI 10
112 REYKJAVÍK

3ja herb. íbúð á 2. hæð með bílskúr, samtals 91,6 fm, á vinsælum
stað við miðbæ Reykjavíkur. Stofa og tvö herbergi. Geymslulofti
Vel
skipulögð
ogstofu.
staðsett
89 fm
herb.
með
sér inngangi
í risi.
Svalir útaf
Íbúðin
er 4ra
skráð
64,8íbúð
fm og
bílskúrinn
24,5
ífm.
fjórbýlishúsi
V. 43,9 m. við Hrísrima í Grafarvogi. Stutt er í alla helstu
þjónustu.
skiptist9.m.a.
í stofu
ogmilli
þrjú
stofu er
Opið
mánudaginn
apríl
milli
17:00
ogherbergi.
18:00.
Opiðhús
húsÍbúðin
miðvikudaginn
11.
apríl
17:00 ogFrá
18:00.
gengið
á verönd. V.veitir:
39,9 millj.
Nánariútupplýsingar
Gunnarupplýsingar:
j. Gunnarsson lg.fs. s. 695 2525.
Nánari
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

ÁSeNdI
8
HVASSALeItI
26
108 ReykjAVík

79 m²

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
NÁNARI UPPLÝSINGAR
daði
Hafþórsson
Daði Hafþórsson

Aðstoðarmaður fasteignasala
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is

BORGARGeRðI
BIRkIMeLUR
6B6
108 ReykjAVík
101

119,5 m²
51,9
MILLj.
139,4
m2

74,5 MILLJ.

OPIð HúS
Frábærlega staðsett og falleg ca 90 fm 3-4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð við Birkimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Suðursvalir
og rúmgott auka íbúðarherbergi í risi. Staðsetning er frábær við
NÁNARI UPPLÝSINGAR
Háskólasvæðið
auk þess sem miðbærinn er í göngufjarlægð.
Opið
hús mánudaginn
9. apríl milli 17:15 og 17:45.
Kjartan
Hallgeirsson
Nánari
upplýsingar
veitir:
Löggiltur
fasteignasali
kjartan
Hallgeirsson
lg.fs. s. 824 9093.
Sími 824
9093 - kjartan@eignamidlun.is

BORGARGeRðI
eIRíkSGAtA 27 6
108 ReykjAVík
101

HRÍSMÓAR 1
210 GARÐABÆR

119,5 m²
51,9 MILLj.

106,8
fm vel
skipulögð 5 herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli á
OPIÐ
HÚS
vinsælum stað í miðbæ Reykjavíkur. Búið er að útbúa herbergi í
Glæsileg
mikiðsér
endurnýjuð
91,7Íbúðin
fm 3jaer
herb.
íbúð á 9. hæð
lyftukjallara með
baðherbergi.
til afhendingar
viðí kauphúsi
í miðbæ
Garðabæjar.
Tvennar
yfirbyggðar
svalirV.til52,5
suðurs
samning.
Frábær
staðsetning
nálægt
miðbænum.
m. og
vesturs.
Vandað endurnýjað
Nánari upplýsingar
veitir: eldhús og baðherbergi. Gott útsýni
yfir
bæinnLevy
til sjávar
og allt til Suðurnesja.
Laus
strax.
V. 45,9 millj.
Hreiðar
Guðmundsson
nemi til lg.fs.
s. 661
6021.
Þórarinn
M. Friðgeirsson
lg.fs.
Opið
hús mánudaginn
19. feb.
milli 17:15 og 17:45.
Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

BORGARGeRðI 626
HjARðARHAGI
108 ReykjAVík
107

119,5 m²
51,9 MILLj.

HÁALEITISBRAUT 28
108 REYKJAVÍK

KAPLASKJÓLSVEGUR 61
107 REYKJAVÍK

OPIð HúS

OPIð HúS

Vorum
fá í sölu samtals 179,6 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjölOPIÐaðHÚS
býlishúsi við Hvassaleiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og
4ra
herb.í kjallara.
111,7 fmStór
íbúð
á 4.eldhús,
hæð fjögur
í fallegu
fjölbýlishúsi
við
geymsla
stofa,
herbergi
og tvö baðHáaleitisbraut.
Húsið
er V.teiknað
herbergi. Svalir útaf
stofu.
59,9 m. af Sigvalda Thordarson.
Rúmgóð
vel skipulögð
stofu og þremur
Opið húsog
þriðjudaginn
10.íbúð
aprílmeð
millistórri
12:15opinni
og 12:45.
svefnherbergjum
miðsvæðis
Nánari upplýsingar
veitir: í Reykjavík. Fallegt borgarútsýni úr
stofu.
Þvottahús innan
V. 46,5 millj.
daði Hafþórsson
lg.fs.íbúðar
s. 824 9096.

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

Rúmgóð 120 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga 26 í Vesturbænum. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur með
Falleg
og rúmgóð
fm 5 herbergja
á 1.baðherbergi.
hæð, auk herb.
rennihurð
á milli, 131,6
þrjú herbergi,
eldhúsíbúð
og tvö
Örístutt
kjallara,
í fjölbýlishúsi
við Kaplaskjólsveg
Vesturbænum.
í leikskóla,
skóla, sundlaug,
verslanir og allaí helstu
þjónustu.
Stofa,
fjögur
herbergi, auk
herbergis
í kjallara.
Frábær
V. 51,5eldhús
m. Opiðoghús
þriðjudaginn
10. apríl
milli 17:15
og 17:45.
staðsetning.
Örstutt veitir:
í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og fl.
Nánari upplýsingar
V.Magnea
56,9 millj.
S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

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

ÁSeNdI
NeSBALI8 7
108
ReykjAVík
170 SeLtjARNARNeS

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

79 m²

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

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

BORGARGeRðI
LAxAkVíSL 13 6
108 ReykjAVík
110

119,5 m²
51,9 MILLj.

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

kLUkkUBeRG 31
220 HAFNARFjöRðUR

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

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

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

Nánari upplýsingar veitir: Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til
lg.fs. s. 661 6021. Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs.

daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

nesi. Innbyggðurbygginganna
bílskúr. Húsið skiptist sem
m.a. í stofu,
borðstofu,
legur garður fyrir
framan hús og aftan. Tvær stofur, fjögur herÁ götuhæðum
snúa
að Laugavegi,
Frakkastíg
opið vinnuherbergi, arinstofu, sjónvarpshol, tvö herbergi, fatabergi og tvö baðherbergi. Aukarými í risi. Mjög góð eign sem
herb., þvottahús og
tvö baðherb.
Mjög góð staðsetning.
V. 87,5 m. og
hefur
fengið gott viðhald
í gegnum tíðina. V. 82,9 m.
og Hverfisgötu
verða
verslanir,
veitingahús
fjölbreytt
þjónusta.
Opið hús mánudaginn 9. apríl milli 17:15 og 17:45.
Nánari upplýsingar veitir:

Um er aðHÁALeItISBRAUt
ræða 2ja, 3ja og 4ra
íbúðir.
BORGARGeRðI
6 herbergja
119,5 m²
28
Auk þess
eruReykjAVík
tvær stórar penthouse51,9
íbúðir.
MILLj.
108
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Stærð frá 56,5 fm
-6178 fm.
BORGARGeRðI
119,5 m²
SkúLAGAtA
40A
Verð
frá 40,9 millj.
108
51,9 MILLj.
101
ReykjAVík
Afhending áætluð í febrúar 2018.

105,6 fm 4 herb. íbúð á tveimur hæðum við Klukkuberg í Hafnarfirði. Stofa, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. Stæði í bílageymslu. Góðar suðvestursvalir með stórglæsilegu útsýni. Einstaklega gott skipulag. V. 43,9 m.
Opið hús mánudaginn 9. apríl milli 17:15 g 17:45.
Nánari upplýsingar veitir: Þórarinn M. Friðgeirsson, lg.fs. s. 899

ÁSeNdI
8
LAUtARVeGUR
16
108 ReykjAVík
103

79 m²

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is

BORGARGeRðI 6
SkóLAVöRðUStíGUR
6B 119,5 m²
108 ReykjAVík
51,9 MILLj.
101

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG
18. febrúar milli kl. 13:00 og 14:00.
Gengið inn um bílageymslu Hverfisgötumegin.
4ra herbergja 111,7 fm íbúð merkt á 4. hæð í fallegu fjölbýlishúsi

OPIð HúS

3ja herb. samtals 159,4 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum)

Ný 108,9 fm 3ja herb. hæð með mjög stórum svölum. Stofa, borð-

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

í lyfthúsi
við Skúlagötu. Íbúðin er skráð 138,8 fm og bílskúrinn NÁNARI
stofa, eldhús,
tvö herbergi og tvö baðherbergi. Íbúðin skilast full- NÁNARI
Skólavörðustíg.
Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og
við UPPLÝSINGAR
Háaleitisbraut. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson. VelNÁNARI
NÁNARI
UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR
20,6 fm. Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Einstaklega glæsilegt
búin án gólfefna. V. 73,9 m.
skipulögð íbúð með stórri opinni stofu og þremur herbergjum.
sjávarútsýni og fjallasýn m.a. Esjan, Akrafjall og fl. Tvennar svalir. Opið hús mánudaginn 9. apríl milli 12:15 og 12:45.
Þvottahús innan íbúðar. Útsýni. V. 46,5 m.
V. 69,9 m.
Nánari upplýsingar veitir:
Nánari upplýsingar: Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s.
Brynjar
Þ. Sumarliðason
Kjartan
Hallgeirsson
Guðlaugur
I. Guðlaugsson
Nánari upplýsingar veitir: Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til
daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.
661 6021. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs.
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Löggiltur
Löggiltur fasteignasali
lg.fs.fasteignasali
s. 661 6021. Sverrir kristinsson lg.fs.
brynjar@eignamidlun.is
kjartan@eignamidlun.is
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 896 1168
824 9093
Sími 864 5464

ÁSeNdI
8
kLePPSVeGUR
118
108
104 ReykjAVík

79 m²

119,5 m²
51,9 MILLj.

NÝTT Í SÖLU Í HELGAFELLSLANDI

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

OPIð HúS

OPIð HúS

64,3 fm 2 herb. íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi á mjög góðum stað
í austurborginni. Mikið útsýni. Suðurvalir. Íbúðin er upprunaleg
og þarfnast lagfæringar. Stórar skjólgóðar suðursvalir. Til afhendingar fljótlega. V. 29,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 10. apríl milli kl. 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSeNdI
LyNGÁS81C
108
210 ReykjAVík
GARðABæ

BORGARGeRðI
6
kLAPPARHLíð 18
108
270 ReykjAVík
MOSFeLLSBæR

vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl. V. 45,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45.
G.
Andri Guðlaugsson
Nánari upplýsingar veitir:
Lögfræðingur,
löggiltur fasteignasali
Þórarinn M. Friðgeirsson
lg.fs. s. 899 1882.
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

79 m²

BÓKIÐ SKOÐUN

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 herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Útgengt er á sérafnotaflöt frá stofu. Stutt í skóla, sundlaug og fleira. V. 52,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 10. apríl milli 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar veitir:
daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

BORGARGeRðI
6
LækUR 8
108
851 ReykjAVík
HeLLA

119,5 m²
51,9 MILLj.

Gerplustræti 31-37
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ.
Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað við að láta húsin falla vel að
umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð.

Sýnum daglega
Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

og verður
þeim herbergja.
skilað fullbúnum án gólfefna.
Stærðir frá 60,4Íbúðirnar
m2 til 147,7eru
m23ja-5
. Stórherbergja
hluti íbúðanna
er 2–3ja

Einungis 17 íbúðir eru eftir í fyrsta áfanga

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

OPIð HúS
3ja herbergja nýleg 94 fm íbúð á 2. hæð í vel staðsettu fjöl-

Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum.
Verð frá 44,5 millj.

54,5 fm notalegur sumarbústaður á 5,9 ha leigulóð skammt frá

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR
SÖLUMENN
Daði Hafþórsson
býlishúsi
í Garðabæ ásamt stæði í bílageymslu. Þvottahús innanNÁNARI
Hellu UPPLÝSINGAR
á suðurlandi. Auk þess eru tvö smáhýsi, annað með sánu NÁNARI

löggiltur fasteignasali
íbúðar. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. Stutt í
og hitt notað sem geymsla. Búið er að gróðursetja mikið af trjám
dadi@eignamidlun.is
skóla, þjónustu og verslanir. V. 44,9 m.
sem mynda skjól. Mikið næði sem skapast vegna stærðar lóðar.
Sími 824 9096
Brynjar
Þ.hús
Sumarliðason
Guðlaugur
I. Guðlaugsson
Þórarinn M. Friðgeirsson
Opið
mánudaginn 9. apríl milli 17:30 og 18:00.
Fallegur lækur
rennur meðfram landinu. V. 21,9 m.
Nánari upplýsingar
veitir:
Nánari
upplýsingar veitir:
BSc í viðskiptafræði,
löggiltur
fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.
Gunnar j. Gunnarsson lg.fs. s. 695 2525.
brynjar@eignamidlun.is
gudlaugur@eignamidlun.is
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 896 1168
Sími 864 5464
Sími 899 1882

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
Hreiðar
Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Daði Hafþórsson
Sími
661 6021
Löggiltur
fasteignasali

dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

S í ð a n

1 9 9 5

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

896 5222

693 3356

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

Margrét
Úlfar Freyr
Sigurgeirsdóttir Jóhansson

Herdís Valb.
Hölludóttir

588 4477

694 6166

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

893 4718

Löggiltur
fasteignasali

Snorri
Snorrason

Löggiltur
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði

895-2115

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Reykjavík – Snæfellsbæ – Höfn Hornafirði
SKEMMTILEG 2JA HERB. 86 FM Í GÓÐU HÚSI

|

HRAUNBÆR 84 126,4 fm með aukaherb. í kjallara

Opið hús að Laugarnesvegi 89, þriðjudaginn
10. apríl frá kl. 17.30
til 18.00. Þar er til sýnis
skemmtileg 86,6 fm 2ja
herb. íbúð með stæði
í bílageymslu í góðu
fjölbýlishúsi. Laus strax

43,5
milljónir

Fjölbýli

2ja herb

86,6 fm

Bílskýli

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

GAUTLAND 84,1 FM, 4RA HERB. - LAUS
US
LA
X
RA

ST

39,9
milljónir

Fjölbýli

4ra herb

84,1 fm

Björt íbúð

126,4 fm

Laus strax

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

42,6
milljónir

97 fm

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

4ra herb

Fjölbýli

Sér bílastæði

48,7
milljónir

3ja herb

Fjölbýli

88 fm

101 Reykjavík

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

261,8 fm

Gott skipulag

Valhöll fasteignasala

|

milljónir

Þríbýli

3ja herb

118,7 fm

Bílskúr

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

55,9
milljónir

Tvíbýli

5-7 herb.

179 fm

Útsýni

34,4
milljónir

4ra herb

137,3 fm

Sér bílastæði

Síðumúla 27

|

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

Vel skipulögð sérhæð á
tveimur hæðum í grónu
hverfi. Tvennar svalir
útsýni. Eign sem býður
uppá mikla möguleika

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

VEL SKIPUÖGÐ RAÐHÚS Í URRIÐAH. GARÐAB.

76,9
milljónir

Raðhús

Sérbýli

200 fm

Bílskúr

Í einkasölu 200 til 217
fm raðhús á tveimur
hæðum við Brekkugötu
511 í Urriðaholti
Garðabæjar. Húsin
afhendast tilbúin til
innréttingar og fullbúin
að utan, hús og lóð.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

GYÐUFELL 14, 68,2 fm, 2JA HERB.

Vel skipulagt 137,3 fm
einbýlishús með
rúmgóðum bílskúr
á vinsælum stað á
Stokkseyri. Nýlegur
skjólveggur með hellu
lagaðri verönd.
Einbýli

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

UP
KA

Valhöll fasteignasala og
Herdís Valb. Hölludóttir
(6946166) kynna í
einkasölu, virkilega
fallega og vel staðsetta
3ja herb. íbúð á neðri
hæð í tvíbýli með
sérinngangi.

59,8

Ð

Sérinngangur

milljónir

5-7 herb.

Einbýli

Glæsileg 3ja herb.
hæð í góðu þríbýli á
frábærum stað við
miðbæinn. 20fm bílskúr.
Vandaðar innréttingar.
Glæsileg eign. Opið hús
Þriðjudaginn 10.apríl
kl. 16.00 - 16.30

GÓ

90,6 fm

82,5

VEL SKIPULAGT EINBÝLISHÚS Á STOKKSEYRI

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

GARÐASTRÆTI 16. 101 R. Glæsileg hæð+bílsk

GU
IN

milljónir

3ja herb

Lyftuhús

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

G
YG
ÍB

ng
tni
se
tað
ðs
Gó

42,3

Hæð

NI

LYNGBREKKA 10, KÓPAVOGUR

SÝ

Útsýni

ÚT

ng
tni
se
tað
ðs
Gó

219,6 fm

72,6 fm

Björt 3ja herb. 88 fm
íbúð í góðu húsi við
Ásvallagötu í 101
Reykjavík. Stórt eldhús
og rúmgóð stofa.
Endurnýjað baðherbergi.
Björt íbúð með mörgum
gluggum.

Rúmgott og velskipulagt
einbýli svo til á einni
hæð á rólegum stað í
lokaðri götu. 4 svefnheb,
mögulega fleiri. Mikið
útsýni, óbyggt svæði
bakatil. Stór bílskúr.

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

3ja herb

X

Glæsileg ný 70 fm
fullbúin íbúð með
einu svefnherbergi og
rúmgóðri stofu, við
Þverbrekku í Kópavogi.
Pantið skoðun hjá
Heiðari þegar ykkur
hentar. Frábært skipulag

Glæsilegt einbýli mest
megnis á einni hæð innst
í lokaðri götu niðurvið
strönd innvið sund.
Glæsiegt útsýni. Gott
skipulag. 3 svefnherb.
Tvöf.bílskúr. Eign fyrir
vandláta.

Sérbýli

milljónir

Fjölbýli

ÖLDUSLÓÐ 18 HAFNAFIRÐI - Efri sérhæð.

FANNAFOLD - EINBÝLI á útsýnisstað í Grafarvogi

Einbýli

29,9

Opið hús mánudaginn
9. apríl kl 17.00 - 17.30.
Vel hönnuð björt,
3ja herbergja íbúð með
lyftu að Helluvaði 17,
með frábæru útsýni.
Stórar svalir, á góðum
stað i Norðlingaholti.

BAKKASTAÐIR - einbýli. Útsýni. Einstök staðsetn

115m.
tilboð

Velskipulögð 3ja
herbergja íbúð á 6.hæð
með frábæru útsýni.
Góðar suðvestur svalir,
þvottaaðst.á hæðinni.
Opið hús Mánudagin
9.apríl kl. 16.30 - 17.00
íbúð 6-C

RA

Sérstæði

KRUMMAHÓLAR 2- 3ja herb.útsýnisíb.OPIÐ HÚS

ST

X

70 fm

5-7 herb.

ÁSVALLAGATA 19 3JA HERB 88 fm

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

w w w. v a l h o l l . i s

US
LA

RA

ST

milljónir

milljónir

Fjölbýli

ng
tni
se
tað
ðs
Gó

US
LA

37,9

2ja herb

39,9

Ágæt 4ra herb. íbúð á
efstu hæð við Gautland
í Fossvogi. Rúmgóðar
stofur og stórar suður
svalir. Íbúðin er laus,
pantið tíma til að skoða
hjá Heiðari.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

|

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10 apríl milli
kl 18.00-18.30. Til sölu
rúmgóð 5 herb íbúð með
herbergi í kjallara sem
hentar í útleigu. Eignin
er laus við kaupsamning.
Útleiguherbergi.

HELLUVAÐ 17, 3JA HERB 97 FM – OPIÐ HÚS

GLÆSILEG NÝ 70 FM, ÍBÚÐ VIÐ ÞVERBREKKU

Fjölbýli

Sími 588 4477

27,9
milljónir

Sími 588 4477

Fjölbýli

2ja herb

68,2 fm

Laus strax

|

Falleg íbúð með
endurnýjuðu baðherbgi
og aflokuðum svölum
á 3ju hæð við Gyðufell
í Reykjavík. Pantið
skoðun hjá Heiðari og
hann sýnir þegar þér
hentar.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

www.valholl.is

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

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

569 7000
www.miklaborg.is
.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. apríl kl. 18:00 - 18:30

þriðjudaginn 10.apríl kl. 17:30 - 18:00

Ásgarður 24a

Básbryggja 51

108 Reykjavík

110 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 71,8 fm 3 herbergja íbúð
á 2. hæð með sérinngangi frá svalagangi

Nánari upplýsingar veitir:

Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu,
borðstofu, eldhús, 2 herbergi, baðherbergi
og geymslu

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

34,9 millj.

.

Glæsileg íbúð að stærð samtals 132,1 fm
Bílskúr 30,8 fm af heildarstærð
Lyftuhús
Góðar suðursvalir
Sjávarútsýni
Gott flæði í íbúð, sem nýtist vel
Verð:

54,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10. apríl kl. 16:00 - 16:20

mánudaginn 9. apríl kl. 17:00 - 17:30

Gnoðarvogur 42

Austurkór 7a

104 Reykjavík

203 Kópavogur

2ja herbergja íbúð á 3ju hæð

Vel skipulögð 2/3 herbergja íbúð

62 fm - þvottaaðstaða í eldhúsi

með sérinngangi við Austurkór.

Svalir til suðvesturs með útsýni
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

32,5 millj.

.

Verð:

39,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10. apríl kl 17:30 - 18:15

þriðjudaginn 10. apríl kl. 17:00 - 17:30

Lundarbrekka 8

Hlíðargerði 15

200 Kópavogur

108 Reykjavík

Falleg 101,2 fm 4ra herbergja íbúð
með sérinngangi. Stofa, 3 svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og þvottahús.
Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nýlega búið að endurnýja alla blokkina þar
á meðal alla glugga. Mjög gott skipulag og
barnvænt umhverfi
Verð:

39,9 millj.

Einbýlishús með aukaíbúð
228 fm
Mikið upprunalegt
Nánari upplýsingar veitir:

Hús byggt 1956

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

72,9 millj.

Freyjugata 17B

Barmahlíð 47

101 Reykjavík

Mjög snoturt einbýli á besta stað í 101
Skráð 108,7 fm. Þar af er kjallari skráður
33,9 fm en er stærri
Tvö góð svefnherbergi og stofa
Skjólgóður sólríkur garður
Eign með mikla möguleika

Verð :

Glæsileg fjögurra herbergja hæð
við Barmahlíð í Reykjavík
Eignin er 112 fm
Tvö svefnherbergi og tvær stofur
Sérinnangur - Suðursvalir
Sérgeymsla í kjallara

53,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Verð :

57,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Hvassaleiti 58
Verð :

810 Hveragerði

Endaraðhús með 3 svefnherbergjum
Þvottahús sér innan íbúðar
Útgengi út á pall, góður garður
til suðvesturs

54,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

37,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Melabraut 32
Vel skipulögð og glæsileg efri hæð
123 fm, þar af bílskúr 19 fm
Nánast algjörlega endurnýjuð fyrir
um 10 árum
4 svefnherbergi

Verð :

107 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 75,8 fm
3 herbergja endaíbúð á annari hæð
í mjög snyrtilegu húsi
Sérinngangur af svalagangi
Suður svalir

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

42,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

Hjarðarland 3
Fallegt einbýlishús skráð FMR 304,4 fm/
Tvöfaldur bílskúr 58,5 fm
Eignarlóð í friðsælu hverfi við rætur Helgafells
Sex svefnherbergi / Fataherbergi
Útgegnt út á rúmgóðar suðursvalir úr stofu
Heitur pottur í garði sem er yfirbyggður
Möguleiki á 2ja herb. íbúð á neðri hæð

Verð :

84,0 millj.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 73,5 fm 3 herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu fjórbýlishúsi, ásamt
3,9 fm geymslu, samtals : 77,4 fm
Eignin skiptist í : hol, tvær stofur,
herbergi, eldhús og bað
Fallegt útsýni til suður og vesturs

Nánari upplýsingar:

Verð :

43,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

109,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Rauðás 19

110 Reykjavík

2ja herbergja íbúð á jarðhæð
63,3 fm að stærð
Mikið endurnýjuð að innan

Verð :

31,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Hvammsgerði 10

108 Reykjavík

Þriggja herbergja risíbúð við
Hvammsgerði í Reykjavík
Eignin er 55,7 fm
Tvö svefnherbergi
Útigeymsla fylgir
Sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara

Verð :

29,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

löggiltur fasteignasali

Rúmlega 300 fm raðhús
með aukaíbúð sem er 73 fm
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi
Svalir með útsýni
Bílskúr

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Freyjugata

270 Mosfellsbæ

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

löggiltur fasteignasali

Beykihlíð 21

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Fálkagata

170 Seltjarnarnes

Nýtt parhús í byggingu við Austurkór
Afhendist tilbúið til innréttinga eða
skv. samkomulagi
Húsið er mjög vel skipulögð á einni hæð við
hönnun var mikið lagt upp úr góðri nýtingu
Húsin eru alls 137 fm

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

203 Kópavogur

s.899 1178 Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Kjarrheiði 16

103 Reykjavík

Austurkór

Nánari upplýsingar:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

löggiltur fasteignasali

114,4 fm þjónustuíbúð á jarðhæð
Fyrir eldri borgara (63 ára og eldri)
eignin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu,
eldhús, búr og baðherbergi
Húsvörður er í húsinu

105 Reykjavík

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

löggiltur fasteignasali

.

löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9.apríl kl. 17:30 – 18:00

þriðjudaginn 10. apríl kl. 18:00 - 18:20

Suðurvangur 12

Lyngás 1b

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir:

210 Garðabær

Falleg 4ra herbergja íbúð að stærð 94,6 fm

íbúð 303

Endurnýjað eldhús og baðherbergi

3ja herbergja íbúð á efstu hæð

Nýtt gólfefni

Lyftuhús, stæði í bílageymslu
Nýleg íbúð, flott útsýni

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir:

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

38,9 millj.

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

Inngangur af svölum
Verð:

Með þér alla leið

46,5 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Suðurlandsbraut 4
108 Reykjavík

Til leigu nokkur húsnæði

Skólavörðustígur 8

101 Reykjavík

56 fm íbúð á 2. hæð, horníbúð
Hátt til lofts í íbúðinni
Geymsla/þvottahús á hæðinni
Lyftuhús

Verð :

38,9 millj.

100 fm verslunarhúsnæði
á jarðhæð
153 fm skrifstofuhúsnæði
221 fm lagerhúsnæði
Laust strax

TIL LEIGU

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Bæjarhraun 24

Um 1390 fm atvinnihúsnæði á áberandi stað
með fjölbreytta nýtingarmöguleika
Eignin er skráð á 3 fastanúmer og skiptist í verslun,
skrifstofur og gistiheimili í framhúsi

220 Hafnarfjörður

Iðnaðar eða lagerhúsnæði í bakhúsi með innkeyrsluhurðum

TILBOÐ ÓSKAST

Næg bílastæði við framhús og á baklóð

Lágholtsvegur 14

107 Reykjavík

3ja herbergja, 73,5 fm
íbúð með sérinngangi
Suðursvalir
Risloft
Sér bílastæði

Verð :

41,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 19

Verð :

94,9 millj.

201 Kópavogur

Vandað 375,3 fm skrifstofuhúsnæði
á mjög góðum stað í Smáranum

Stakkholt 4b

105 Reykjavík

Falleg 108 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð
í nýlegu lyftuhúsi - Bílastæðis í bílageymslu
Suðvestur svalir
Skemmtilega hönnuð íbúð og
frábær staðsetningu
Örstutt í iðandi mannlíf miðbæjarins

Verð :

59,9 millj.

Um er að ræða 9 skrifstofur,
75 fm salur, 2 fundarherbergi,
móttaka, eldhús og þrjár snyrtingar
Eignin er mest öll í leigu

Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar:

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Tjarnarból 4

170 Seltjarnarnes

Vel skipulögð og mikið endurnýjuð
124 fm íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli
á Nesinu
Virkilega björt og falleg eign
Þrjú góð svefnherbergi
Tvennar svalir
Nánari upplýsingar:

Axel Axelsson löggiltur fasteignasali

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

Verð :

53,9 millj.

Hverfisgata 105
Atvinnuhúsnæði á 2. hæð
efst á Hverfisgötu
Eignin er 111 fm
Staðsett á horni Hverfisgötu og
Snorrabrautar
Gott aðgengi og bílastæði

Verð :

101 Reykjavík

Hverfisgata 94-96

32,0 millj.

Glæsileg verslunar og þjónusturými á jarðhæð
í veglegri nýbyggingu. Til afhendingar 15/6 2018.
101
103
104
102

Nánari upplýsingar:
s. 778 7272

löggiltur fasteignasali s.822 2307

101 Reykjavík

432,1 fm verslunarrými við Hverfisgötu
328 fm verslunarrými á horni Hverfisgötu og Barónsstígs
243,3 fm Veitingarými við Barónsst. rétt fyrir neðan Laugaveg
330 fm verslunarrými við Hverfisgötu (Til afh 30/9)

Nánari upplýsingar:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

.

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 9.apríl kl. 17:30 – 18:00

miðvikudaginn 11.apríl kl.17:00 - 17:30

Berjarimi 14

Bárugrandi 11

Glæsileg 2ja herbergja íbúð
Stór afgirtur pallur
Stæði í upphitaðri rafstýrðri bílageymslu
Þvottahús innan íbúðar - Sameign snyrtileg
Einstaklega falleg og hentug íbúð
Frábær staðsetning innan hverfis, stutt
í skóla, þjónustu og verslun

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

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

34,7 millj.

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Verð:

47,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. apríl kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 10. apríl kl 16:30 - 17:00

Krummahólar 4

Þórufell 12

111 Reykjavík

111 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 127,8 fm 4-5 herbergja
enda íbúð á 8. efstu hæð ásamt 25,7 fm
bílskúr, samtals : 153,5 fm

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Snyrtileg 77,8 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð

Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús, baðherbergi, þrjú herbergi
(var áður 4 lítið mál að breyta aftur),
geymslu og bílskúr - Yfirbyggðar svalir
Einstakt útsýni
Verð:

Gott skipulag, vestur svalir og gott útsýni
Hús og sameign í góðu ástandi
Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

44,9 millj.

.

Verð:

29,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. apríl kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 10. apríl kl. 17:00-17:30

Holtsvegur 47

Njálsgata 72

105 Reykjavík

101 Reykjavík

íbúð 301
Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á besta stað í
Urriðaholti 170,3 fm þar af tvær geymslur

Falleg þriggja herbergja íbúð á 2. hæð
við Njálsgötu í Reykjavík
Nánari upplýsingar veita:

Tvennar svalir, til suðurs og austurs
Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120

Stæði í bílageymslu með geymslu inn af
Til afhendingar í maí
Veglegt 10 íbúða lyftuhús
Verð:

Mikið endurnýjuð, þar með talin gólfefni
og innréttingar á baðherbergi og í eldhúsi

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

73,5 millj.

.

Eignin er 70,8 fm,þar af er geymsla 6 fm

Verð:

36,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10.apríl kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 10. apríl kl. 17:45 - 18:15

Lyngbrekka 13

Rauðagerði10

200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

108 Reykjavík

1.hæð
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
Jarðhæð með sér inngangi
Gott alrými og rúmgóð stofa
Þrjú góð svefnherbergi
Eftirsótt staðsetning í Kópavogi
Verð:

Falleg og vel skipulögð 147,9 fm efri sérhæð
með sérinngangi ásamt 23,4 fm bílskúr,
samtals : 171,3 fm

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

38,9 millj.

.

Eignin skiptist í : Forstofu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi,
tvær geymslur (önnur gæti verið herbergi)
og bílskúr
Verð:

59,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. apríl kl 17:30 - 18:15

þriðjudaginn 10. apríl kl. 17:00 - 17:30

Bústaðavegur 49

Stigahlíð 16

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

105 Reykjavík

Snyrtileg 5-6 herbergja íbúð á tveimur
hæðum með sérinngangi. Eignin er skráð
94,2 fm en við þá tölu bætist óskráð rými í
risi ca 25-30 fm gólfflötur. Á neðri hæð eru
teiknuð 3 svefnh., stofa, eldhús og baðherb.
Góður stigi upp í ris en eru 2 herbergi undir
súð með með góðum gluggum.
Verð:

Mjög falleg 83,6fm 3-4 herbergja íbúð á
efstu hæð í goðu húsi
Eignin skiptist í : forstofu, hol, eldhús,
stofu, borðstofu, baðherbergi, 2 herbergi
og geymslu
Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

47,9 millj.

.

Snyrtilegt eldhús og bað
Eignin er laus strax
Verð:

38,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10. apríl kl. 17:00 - 17.30

miðvikudaginn 11.apríl kl. 17:00 - 17:30

Skerjabraut 1

Lyngbrekka 13

170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson, lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272
Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Fallega og vel hönnuð 2ja herbergja íbúð
á frábærum stað á Seltjarnarnesi þar sem
stutt er í alla þjónustu og verslun

Verð:

38,7 millj.

200 Kópavogur

2.hæð
Falleg 4-5 herbergja hæð við
Lyngbrekku í Kópavogi (2. hæð)
Eignin er 104,4 fm
Þrjú svefnherbergi skv. teikningu
Fjórða herbergið útbúið í stofu
Nánari upplýsingar:
Rúmgóðar svalir
Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali Sérgeymsla í kjallara
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120

Verð:

Með þér alla leið

46,9 millj.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

HÖFÐATORG

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

STAKKHOLT 4A, 105 REYKJAVÍK

BRÍETARTÚN 9-11

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

TILBOÐ
OP
IÐ

VERÐ FRÁ: 40.9M
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

JÖKLAFOLD 37, 112 REYKJAVÍK

41.4M
OP
IÐ

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Nemi til lögg.
fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA
VILBERGSDÓTTIR
Hdl.

LINDARGATA 28, 101 REYKJAVÍK TILBOÐ

HÚ
S

KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR / 824 4031

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. apríl. kl. 17:30-18:00. Glæsileg fjögurra Vönduð 85,1 fm, 3ja herb. íbúð. Geymsla í sameign og svalir til
herbergja íbúð á annarri hæð, sérsmíðaðar innréttingar, þrjú suðurs. Vandaðar innréttingar frá GKS trésmiðju, innbyggður ísskápur
og uppþvottavél. Laus við kaupsamning.
svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu.

VATNSSTÍGUR 21, 101 REYKJAVÍK 79.9M
OP
IÐ

HOFSVALLAGATA 61, 107 RVK

38.5M

HÚ
S

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. apríl. kl. 17:30-18:00. 151,6 fm., 3ja herb. íbúð Snyrtileg 2 herbergja, 84,6 fm. íbúð á jarðhæð í hjarta Vesturbæjar.
með yfirbyggðri verönd til suðurs og glæsilegu útsýni til norðurs. Anddyri, Íbúð skiptist í forstofu og hol, 1 svefnherbergi, stofu, eldhús og
eldhús, stofu, 2 svefnherbergi, lesstofu, baðherbergi og gestasalerni.
baðherbergi. Stutt í alla þjónustu.

SKÓGARVEGUR 14, 103 RVK

85.9M

LYNGBREKKA 5, 200 KÓPAVOGI 57.4M
OP
IÐ

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
Sími: 535 1003
Gsm: 824 4031

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. apríl. kl. 17:00-17:30. Falleg 3ja herbergja Virkilega vönduð og falleg 149,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með OPIÐ HÚS mánudaginn 9. apríl. kl. 18:00-18:30. Virkilega vönduð og
84,9 fm íbúð á 2.hæð og 18,7 fm bílskúr, samtals 103,6 fm.
palli til suðurs. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, hjónaherbergissvítu með falleg mikið endurnýjuð sérhæð með sérinngangi. Skiptist í stóra stofu,
Björt stofa með s-v svölum. 2 svefnherbergi. Sér þvottahús.
baðherbergi, barnaherbergi, gestasnyrting með sturtu og þvottahús. eldhús, borðstofu, baðherbergi og tvö stór herbergi.

SÓLTÚN 28, 105 REYKJAVÍK

39.9M
OP
IÐ

GULAÞING 32, 110 REYKJAVÍK

59.9M
OP
IÐ

HÚ
S

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

HÚ
S

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. apríl. kl. 17:30-18:00. Mjög falleg og vel um OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. apríl. kl. 17:30-18:00. 174,7 fm íbúð á
gengin tveggja herbergja 75,2 fermetra íbúð á jarðhæð. Björt stofa fyrstu hæð í fallegu fjölbýli. Stutt í náttúruna og gönguleiðir í Heiðmörk,
þar sem gengið er út á verönd til suðurs með góðum skjólveggjum.
stórar og bjartar stofur með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Esjunnar.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

AUÐBREKKA - HEIL HÚSEIGN

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON / 535 1000
1.473,6 fm. heil húseign vel staðsett. Húsið er á þremur hæðum
með möguleika á töluverðri viðbyggingu. Upplagt að breyta í íbúðir.

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

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

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

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

Kristín Pétursdóttir

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

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

heilsárshús í grímsnesi
Hvammar 9: Fallegt heilsárshús á
frábærum stað í göngufæri við Grímsborgir í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Húsið er skráð 65,8 fm. en auk þess
er ca. 12 fm sólstofa. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi. Tvær geymslur fylgja og þvottavél í annarri. Gestahús er með snyrtingu,
rafmagni og hita. Tæplega 7.000.- fm.
eignarlóð með mikilli trjárækt.
Verð 26,9 millj.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

leifsgata 3, 101 Rvk.

Sóltún 9, 105 Rvk.
STóRglæSileg penThouSe + bílageYMSla.

Með 17 FM geSTahúS

í löggildingarnámi
einarm@fold.is / 893-9132

3ja + aukaheRbeRgi í kjallaRa.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð á 7. hæð
(efstu) í Sóltúni 9, auk bílageymslu.
Aðeins þessi eina íbúð á hæðinni.
Vandaðar innréttingar sem og
gólfefni. Arinn í stofu. Stórar stofur.
Eldhúsið er opið með fallegri ljósri
viðarinnréttingu og granít í borðplötum. Tvö baðherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Heitur pottur.
Verð 109 millj

Björt og falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt
aukaherbergi í kjallara sem hentar vel
til útleigu, samtals 100,4 fm. Parket
og flísar á gólfum. Íbúðin er staðsett
á frábærum stað í miðbænum, stutt í
sund, skóla og alla þjónustu.
Verð 46,9 millj.

Sæviðarsund 33, 104 Rvk.

Miðbraut 23, 170 Seltjarnarnes.

Valhúsabraut 13, 170 Seltj.

3ja og aukaheRbeRgi í kjallaRa.

3ja heRbeRgja

SéRhæð M/bílSkúR.

Glæsileg og uppgerð 70 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 10 fm
herbergi í kjallara með aðgengi að
salerni og 6 fm geymslu, samtals 85,4
fm. Húsið er nýmálað. Parket og flísar
á gólfum. Stórar svalir í suður. Gott
útsýni. Kjartan Sveinsson teiknaði.
Verð 43,9 millj.

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja
íbúð á Nesinu. Síðastliðið sumar var
ytra byrði hússins tekið í gegn fyrir
um 11.500.000-. Tvö svefnherbergi,
baðherbergi, stofa og eldhús.
Sérgeymsla er í sameign hússins sem
er ekki skráð inn í fm fjölda íbúðarinnar. Stórar svalir með
frábæru sjávarútsýni.

Laus við kaupsamning.

Verð 38,9 millj.

Túngata 11, 580 Siglufjörður.

brekkugata 51, Þingeyri

hagSTæð kaup.

einbýli: YFiRTaka lÁna

Neðri hæð í 2-býli með sérinngangi
beint frá götu á eftirsóknarverðum
stað í miðbæ Siglufjarðar. Húsnæðið
er 77,5 fm og nýtt í dag sem
atvinnuhúsnæði en hægt að breyta
í 3ja herbergja íbúð. Góð eign sem
bíður uppá mikla möguleika. Laus við
kaupsamning.

Mjög gott og vel viðhaldið 151,7 fm
einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á útsýnisstað.
Stór og góð lóð. Fjögur svefnherbergi.
Tvö baðherbergi. Parket og flísar á
gólfum. Gott innra skipulag.

Verð 8,9 millj.

Áhvílandi er lán frá Íbúðalánasjóði
sem hægt er að yfirtaka.

Óskum eftir
Íbúðareigendur
Óskum eftir 4ra herbergja vandaðri íbúð í 101, 107, 170,
105 og 108, verðbil 50-60 millj.

Verð 22,9 millj.

Helgi Jón
Harðarson

Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Óskum eftir vönduðu einbýli í 101, 105 og 107 Reykjavík
og Seltjarnarnesi, verð allt að 110 millj.
Kaup án fyrirvara um fjármögnun.

Þú finnur okkur á fold.is

hvað kostar eignin mín?

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

Sími 520

Björt og rúmgóð miðhæð á frábærum
útsýnisstað á Seltjarnarnesi. Íbúðin
er skráð 120,5 fm. en auk þess fylgir
gróðurhús og bílskúr, þannig að
heildareignin er skráð 176,6 fm.
Undir bílskúrnum er rúmgott óskráð
rými sem nýtist sem geymsla eða
tómstundarými, þar er m.a. snyrting.
Hæðin er mjög vel skipulögð og
með góðum svölum en þarfnast
endurbóta.

Freyja
Sigurðardóttir

Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Magnús
Emilsson

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

Ágústa
Hauksdóttir

Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Andrea Guðrún
Gunnlaugsdóttir

Löggiltur fasteignasali
andrea@hraunhamar.is

Hilmar Þór
Bryde

löggiltur fasteignasali
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hlynur
Halldórsson

Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Hildur
Loftsdóttir

Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

FURUHLÍÐ 31 - FALLEGT PARHÚS - HAFNARFJÖRÐUR

SÆVANGUR - GÓÐ STAÐSETNING – HFJ.

Glæsilegt 240 FM 5-6 herbergja parhús með innbyggðum bílskúr. Rúmgott og fallegt eldhús. Nýleg og rúmgóð 17 fm sólstofa og mjög fallegur garður með verönd. Frábær staðsetning innst í botnlanga, jaðarlóð og fallegt útsýni.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233
83,9 MILLJ.

Sérlega fallegt 203 FM einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr
(38 fm stúdió íbúð). Heitur pottur, verðlaunagarður, arinstofa. Frábær
staðsetning á þessum vinsæla stað í Hafnarfirði. Sjávarútsýni.
Verð Tilboð

VÖRÐUSTÍGUR 3 - EINBÝLI Í HJARTA HAFNARFJARÐAR

KRÍUÁS 17B – FJÖLBÝLI – 4RA HERB.

Glæsilegt gamalt uppgert 152 FM einbýlishús á einstökum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er öll mikið endurnýjuð á
einstaklega smekklegan hátt. Auðveldlega er hægt að nýta kjallarann sem íbúðarrými ef vill.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Bryde lögg.fasteignasali 892-9694 hilmar@hraunhamar.is
69,8 MILLJ.

Sérlega falleg og björt 123 FM endaíbúð á 2. hæð í fjölbýli á þessum
vinsæla stað í Áslandinu. Örstutt í skóla og leikskóla. Rúmgóð björt
stofa og borðstofa. Glæsilegt nýlegt eldhús með fallegri innréttingu.
45,7 MILLJ.

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

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Sími 562 4250

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NNÝÝ
BBYYG
GGG
INING
G

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

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

ERÐ

NÝ KAÐ V
K
LÆ BYG
GI
N

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

G

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

Tryggvi Kornelíusson

YG
210
Garðabær.
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
Gsm: 864-1362
Gsm: 846-1511GI
896-3344
NG Gsm:
FELLAHVARF
Glæsilegt
3ja hæða álklætt

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

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

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

LUNDUR 7, 9, 11 og 13

SELD

RÚ

við Lund 7-13 í Kópavogi.

TS
Ý

NI

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

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

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

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

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

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

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

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

mikið standsett einbýlis-

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

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

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

• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

LUNDUR
di

FJÖRUGRANDI

ðS
íbHúÚ
a
k
Ð
I
u

200 Kóp.
ílan

hv
ið á
Mik• 160 fm.

uka

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Smári
Sölumaður
LANGALÍNA
Jónsson

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

ð
íbú

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Hilmar Óskarsson
Óskar Þór Hilmarsson
Guðjón Sigurjónsson
Guðjón
Hilmar Framkvæmdarstjóri
Óskar Þór Löggiltur fasteingasali
Pálmi
NÝ
Sölumaður
Sigurjónsson
Óskarsson
Hilmarsson
Almarsson
B

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

Frum

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

107 Rvk.

g
ra o

ri

eld

á
Opið hús í dag mánudag
OAP
60
• Stórglæsileg penthouseíbúð.
á milli 16.30 og 17.00.
• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
Raðhús á tveimur hæðum
• 2 stæði í bílgeymslu.
með innbyggðum bílskúr.
ÁLFKONUHVARF
• Vandaðar innréttingar.
203 Kóp.
•
Innfelld
lýsing.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
GILSÁRSTEKKUR
ÁLFTAMÝRI
HRAUNTUNGA
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
í 5 og 6 hæðir.
• Aukin
lofthæð.
Vel 109
skipulagðar
og Góð
vandaðar
íbúðir
útsýnisstað
við Lynggötu
2, Urriðaholti200
í Garðabæ.
stórglæsilegar109
íbúðir
að
í Fossvogsdal
í 55 íbúða
fjölbýlishúsi.
Húsin
KR völlinn.
Rvk. Einbýli.
staðsetning
í á vinsælum 108
Rvk. 3ja
herb.
82 fm. Mikið
Kóp. Tengihús. 214,3 Nýjar
fm. Stórar
Rvk.
4ra.Lundi
herb. 7-13
Góðar
innrétt103110
Rvk.
fm íStæði
VReru
blokkbílageymslu.
timbursólverönd.
• Frábærtinnréttingar
útsýni. og gólfefni.
endurnýjuð,
þaksvalir. Góð staðsetningFjölmargar
í lokaðri stærðir íingar,
á gólfum,
flísalagt.
inni. Góð innréttingar.
ogStór
snyrtileg
íbúðHiti
í þessu
Verð frá 39,5lokaðri
millj.götu.
boðiparket
allt frá
107 tilbað
196,8
fm. Vandaðar íslenskar
í gólfum. Bjartar
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
Verð 58 millj.
Verð 22,5 millj.
götu. Verð 46,7 millj.
Verð 21,5 millj
vinsæla
húsi.
og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg hönnun
að innan
sem utan. Íbúðirnar
A

Álklætt fjölbýlishús með lyftu. Stærð íbúða er 81 til 185 fm. Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Vandaðar
innréttingar. Bjartar og rúmgóðar íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.

verða ýmist með góðum svölum með glerlokunum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum.

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

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá
sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi.

HLÍÐARÁS 35

• 221 Hfj.
• 244 fm. Einbýli.
• Vel skipulagt.
• 4-5 svefnherbergi.
• Frábært útsýni.
• Góður garður.
• Innbyggður bílskúr.
Verð 89 millj.
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• 210 Gbæ.
• 391,6 fm.
• Einbýlishús.
• Aukaíbúð.
• Óhindrað sjávarútsýni.
• Allt endurnýjað á stórglæsilegan hátt.
Verð 160 millj.

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

• Jónshús. 210 Gbæ.
• 94,3 fm.
• 2ja herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Glæsilegar innréttingar.
• Tilbúin til afhendingar.
Verð 54 millj.

GJÁHELLA 5

RAUÐAVAÐ 3

• 221 Hfn.
• 204 fm.
• Tvær hæðir.
• Íbúð á efri hæð.
• Góð innkeyrslu hurð.
• Vel innréttað.
Verð 44 millj.

MELGERÐI

• 200 Kóp.
• 198 fm.
• Einbýli.
• Stór lóð
• Vel viðhaldið.
• Mikið endurnýjað innan og utan
• 43 fm bílskúr.
• Góð staðsetning
Verð 86.9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

• 110 RVK.
• 108 fm.
• 3ja herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Fallegt útsýni.
• Góð staðsetning.
• Falleg íbúð.
• Rúmgóð herbergi.
Verð 43,9 millj.
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• 200 Kóp.
• Einbýlishús, 470 fm.
• Aukaíbúð.
• Gott útsýni.
• Tvöfaldur bílskúr.
• Stórar stofur.
• Góður garður.

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Lágmúli 7,
108 Rvk
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Einhverfan mín
er bara hluti af mér
og verður það alltaf
Heilsaðu upp á Maríu á blarapril.is
Hún er einhverf og hefur frá ýmsu að segja

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Prestastígur 11, sem er
fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð á annarri hæð í
fjölbýli með lyftu. Íbúðin er 93,6
fm að stærð ásamt stæði í
bílageymslu.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 9.000.000. Mánaðargjöldin eru
um kr. 180.000Prestastígur 6, sem er
fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð á þriðju hæð í
fjölbýli með lyftu. Íbúðin er 94,6
fm að stærð ásamt stæði í
bílageymslu og yfirbyggðum svölum.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 9.000.000. Mánaðargjöldin eru
um kr. 148.000Stekkjargata 59, sem er
parhús í Reykjanesbæ
Til sölu búseturéttur í 3ja
herbergja parhúsi á einni hæð
ásamt garðskála og bílskúr.
Íbúðin er 104,6 fm að stærð
og bílskúr 30,1 fm, samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.000.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 205.000-.

Vaðlatún 8, sem er
raðhús á Akureyri

Til sölu búseturéttur í 3ja
herbergja raðhúsi á einni hæð.
Íbúðin er 95,3 fm að stærð
ásamt 27,3 fm bílskúr, samtals
122,6 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 9.150.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 193.000-.

Akurgerði 21, sem er
parhús í Vogum

Til sölu búseturéttur í 3ja
herbergja parhúsi á einni hæð
ásamt bílskúr. Íbúðin er 100,6
fm að stærð og bílskúrinn 26,2
fm, samtals 126,8 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.500.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 199.000-.

Suðurtún 9, sem er
raðhús í Garðabæ

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Til sölu búseturéttur í 4ra
herbergja raðhúsi á einni
hæð ásamt bílskúr. Íbúðin er
119,7,6 fm að stærð ásamt
26 fm bílskúr, samtals 145,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 25.000.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 165.000-.
Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging,
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar
sem það á við.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð
hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 18.apríl n.k. kl.13.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 5525644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar
um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali
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Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Ragnar
Þorgeirsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

skrifstofustjóri

viðskiptafræðingur

Finndu okkur
á Facebook
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Vefarastræti - góð 4ra með stæði í bílageymslu.
Vel skipulögð um 103 fm íbúð á 3. hæð í nýju
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Íbúðin er með þrem góðum
herbergjum og fallegri suðurstofu með útsýni.
Fallegir horngluggar gefa henni skemmtilegan svip.
Íbúðin er ný og án gólfefna. Fallegar innréttingar og
skápar. Laus strax.
Upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Sumarhús við Heklurætur.
Heilsárs hús á um 4,1 hektara lands rétt við Heklu,
um 25 akstur frá Hellu. Húsið er á fallegu landi
og rennur lækur í gengum það. Frábært útsýni á
Eyjafjallajökul, Heklu og Búrfell. Húsið er um 28 fm
með einu herbergi, byggt árið 2012.
Húsið er laust við kaupsamning.
Frekari uppl. veitir Finnbogi, 895-1098.
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Hagamelur 24 - Tvær íbúðir
Glæslileg og mikið endurbætt sérhæð sem skipt
hefur verið í tvær íbúðir. Á 2. hæð er vönduð 4ra
herbergja sérhæð, tvö herbergi og tvær stofur. Í risi
er 3ja herberjga íbúð. Báðar íbúðir nýl endurbættar
með sérsmíðuðum innréttingum á vandaðan hátt.
Í sameign er sérgeymsla og þvottahús og sólpallur
í bakgarði. V. 85,0m Opið hús 11. apríl kl 17:30
-18:00. Uppl veitir Bogi 699344

Lækjasmári 86 - 6 herb. á 2 hæðum
Eldhús með fallegri innréttingu og góðum borðkróki. Stór björt stofa með eikarparketi á gólfum og
útgengi á svalir til suðurs. Fimm góð svefnherbergi,
öll með parketi á gólfum og þrjú með fataskápum.
Flísalagt baðherbergi, góð innrétting og þvottahús
í sér rými. Falleg eign á góðum stað. Opið hús á
morgun (Þriðjudag) kl. 17:15 - 17:45.
Nánari uppl. veitir Brynjólfur s: 896-2953.
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Njálsgata 83 - 3ja herb
Endurhannaða og uppgerða risíbúð í miðbænum.
Mikið endurbætt og smekklega innréttuð. Ein íbúð
á hverri hæð og nýtist því stigapallur sem forstofa
Loftin eru upptekin í stofu sem setur sitt mark á
íbúðina. Hún er öll björt og skemmtileg miðbæjaríbúð. V. 41,9 m.
Opið hús í dag kl 17:30-18:00
Uppl veitir Bogi 6993444

S

Skipholt 70 - Nýleg tveggja.
Glæsileg 2 herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
Gengið inn um sérinngang af svalagangi í ágætt
anddyri, eldhús og stofa í opnu rými, flísalagt
baðherbergi í hólf og gólf, tengi fyrir þvottavél og
þurrkara, rúmgott svefnherbergi með innangengu fataherbergi. Frá stofu og svefnherbergi
er útgengt á stórar og skólgóðar svalir. V: 36,9M
Nánari uppl. veitir Brynjólfur S: 896-2953.
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Asparholt 2 - 2ja- 3ja á jarðhæð
Falleg og björt íbúð á jarðhæð með sérinngangi.
Stofa og eldhús í opnu rými, parket á gólfi í stofu en
flísar í eldhúsi. Góð innrétting í eldhúsi. Frá stofu er
útgengi á stóra verönd með fallegu útsýni. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús í sér rými.
V: 35,9M Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.
Nánari uppl. veitir Brynjólfur S: 896-2953.
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Keilufell - Einbýli með aukaíbúð
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 á óvart varðandi pláss og stærð, á góðum
stað mjög nálægt Elliðarárdalnum þar sem stutt er í
áhugaverðar göngu- & hjólaleiðir og náttúru. laust til
afhendingar. V. 68.0m Opið hús á morgun kl 18:3019:00 Upplýsingar veitir Bogi 6993444
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Starengi 24 - 3ja herb.
Vönduð, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 86 fm
íbúð á 2. hæð mér sérinngangi. Vandaðar innréttingar og ný gólfefni. Flísalagt þvottahús innan
íbúðar, góðar svalir og góður bakgarður.
V. 40,5 m.
Opið hús á morgun kl 18:30 - 19:00.
Upplýsingar veitir Bogi 6993444

Laugarnesvegur 37 -2ja herb.
Mikið endurnýjuð 65 fm íbúð í litlu fjölbýli. Björt
endaíbúð á 1. með með glugga á þrjá vegu og
góðar svalir í vestur. Nýjar innréttingar, fataskápar
og gólfefni.
V. 33,5 m.
Opið hús í dag kl 17:30-18:00
Uppl Bogi 6993444

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

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Reykjavík og Kópavogur

103

íbúð nr.

3ja

101

íbúð nr.

Áður auglýst því hægt að úthluta strax

504

íbúð nr.

9.300.000 kr.
Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
230.876 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Miðjan júlí 2018

Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Miðjan júlí 2018

Sýning íbúðar: Hafið samband í s. 556 1014

Sýning íbúðar: Hafið samband í s. 556 1014

Sýning íbúðar: Hafið samband í s. 556 1014

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI
Fjármagnskostnaður,
skyldutryggingar, hiti,
fasteignagjöld, hússjóður,
þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóð.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
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ÞVERHOLT 15 · 105 RVK
G
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G
YG
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G

2ja

15.260.000 kr.
Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
374.367 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Miðjan júní 2018

ÁVINNINGUR

Búseturéttur:
10.950.000 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
268.724 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Miðjan júlí 2018

9.580.000 kr.
234.998 kr.

ENDURSÖLUÍBÚÐIR

Umsóknarfrestur:
Til kl 16:00 þann 17. apríl
Úthlutun kl 12:00 þann 18. apríl

65

ferm.
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herb.

herb.

herb.
Áður auglýst því hægt að úthluta strax
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Áður auglýst því hægt að úthluta strax

404

ÞVERHOLT 17 · 105 RVK - ÞAKÍBÚÐ

ferm.

4ra

íbúð nr.

Búseturéttur:
5.408.500 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
201.192 kr.
Mögulegt lán: 1.600.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní

107,1
herb.

ÝB

Búseturéttur:
6.746.250 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
196.139 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending um miðjan maí
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ÞVERHOLT 17 · 105 RVK
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EINHOLT 6 · 105 RVK
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ÞVERHOLT 17 · 105 RVK

110,7

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:
3.459.500 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
133.692 kr.
Mögulegt lán: 1.000.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Apríl/maí
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ferm.

KRISTNIBRAUT 67 · 113 RVK

N

TINDASEL 1C · 109 RVK

N

TRÖNUHJALLI 15 · 200 KÓP

Áður auglýst því hægt að úthluta strax

204

íbúð nr.

Búseturéttur:
7.400.000 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
185.638 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Miðjan ágúst 2018
Sýning íbúðar: Hafið samband í s. 556 1014

UPPLÝSINGAR

WWW.BUSETI.IS
buseti@buseti.Is
Sími: 556 1000

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600

FASTEIGNIR Á SPÁNI
www.golfeignir.is

Engihjalli 8 • 200 Kópavogi • s. 616 8880 • sos@eignalind.is

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA

Ellert Róbertsson

Sigurður Oddur Sigurðsson

- kíktu á www.verdmat.is

Sölumaður Fasteigna í rúm 30 ár
ellert@eignalind.is
simi 893 4477

Löggiltur fasteignasali
sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Bláhamrar 11 112 Rvk
OP

Jónas Örn Jónasson

Löggiltur fasteignasali
gudmundur@eignalind.is
sími 865 3022

Ellert
Lögg. fast.
661 1121

Mosgerði 10 108 Rvk

S

IÐ

Guðmundur Valtýsson

Lögmaður og lögg. fast.
jonas@eignalind.is
sími 770-8200

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

Laxatunga 84 270 Mos

Artjón Árni

Löggiltur fasteignasali
aa@Eignalind.is
Sími 612 1414

Elín Urður
Sölufulltrúi
690 2602

Elín Rósa
Sölufulltrúi
773 7126

Lilja
Viðskiptafr.
820 6511

Naustabryggja 31 110 Rvk
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Verð 37,8 millj

Verð 73.0 millj.

Verð 69.6 millj.

Verð 84.9 millj.

Opið hús í dag mánudaginn 9. apríl
frá kl. 17:30-18:00
Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð með sérinngangi af svölum. Tvö stór
svefnherbergi með skápum. Góð stofa. Flísalagt
baðherbergi með kari og sturtu.

Opið hús þriðjudaginn 10. apríl frá kl.17.00-17.30
Fallegt einbýli á frábærum stað í Smáíbúðahverfinu. Stórar stofur og sólstofa. Rúmgott og bjart
eldhús. Möguleiki á 5 svefnherb. Tvær snyrtingar. Stór (42,7fm) bílskúr. Gróinn garður, verönd í
bakgarði og heitur pottur.

Glænýtt og afar vandað 160,0 fm raðhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í
þrjú svefnherb., forstofu, stofu, eldhús, baðherb.,
þvottahús, geymslu og bílskúr með stóru millilofti.
Skemmtilegt skipulag, mikil lofthæð, innbyggð
lýsing í allri íbúðinni og gólfhiti.

Glæsileg, nýleg 184 fm þakíbúð í fallegu fjölbýli
með lyftu. Íbúðin er 5 herbergja á 4. og efstu
hæð, tvö stæði í upphitaðri bílageymslu. Eignin
skiptist í forstofu, þvottaherbergi, 2 baðherbergi,
eldhús, borðstofu, stofu, 4 rúmgóð svefnherbergi
og fataherbergi. Mikil lofthæð og þrennar svalir

Nánari uppl. Ellert s: 661 1121, email: ellert@gimli.is

Nánari uppl. Sigþór s: 899 9787 email: sb@gimli.is

Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elinurdur@gimli.is, gsm: 6902602 eða Halla, fasteignasali, halla@gimli.is.

Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elinurdur@gimli.is, gsm: 6902602 eða Halla, fasteignasali, halla@gimli.is.

Traust og fagleg þjónusta

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

Kristín S. Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.
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Sigrún Jóna Andradóttir
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LEITAR ÞÚ AÐ FASTEIGN
VIÐ GOLFVÖLL Á SPÁNI?
ín
ist 1
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Við erum golfarar og fasteignasalar og sérhæfum okkur
í sölu fasteigna í kringum golfvelli á Spáni

Ú
ÐH

I

OP

Gu

Við gefum
þér góð ráð
um öll bestu
golfsvæðin
OPIÐ HÚS mánudaginn 9. apríl milli kl. 17:30-18, verið velkomin!

Góð 4 herbergja íbúð með frábæru útsýni á 2. hæð í tvíbýli með
sérinngangi. Birt stærð 95,3 fm. auk þess er stofa, svefnherbergi og
baðherbergi í risi, undir súð. Skjólgóður garður. Stutt í þjónustu, strætó,
skóla og leikskóla. V-44,9 millj. Frekari upplýsingar veitir Sigrún Jóna
Andradóttir löggiltur fasteignasali í síma 857-2267 eða sigrun@101.is

Traust og góð þjónusta í 15 ár

SÍÐUMÚLI - LEIGA
TIL LEIGU NOKKUR MISSTÓR
SKRIFSTOFUHERBERGI Á 2. HÆÐ

●
●
●
●
●
●
●

Hvar er best að kaupa fasteign
Hvar er skemmtilegast að spila
Hvar er best að kaupa til að leigja út
Hvar er hagstæðasta verðið á eignum og golfi
Hvaða vellir eru nálægt strönd eða skemmtilegu mannlífi
Þú spilar golf, við spilum golf
Láttu okkur aðstoða þig

VIÐ SÍÐUMÚLA. VERÐ FRÁ 45Þ.
MEÐ HITA OG RAFMAGNI.

Uppl. í 822-4850 eða haukur@fastis.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

GOLF

EIGNIR

Sigurður 616 8880

Jónas 770 8200

Ellert 893 4477

Hafðu samband í síma 616 8880 eða
á tölvupósti sos@golfeignir.is

www.Golfeignir.is

„
Maður
mýkist
með aldrinum

...eins og gítararnir mínir.“

TÓNASTÖÐIN • SKIPHOLTI 50D • REYKJAVÍK • S. 552 1185 • TONASTODIN.IS

6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Mót vori á fínum skóm

M
Ilmandi fiskréttur sem er ættaður frá
Indlandi. Tilvalinn á mánudögum.
MYND/NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR

Ljúffengur
mánudagsfiskur
500-600 g fiskur, roð- og beinlaus
(t.d. þorskur og lax)
2 msk. olía
½ tsk. fennelfræ
½ tsk. sinnepsfræ
4-5 kardimommur
3-4 negulnaglar
1 tsk. paprikuduft
1 tsk. kummin
1 tsk. túrmerik
smáklípa af chili-flögum
salt
2-3 hvítlauksgeirar, saxaðir
2-3 cm biti af engifer, saxaður
1 laukur
1 rautt chili
1 dós kókosmjólk
3 msk. tómatþykkni
2 msk. hvítvínsedik
1 tsk. hunang, eða eftir smekk

eð hækkandi sól er gott
að dusta vetrarrykið
af skónum. Best er að
hreinsa skó í þvottahúsi, bakgangi
eða öðrum áþekkum stað.
Til að pússa leðurskó er gott að
hafa við höndina klút, trépinna,
ónýtan nælonsokk, skóbursta,
áburð fyrir hvern lit, sem og litlausan áburð.
Byrjið á að þurrka allt ryk af
skónum og hreinsið öll óhreinindi
með fram sólanum með trépinna.
Berið því næst áburðinn á með
litlum bursta. Byrjið með fram

sólanum, þá sauma, skóinn að
framan, einkum tána, skóinn að
aftan og hælinn. Gætið þess að
bera ekki of mikið á skóna.
Burstið síðan vel yfir þar til
skórinn gljáir. Gott er að nudda
skóinn að síðustu með nælonsokk.
Sokkurinn hitnar við núninginn,
þá bráðnar skóáburðurinn og
gengur enn betur inn í leðrið.
Blautur skófatnaður er troðinn
út með prentpappír og þurrkaður
en ekki nálægt hita. Dragið ekki of
lengi að láta gera við skóna.
Heimild: Unga fólkið og eldhússtörfin

Umgengni lýsir innri manni og það á líka við um skótauið.

styrkur - ending - gæði

Fiskurinn skorinn í munnbita.
Hitið 1 msk. af olíu á pönnu, setjið
heila kryddið á hana, hrærið og
látið kraumavið meðalhita þar til
kryddið ilmar vel og fræin farin að
„poppa“. Næst er hinu kryddinu
bætt við og látið krauma í 1 mín.
Hellið öllu í mortél, bætið við söxuðum hvítlauk og engifer og steytið
þar til allt verður orðið að mauki.
Laukur saxaður smátt. Hitið 1 msk.
af olíu á pönnu og látið laukinn
krauma í um 5 mín. Hrærið þá
kryddmaukinu saman við, ásamt
chili. Bætið næst við kókosmjólk,
tómatþykkni, ediki og hunangi og
látið malla við vægan hita í 10 mín.
Ef sósan er mjög þykk má bæta
við svolitlu vatni. Hækkið hitann
dálítið, setjið fiskinn út í, hrærið vel
og látið malla í 3-4 mín. Borið fram
með hrísgrjónum eða naan-brauði
og e.t.v. grænu salati.
Heimild: nannarognvaldar.com.

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

Níundi apríl er í dag.

99. dagur
ársins

HÁGÆÐA DANSKAR
ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR, FATASKÁPAR & RENNIHURÐIR

E

ins og flestir vita sem komnir
eru til vits og ára er árið 365
dagar nema á hlaupári þegar
dagarnir eru 366. Þetta þýðir að
dagurinn í dag, níundi apríl, er
alltaf nítugasti og níundi dagur
ársins, nema á hlaupári þegar
hann er hundraðasti dagur ársins.
Níunda apríl ber að auki oftast
upp á mánudag, fimmtudag eða
föstudag svo segja má að dagurinn
í dag sé nokkuð dæmigerður sem
slíkur. Á slíkum tímamótum er gott
að líta yfir farinn veg og athuga
til dæmis stöðuna á áramótaheitunum. Hefurðu verið besta útgáfan
af þér allt þetta ár eða er hægt að
gera betur? Voru áramótaheitin
þess virði að dusta af þeim rykið
nú eða eru þau best geymd í glatkistu tímans? Og hvernig ætlarðu
að taka á móti sumrinu?

ÞITT ER VAlIÐ

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang
fyrir þá sem þess óska.

GOTT SKIPUlAG

Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta.
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað.
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

OPIÐ:

Mán. - fim. kl. 09 til 18
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

VIÐ HöNNUm OG TEIKNUm

Komdu með eða sendu okkur málin af
eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu,
anddyrinu eða svefnherberginu - og
við hönnum, teiknum og gerum þér
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð
raftæki á vægu verði.

Smáauglýsingar

512 5800

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

Hjólhýsi

Bílar
Farartæki

Vinnuvélar

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

Varahlutir
Hobby hjólhýsi 2018
Stórsparnaður!

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

Hjólbarðar

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

Sparaðu 1200 þús

Nýjir Suzuki S-Cross 4X4 GLX Diesel
Leður, 17” felgur, glerþak , kostar
nýr hjá Suzuki 5.2 mil. Okkar verð
aðeins 3990 þús Aðeins nokkrir
bílar í boði !

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

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
ofnar

gas - span - rafm
eldavélar

stál kælar

4944#

stál vinnuborð

TA K T I K

uppþvottavélar

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

8 SMÁAUGLÝSINGAR
Varahlutir
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Spádómar

Til bygginga

Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

Spásíminn 908 5666

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

Þjónusta

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Pípulagnir

Pípulagnir

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

Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.

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

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

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

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

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

Atvinna

Atvinna í boði
Cleaning company

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

SKER Hönnun & Gjafavara

is looking for people to work in
cleaning services,( bussines and
residentials). Part time/full time
job. English and experience are
mandatory.Motivating salary
depending on performance.
Required: professionalism,
reliability and flexibility.
The applications for job will be
send to the e-mail adress hallo@
stedum.is/ cami@stedum.is,
until 9’th of may

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

Allar tölvuviðgerðir
PC-Mac-Stýrikerfishreinsun
Rykhreinsun-Bilanagreining

Atvinna óskast

Bókhald

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

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

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og
lagerstarfsmenn sem eru klárir í
mikla vinnu.

Fljót og góð þjónusta

tölvuvinir.is

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuverkstæði

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s.
780 1444

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

Rétta- bókhaldsþjónusta.

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

Starfsmenn í boði

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

Óskast keypt

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

Búslóðaflutningar

Höfum nokkra erlenda
iðnaðarmenn og verkamenn í
boði til lengri eða skemmri tíma.
Manngildi starfsmannaþjónusta
Símar 780-1660 og 868-4551
work@mgs.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

Nudd

www.fastradningar.is

Ráðningar

Save the Children á Íslandi

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

FAST

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

Nudd

Þú ert ráðin/n!

MÁNUDAGUR
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Stjarna Valgarðs skein skært í Höllinni

4

Valgarð Reinhardsson
varð Íslandsmeistari í
fjölþraut í áhaldafimleikum um helgina.
Hann vann einnig sigur
á fjórum af þeim fimm
áhöldum sem hann
keppti á. Hin 15 ára Margrét Lea Kristinsdóttir
stimplaði sig rækilega
inn og vann sigur á
tveimur áhöldum.
Fimleikar Íslandsmótinu í fimleikum lauk um helgina. Á laugardaginn
var keppt í fjölþraut í áhaldafimleikum og í gær var keppt á einstökum áhöldum. Glæsileg tilþrif sáust
á fjölum Laugardalshallarinnar og
umgjörðin var með besta móti.
Valgarð Reinhardsson úr Gerplu
átti góða helgi og getur gengið afar
sáttur frá borði. Hann varð Íslandsmeistari í fjölþraut og vann Íslandsmeistaratitilinn á fjórum áhöldum í
gær.
Í fjölþrautinni hafði Valgarð betur í
baráttu við liðsfélaga sinn hjá Gerplu,
Eyþór Örn Baldursson. Valgarð fékk
74,232 stig á móti 72,697 stigum
Eyþórs. Stefán Ingvarsson úr Björk
varð þriðji með 67,431 stig.
Í gær vann Valgarð sigur á svifrá,
tvíslá, gólfi og hringjum. Hann endaði svo í 2. sæti á bogahesti á eftir
Arnþóri Jónassyni úr Gerplu. Annar
Gerplumaður, Guðjón Bjarki Hildar-

13

voru áhöldin þar sem Valgarð
Reinhardsson vann sigur á
Íslandsmótinu í fimleikum í
gær. Hann vann líka á svifrá,
tvíslá, gólfi og í hringjum.

Valgarð Reinharðsson úr Gerplu sýndi góð tilþrif í Laugardalshöllinni um helgina. Fréttablaðið/Eyþór

son, varð hlutskarpastur í stökki.
Ólympíufarinn Irina Sazanova
varði Íslandsmeistaratitil sinn í fjölþraut. Hún fékk 50,050 stig. Liðsfélagi
hennar úr Ármanni, Dominiqua Alma
Belányi, varð önnur með 48,200 stig.
Agnes Suto Tuuha og Thelma Aðalsteinsdóttir úr Gerplu voru jafnar í
3. og 4. sæti með 48,150 stig.
Vigdís Pálmadóttir varð Íslandsmeistari unglinga í fjölþraut. Guðrún
Edda Min Harðardóttir og Emilía
Sigurjónsdóttir, einnig úr Björk, lentu
í 2. og 3. sæti.
Martin Bjarni Guðmundsson úr
Gerplu varð Íslandsmeistari unglinga
í fjölþraut karlamegin. Í 2. og 3. sæti
urðu Jónas Ingi Þórisson, Ármanni, og
Breki Snorrason, Björk.
Stjarna gærdagsins í kvennaflokki
var hin 15 ára Margrét Lea Kristinsdóttir úr Björk. Hún sýndi frábær tilþrif og hrósaði sigri á slá og gólfi, eða
báðum áhöldunum sem hún keppti
á. Margrét Lea er á sínu fyrsta ári í fullorðinsflokki.
Irina varð Íslandsmeistari á tvíslá
og Agnes vann sigur í stökki.
ingvithor@frettabladid.is

MARGVERÐLAUNAÐAR HÁRVÖRUR GEGN
HÁRLOSI OG HÁRÞYNNINGU
Nioxin sækir áhrif sín í húðvörur.
Háþróaðar meðferðir sem hver og ein
inniheldur sérsniðna samsetningu virkra
efna sem valin eru til þess að berjast
gegn hárþynningu.
Fáðu nánari upplýsingar á næstu
Nioxin hársnyrtistofu.
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Enska úrvalsdeildin

Úrslit 33. umferðar 2017-18

Everton - Liverpool0-0
Stoke - Tottenham

1-2

Leicester - Newcastle

1-2

Mame Biram Diouf - Christian Eriksen 2.

Jamie Vardy - Jonjo Shelvey, Ayoze Pérez.

Brighton - Huddersfield1-1
Jonas Lössl, sjálfsmark - Steve Mounie.
Rautt spjald: Davy Propper, Brighton.

Watford - Burnley

1-2

Roberto Pereyra - Sam Vokes, Jack Cork.

Bournemouth - C. Palace 2-2
Lys Mousset, Joshua King - Luka Milivojevic,
Wilfried Zaha.

West Brom - Swansea

1-1

Man. City - Man. Utd.

2-3

Arsenal - So’ton

3-2

Chelsea - West Ham

1-1

Jay Rodriguez - Tammy Abraham.

Vincent Kompany, Iklay Gündogan - Paul
Pogba 2, Chris Smalling.

Danny Welbeck 2, Pierre-Emerick Aubameyang - Shane Long, Charlie Austin.

César Azpilicueta - Javier Hernández.

Staðan
FÉLAG

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

L

32
32
33
32
32
32
32
32
33
32
33
33
32
32
32
33
33
32
33
33

U

27
22
19
20
17
16
13
11
11
10
9
10
8
8
8
8
7
5
6
3

J

3
5
10
7
6
6
10
10
8
8
11
7
11
10
8
8
10
13
9
12

T

2
5
4
5
9
10
9
11
14
14
13
16
13
14
16
17
16
14
18
18

MÖRK
90-24
63-25
75-35
64-27
54-31
61-43
31-28
48-45
38-53
33-41
41-53
42-59
29-43
40-58
26-45
26-54
33-52
31-50
30-63
26-52

S

84
71
67
67
57
54
49
43
41
38
38
37
35
34
32
32
31
28
27
21

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson

Lék ekki með Everton í
markalausu jafntefli við
Liverpool vegna meiðsla. Hefur
misst af síðustu þremur leikjum.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.

Er meiddur og var fjarri
góðu gamni þegar Burnley
vann Watford, 1-2. Þetta
var fjórði sigur Burnley í röð.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Lék allan leikinn þegar
Cardiff tapaði 0-1 fyrir
Wolves. Náði í víti sem nýttist ekki.
Reading

Jón Daði Böðvarsson

Lék fyrstu 72 mínúturnar
í 1-0 heimasigri á Preston.
Lagði sigurmarkið upp.
Aston Villa

Birkir Bjarnason

Var í byrjunarliði Aston
Villa og lék allan tímann í
3-1 tapi fyrir Norwich á útivelli.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Gat ekki tekið þátt í 2-0
tapi Bristol City fyrir Millwall vegna hnémeiðsla.

Chris Smalling og Paul Pogba skoruðu mörk Manchester United í sigrinum á Manchester City, 2-3, á Etihad á laugardaginn. Þeir félagar voru í vandræðum í fyrri hálfleik e

Bláhærður Pogba sneri Manchest

Manchester United kom í veg fyrir að grannarnir í Manchester City fögnuðu Englandsmeistaratitlinum með 2-3 en
fótbolti Í hálfleik benti ekkert
til annars en að Manchester City
myndi fagna Englandsmeistaratitlinum í leikslok, fyrir framan granna
sína í Manchester United. City var
2-0 yfir og það eina sem United gat
huggað sig við var að munurinn var
ekki meiri.
Leikurinn var jafn fram að fyrsta
markinu sem Vincent Kompany
skoraði með þrumuskalla eftir
hornspyrnu Leroys Sané á 25. mínútu. Fimm mínútum síðar sneri
Ilkay Gündogan listilega á Nemanja
Matic og skoraði framhjá David De
Gea. City fékk frábær færi til að auka
muninn á síðustu 15 mínútum fyrri
hálfleiks. Raheem Sterling slapp
tvisvar sinnum einn í gegn en hitti
ekki markið og Gündogan skallaði
beint á De Gea í upplögðu færi. Allt
kom þó fyrir ekki og staðan því 2-0
í hálfleik.
José Mourinho vann fyrir kaupinu sínu í hálfleik því United kom
ákveðið til leiks í seinni hálfleik. Og
aðalmaðurinn í endurkomunni var
leikmaður sem er reglulega gagnrýndur fyrir frammistöðu sína í
stóru leikjunum: Paul Pogba.

Svaraði fyrir sig
Frakkinn hefur verið mikið milli
tannanna á fólki að undanförnu.
Fréttir hafa borist af meintu ósætti
hans og Mourinhos og svo er fjölmörgum umhugað um hárið á
Pogba. Daginn fyrir leik greindi Pep
Guardiola, knattspyrnustjóri City,
svo frá því að félaginu hefði boðist
að kaupa Pogba í janúarglugganum.
Pogba, sem var með bláa rönd

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Manchester United
sló fagnaðarlátum
Manchester City á
frest með 2-3 sigri
í stórleik helgarinnar. Þetta var fyrsti
sigur United á Etihad síðan 2012.
United er nú svo gott sem öruggt
með 2. sæti deildarinnar en liðið
hefur ekki endað svo ofarlega
síðan 2013.
Hvað kom á óvart?
Newcastle gerði góða
ferð á King Power
völlinn og vann 1-2
sigur á Leicester.
Þetta var þriðji sigur
Newcastle í röð og
liðið er nú 10 stigum frá fallsæti.
Vel af sér vikið hjá Rafa Benítez
miðað við þann mannskap sem
hann er með í höndunum.
Mestu vonbrigðin
Chelsea komst yfir
gegn West Ham
á heimavelli en
náði ekki að landa
sigri. Lærisveinar
Antonios Conte hafa
aðeins unnið tvo af síðustu átta
deildarleikjum sínum og vonin
um Meistaradeildarsæti er nánast
að engu orðin. Mikil vonbrigði
fyrir Englandsmeistarana.

Leikmaður helgarinnar
Danny Welbeck var í aðalhlutverki þegar Arsenal bar
sigurorð af Southampton, 3-2, á Emirates í gær. Welbeck skoraði tvö marka Arsenal og lagði það þriðja
upp fyrir Pierre-Emerick Aubameyang.
Welbeck hefur ekki beint verið iðinn við kolann
síðan hann kom til Arsenal frá Manchester United
2014. Hann er kominn með fimm deildarmörk á
þessu tímabili sem er það mesta sem hann hefur
gert síðan hann gekk í raðir Arsenal. Welbeck
hefur einnig skorað samtals fjögur mörk í öðrum
keppnum í vetur.
Welbeck var valinn í enska landsliðið fyrir vináttulandsleikina gegn Hollandi og Ítalíu og vonast
til að góð frammistaða á lokaspretti tímabilsins
skili honum í HM-hóp Englands.
Sigurinn í gær var sá sjötti í röð hjá Arsenal sem
virðist ætla að enda vel, enn eitt tímabilið. Skytturnar eru komnar með annan fótinn í undanúrslit Evrópudeildarinnar en sigur í henni gefur sem kunnugt
er sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. – iþs
í hárinu að þessu sinni, minnkaði
muninn í 2-1 á 53. mínútu eftir laglega sókn gestanna. Tveimur mínútum síðar jafnaði Pogba svo metin
með skalla eftir frábæra sendingu
frá Alexis Sánchez. Þetta voru fyrstu
mörk Pogba í ensku úrvalsdeildinni
síðan 18. nóvember á síðasta ári.
„Ég og allir vitum að hann átti
nokkra leiki þar sem hann spilaði
ekki eins vel og hann getur. En hann
er að bæta sig. Ég var ánægður með
frammistöðu hans gegn Swansea og
í dag voru hann, Nemanja Matic og
Ander Herrera frábærir í 90 mínútur,“ sagði Mourinho eftir leikinn.

Á 69. mínútu kom sigurmark
United. Sánchez tók þá aukaspyrnu
og sendi boltann inn á vítateiginn
á Chris Smalling sem skoraði með
góðu skoti.

Sluppu með skrekkinn
City þjarmaði að United það sem
eftir lifði leiks. Ashley Young slapp
á einhvern óskiljanlegan hátt við
að fá á sig vítaspyrnu, De Gea varði
meistaralega frá Sergio Agüero og
Sterling skaut í stöngina af stuttu
færi. En inn vildi boltinn ekki og
United fagnaði sigri. Hann kemur
ekki í veg fyrir að City-menn verði

15

S p o r t ∙ F R É TT A BL A ð i ð
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Domino’s-deild karla, undanúrslit

Tindastóll - ÍR

O SU
RM N O
N P
A U IÐ
SM D Ö Á
Á GU
RA M
TO Í
RG
I

9. apríl 2018

Vorið í DORMA

Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

D

M Á N U D A G UR

97-106

Tindastóll: Pétur Rúnar Birgisson 28, Sig
tryggur Arnar Björnsson 22, Antonio Hester
17/8 fráköst, Björgvin Hafþór Ríkharðs
son 9, Axel Kárason 6, Viðar Ágústsson 5,
Hannes Ingi Másson 4, Chris Davenport 3,
Helgi Freyr Margeirsson 3.
ÍR: Danero Thomas 28/9 fráköst/6 stoð
sendingar, Matthías Orri Sigurðarson 27/8
stoðsendingar, Kristinn Marinósson 20,
Hákon Örn Hjálmarsson 18, Sveinbjörn
Claessen 9, Trausti Eiríksson 2, Hjalti Frið
riksson 2/7 fráköst.

www.dorma.is
VEF VER SLUN

ALLTAF
OPIN

Staðan í einvíginu er 1-1.

Dominos-deild kvenna, undanúrslit

Valur - Keflavík

87-80

Valur: Aalyah Whitesid e 31/11 fráköst/5
stoðsendi nga r, Elín Sóley Hrafnkelsd ótti r
20/8 fráköst/5 stoðsendi nga r, Guðbjörg
Sverri sd ótti r 13/6 fráköst/5 stoðsendi ng
ar, Hallveig Jónsd ótti r 10, Bergþóra Holto n
Tóma sd ótti r 5, Ragnh eiður Benóní sd ótti r
4, Dagb jört Samúe lsd ótti r 2, Dagb jört Dögg
Karlsd ótti r 2.
Keflavík: Britta nny Dinki ns 22/9 fráköst/
9 stoðsendi nga r, Erna Hákona rd ótti r
15, Embla Kristí na rd ótti r 14, Thelma Dís
Ágústsd ótti r 12/6 fráköst/6 stoðsend
ing a r, Birna Valg erður Benónýsd ótt i r 11/
7 fráköst, Salb jörg Ragna Sæv a rsd ótt i r 4/6
fráköst, Irena Sól Jónsd ótti r 2.
Staðan í einvíginu er 2-0 fyrir Val.

Olís-deild kvenna, undanúrslit

Fram - ÍBV

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

RIVER

Rúmfatageymsla í tungu. Grænt, rautt, svart og
grátt, slitsterkt áklæði. Hægri og vinstri tunga.
Stærð: 250 x 157 cm. Svefnsvæði: 140 x 195 cm.

svefnsófi
með tungu

Fullt verð: 149.900 kr.

Aðeins 112.425 kr.

27-25

Fram: Ragnheiður Júlíusdóttir 7/4, Hildur
Þorgeirsdóttir 5, Þórey Rósa Stefánsdóttir
5, Karen Knútsdóttir 4, Steinunn Björns
dóttir 3, Marthe Sördal 2, Sigurbjörg
Jóhannsdóttir 1.
ÍBV: Karólína Bæhrenz Lárudóttir 8, Sandra
Erlingsdóttir 8/6, Ester Óskarsdóttir 4,
Sandra Dís Sigurðardóttir 3, Asuncion
Batista Portero 2.
Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Fram.

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

MONTARIO

Rúmfatageymsla og slitsterkt ljós- og
dökkgrátt áklæði. Svefnsvæði: 140x200 cm.
Stærð sófa: 158x90 cm.

svefnsófi

en vöknuðu til lífsins í þeim seinni, líkt og allt United-liðið. -

ter-slagnum

Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 67.425 kr.

ndurkomusigri í leik liðanna á laugardaginn.
Chris Smalling og Paul
Pogba hafa fagnað sigri í
öllum níu leikjunum í ensku
úrvalsdeildinni sem þeir
hafa skorað í.

Ég vildi ekki tapa
fyrir City. Þeir
hefðu orðið meistarar með
sigri og það hefði verið
skelfilegt fyrir
stuðningsmennina.
Paul Pogba

Englandsmeistari en er mikilvægur
fyrir sálartetur United-manna.
Í síðustu fjórum leikjum hefur
United tvisvar komið til baka eftir
að hafa lent 2-0 undir og tryggt sér
sigur. Það er eitthvað sem lið undir
stjórn Mourinhos höfðu ekki afrekað áður í ensku úrvalsdeildinni og
það er eitthvað sem stuðningsmenn
United hafa ekki séð síðan Sir Alex
Ferguson var við stjórnvölinn.
„Ég vildi ekki tapa fyrir City. Þeir
hefðu orðið meistarar með sigri og
það hefði verið skelfilegt fyrir stuðningsmennina,“ sagði Pogba eftir leik.
Þrátt fyrir misjafna frammistöðu
hefur Frakkinn komið með beinum
hætti að 14 mörkum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu; skorað fimm
sjálfur og gefið níu stoðsendingar.
Eftir leikinn óskaði Mourinho
Guardiola, sínum gamla fjandvini,
til hamingju með Englandsmeistaratitilinn. Það ekki spurning hvort
heldur hvenær City landar titlinum.

Tímabil koðnar niður
Það er þó hætt við því að þrátt fyrir
frábæra frammistöðu og eftirminnilega spilamennsku verði tímabilið
hálf endasleppt hjá City. Strákarnir
hans Guardiola steinlágu fyrir Liverpool, 3-0, í fyrri leik liðanna í 8-liða
úrslitum Meistaradeildar Evrópu á
miðvikudaginn og fengu svo annan
kinnhest í fyrradag. Þetta er í fyrsta
sinn sem lið undir stjórn Guardiola fær á sig þrjú mörk í tveimur
leikjum í röð.
„Við verðum að rífa okkur upp
fyrir leikinn gegn Liverpool. Við
erum atvinnumenn,“ sagði Guardiola eftir Manchester-slaginn.
„Þetta var sérstakur dagur fyrir
United sem er synd. Við vorum hugrakkir í fyrri hálfleik og sköpuðum
svo mörg færi. Við hefðum getað
fengið vítaspyrnur í fyrri og seinni
hálfleik en við verðum að bæta
okkur,“ bætti Spánverjinn við.
ingvithor@frettabladid.is

TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

ZERO

Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 216 x 143 x 88 cm.

tungusófi
Jeremy Smith kláraði leikinn fyrir
Breiðablik af vítalínunni.
Fréttablaðið/Eyþór

Vantar bara
einn sigur
körfubolti Breiðablik er einum
sigri frá því að tryggja sér sæti í
Domino’s-deild karla eftir að hafa
unnið Hamar, 87-84, í Smáranum í
gærkvöldi. Blikar leiða einvígið 2-0
og með sigri í þriðja leik liðanna í
Hveragerði á miðvikudaginn tryggja
þeir sér sæti í Domino’s-deildinni.
Hvergerðingar voru lengst af með
yfirhöndina og náðu mest 13 stiga
forskoti. Staðan í hálfleik var 41-48,
Hamri í vil. En Blikar sýndu styrk
sinn þegar á reyndi og unnu 4. leikhlutann 22-14.
Árni Elmar Hrafnsson fór mikinn
á lokakaflanum og Jeremy Smith
kláraði svo leikinn af vítalínunni.
Árni Elmar var stigahæstur í liði
Breiðabliks með 17 stig og Snorri
Vignisson kom næstur með 15 stig.
Julian Nelson skoraði 20 stig fyrir
Hamar og Larry Thomas 14. – iþs

Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 67.425 kr.

TILBOÐ

ZERO

20%
AFSLÁTTUR

hornsófi
með tungu

www.dorma.is

Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 288 x 225 x 88 cm.
Fullt verð: 169.900 kr.

Aðeins 135.920 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Aukahlutur á mynd:
Hnakkapúði

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

tímamót
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir

1870 Deutsche Bank hefur rekstur í Berlín.
1894 James Craig kaupir Geysi af bændum í Haukadal.
1911 Þingeyrarkirkja var vígð.
1940 Þjóðverjar hernámu Danmörku og gerðu innrás í
Noreg.
1942 Tveir Íslendingar og 22 Norðmenn fórust með norska
skipinu Fanefeld á leið frá Bíldudal til Ísafjarðar.
1949 Guðni
Ágústsson, fyrrverandi ráðherra,
er í heiminn
borinn.
1963 Runólfur
Ágústsson, fyrrverandi rektor
Háskólans á Bifröst, fæðist.
1967 Fyrsta Boeing 737 flugvélin
flýgur jómfrúarflug sitt.
1991 Georgía
lýsir yfir sjálfstæði frá
Sovétríkjunum.
2002 Elísabet drottningarmóðir borin til grafar frá Westminsterklaustri.
2011 Síðari þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram um Icesavesamkomulag ríkisstjórnarinnar við Breta og Hollendinga.
Samkomulaginu var hafnað með 59,7% atkvæða á móti
40,1% sem vildu samþykkja það.

Okkar ástkæri vinur, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Rögnvaldur Ólafsson
Holti,
Búðardal,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 11. apríl klukkan 13.
Fjóla Benediktsdóttir
Ólafur Rögnvaldsson
Þóra Pétursdóttir
Guðrún Á. Rögnvaldsdóttir Karl Ingason
Úlfhildur Rögnvaldsdóttir
Einar Þ. Kristjánsson
Jóhannes Rögnvaldsson
Natasa Sorgic
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Katrín Hildur S. Thorstensen
(Lilla)
áður til heimils að Gullsmára 10
og Granaskjóli 9,

lést á Sólvangi miðvikudaginn 28. mars.
Útförin verður gerð frá Digraneskirkju
miðvikudaginn 11. apríl kl. 13.00.
Örn Thorstensen
Guðbjörg Grétarsdóttir
Ágúst Thorstensen
Helga Linda Gunnarsdóttir
Rikard Thorstensen
Sigríður Steinunn Sigurðardóttir
Ölver Thorstensen
Kristín Eggertsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Lárus Jóhannesson og Jóhannes Ágústsson reka plötubúðina 12 tóna á Skólavörðustíg. Lárus segir þennan tíma hafa verið afar viðburðaríkan og tímarnir hafa breyst verulega síðan rekstur verslunarinnar hófst fyrir tveimur áratugum. Fréttablaðið/anton brink

Segir 12 tóna vera meira
en venjulega plötubúð

Plötuverslunin 12 tónar á Skólavörðustíg fagnar 20 ára afmæli um þessar mundir. Dreifing á tónlist hefur breyst gríðarlega á þessum tíma. Útlendingar koma hingað til lands til
að fara í búðina, fá kaffibolla og hlusta á íslenska tónlist. Dæmi um að fólk gráti þar.

H

ljómplötuverslunin 12 tónar á
Skólavörðustíg fagnar um þessar
mundir 20 ára afmæli sínu. Á
þessum tveimur áratugum hefur orðið
gríðarleg breyting í dreifingu tónlistar
og má með sanni segja að það sé ákveðið
stórvirki að halda úti hljómplötuverslun
svo lengi á þessum tíma.
Í stafni verslunarinnar standa þeir
Lárus Jóhannesson og Jóhannes Ágústsson. Lárus segir þennan tíma hafa verið
afar viðburðaríkan og engan bilbug er að
finna á þeim félögum.
„Það er alveg rétt að 12 tónar er annað
og meira en bara bara hljómplötuverslun.
Þetta fyrirbæri er orðið nokkuð þekkt,“
segir Lárus. „Við höfum reynt eftir fremsta
megni að vera með gott úrval af góðri tónlist og reynt að brjóta múra milli tónlistarstefna sem hefur að okkar mati gefist vel.“
En Lárus bendir lílka á að fólk hafi
gagngert gert sér ferð til Íslands með það
að markmiði að koma í verslunina. „Fyrir

Fyrir mörgum árum
kom til okkar kona frá
Japan sem hafði dreymt um að
koma í 12 tóna, setjast niður
með kaffibolla og hlusta á
íslenska tónlist. Svo þegar hún
loksins kom þá brotnaði hún
niður og fór að gráta.

sveinn@frettabladid.is
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Hugheilar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför

Friðriks Sveinssonar
læknis

og heiðruðu minningu hans.
Sérstakar þakkir til starfsfólks
heimahjúkrunar í Mosfellsbæ og til starfsfólks Miklatorgs
á Hrafnistu fyrir alúðlega og kærleiksríka umönnun.
Guðrún Friðriksdóttir
Heimir Örn Jensson
Rósa Friðriksdóttir
Þorsteinn Óli Kratsch
Jóhanna Friðriksdóttir
Sigurður Jónsson
Þóra Friðriksdóttir
Guðmundur Ragnarsson
Hildur Kristín Friðriksdóttir Sigurður Reynisson
barnabörn og barnabarnabörn.

Robbie Fowler fæddist
Robert Bernard Fowler, eða Robbie
Fowler eins og hann er oftast kallaður,
er fæddur 9. apríl 1975 og er því 43ja ára
gamall í dag. Fowler var sóknarmaður
og mikill markaskorari.
Fowler spilaði á árunum 1993 til
2012. Hann er þekktastur fyrir að spila
hjá Liverpool og er sjötti markahæsti
maðurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Hann skoraði 183 mörk í heildina fyrir
Liverpool, þar af 128 mörk í úrvalsdeildinni. Aðdáendur Liverpool kölluðu hann
Guð vegna einstakra hæfileika hans.

mörgum árum kom til okkar kona frá
Japan sem hafði dreymt um að koma í 12
tóna, setjast niður með kaffibolla og hlusta
á íslenska tónlist. Svo þegar hún loksins
kom þá brotnaði hún niður og fór að gráta.
Þá áttuðum við okkur á hvað þetta var stór
stund í lífi hennar,“ segir Lárus.
Verslunin er því að einhverju leyti fjölsóttur ferðamannastaður í Reykjavík. „Það
var fyrir tveimur árum að við lokuðum
versluninni í hálftíma vegna brúðkaups,“
segir Lárus frá. „Það orsakaðist þannig að
við fengum bréf með hálfs árs fyrirvara frá
pari í Ástralíu sem spurði hvort það væri
hægt að gefa þau saman í versluninni. Af
einhverjum ástæðum hafði búðin eitthvert sérstakt gildi fyrir þau. Þau komu
ásamt svaramönnum og við tókum þátt
í athöfninni og drukkum svo kampavín með þeim að lokinni athöfn. Þetta
kannski sýnir að búðin er eitthvað meira
en bara verslun með hljómplötur.“

Á alfræðivefnum Wikipedia kemur
fram að Fowler hafi verið Evertonaðdáandi í bernsku. Hann byrjaði að
spila með unglingaliði Liverpool árið
1991. Á 17 ára afmælisdaginn sinn árið
1992 gerði hann síðan samning við
félagið. Þar með var atvinnumennskan
hafin.
Stan Collymore spilaði með Fowler
hjá Liverpool árin 1995-1997. Hann
sagði í sjálfsævisögu sinni að Fowler
væri besti leikmaður sem hann hefði
nokkurn tímann spilað með.

Þvottadagar
15%

10
ára

ábyrgð
á kolalausum
mótor

914550043

914550046

Þvottavél

Þvottavél

L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.
Verð áður: 119.900,- Verð nú: 101.915,-

15%

L7FBM826E

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor.
Verð áður: 139.900,- Verð nú: 118.915,-

914913404

Þvottavél

Þvottavél

L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.
Verð áður: 89.900,Verð nú : 76.415,-

,-

0
0
9
.
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L6FBE840I

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

WW70
Þvottavél

7 KG. 1400 SN.
Eco Bubble
Kolalaus mótor.
Verð nú 59.900,-

1922 - 2017

Dv70M
Þurrkari a++

8 KG. 1400 SN.
Eco Bubble
Kolalaus mótor.
Verð nú 64.900,-

7 KG. barkarlaus þurrkari.
Varmadæla í stað elements.
Verð nú 76.900,-

TM

Uppþvottavél

Uppþvottavél

Uppþvottavél

DW60M6050BB
Innbyggð uppþvottavél • Tekur
14 manna stell • 7 þvottakerfi
• Starttímaseinkun • Orkunýtni
A++ • 44db • Stillanleg
efrigrind • Grind efst fyrir
hnífapör • 2 þvottaarmar

DW60M6051UW
Framhlið er hvít • Tekur 14
manna stell • 7 þvottakerfi.
- 60 mín. hraðkerfi •
Starttímaseinkun • Orkunýtni
A++ • 44db • Stillanleg
efrigrind • Grind efst fyrir
hnífapör • 3 þvottaarmar

DW60M6051US
Framhlið úr burstuðu stáli
• Tekur 14 manna stell • 7
þvottakerfi • Starttímaseinkun
• Orkunýtni A++ • 44db •
Stillanleg efrigrind • Grind efst
fyrir hnífapör • 2 þvottaarmar

Áður kr. 99.900.VERÐ NÚ: 79.920,-

Áður kr. 94.900.VERÐ NÚ: 75.900,-

Áður kr. 99.900.VERÐ NÚ: 79.920,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ÁRA

Tekur 8 kg af þvotti.
1400 sn. Öll hugsanleg
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.
Verð áður: 99.900,Verð nú: 84.915,-

WW80
Þvottavél

TM

95

15%

914913410

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

ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

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
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veður, myndasögur
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Þrautir

M Á NU D AGU R

Suðaustan- og
austankaldi í dag
og stöku skúrir eða
él sunnanlands, en
hægari og bjartviðri norðan heiða.
Víða frostlaust að
deginum.
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Gunnar Björnsson

Zeller átti leik gegn van
Parreren í Hastings árið
1978.
Svartur á leik
1. e6! Rxd4 2. exd7+
Kxd7 3. Rexd4 1-0.
Evrópumót kvenna hófst
í gær í Slóvakíu. Lenka
Ptácníková (2.198) gerði
afar gott jafntefli við
armensku skákkonuna
Lilit Mkrtchian (2.403).
Önnur umferð fer fram
í dag.
www.skak.is: GRENKEmótið.
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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. aflaga
2. fugl
3. munda
4. snælda
7. hvítagull
9. undirflík
12. varmi
14. bókstafur
16. tveir eins

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. brons, 5. rit, 6. pp, 8. etanól, 10. na, 11.
æla, 12. hrat, 13. leif, 15. aftann, 17. fitna.
LÓÐRÉTT: 1. brengla, 2. rita, 3. ota, 4. spóla, 7.
platína, 9. nærfat, 12. hiti, 14. eff, 16. nn.

Skák

LÁRÉTT
1. eirblendingur
5. bók
6. tveir eins
8. vínandi
10. átt
11. uppköst
12. botnfall
13. afgangur
15. kvöld
17. þyngjast

Pondus Eftir Frode Øverli
Þá vitum við
það. Ekki neitt
varið í Garðars
Burritos.

Guð, hversu
unaðslegt!
Það er vor í
lofti.

Fljótur að
hugsa!

Og nú …
borðtennis.

VELDU
GÆÐI!
................................................
3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hversu margar kaloríur
eru í súkkulaðiköku
karamellurjómanum?

Ó.

Vá.
Hmm …

Um
6.000.

Gætum við bætt
við það tvöföldu
beikoni?

Barnalán
Bekkurinn
minn er að
setja upp
leikrit.

PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 -16.00
9.00 -16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18

Ég ætla bara
að fá lítið glas
af sjálfshatri.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Í alvöru?
Hvernig leikrit?

Það heitir
„Matur:
frábært
ferðalag.”

Áhugavert.
Ertu með hlutverk?

Ég er
ristillinn.

Vinsamlegast segðu mér
að þú þurfir ekki búning.

Týpuhlutverk,
ha?

MÁNUDAGUR

9. apríl 2018

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur

Viðburðir

hvar@frettabladid.is

Hvað? Gestagangur: Stefan
Laxness – Forensic Architecture
Hvenær? 12.15
Hvar? Listaháskóli Íslands
Stefan Laxness arkitekt, rannsakandi og verkefnafulltrúi hjá
Forensic Architecture, heldur opinn
fyrirlestur.

9. apríl 2018
Tónlist
Hvað? Björk – Utopia – Aukatónleikar
Hvenær? 20.00
Hvar? Háskólabíó
Björk er án efa þekktasti listamaður
Íslands fyrr og síðar. Plötur hennar
hafa selst í milljónum eintaka út
um allan heim og fyrir þá síðustu,
Vulnicura, vann hún m.a. Brit-verðlaunin sem besta alþjóðlega söngkonan. Hún kemur fram með 7
flautuleikurum, slagverksleikara og
raftónlistarmanni. Hópurinn hefur
verið við æfingar á Íslandi sl. vikur.
Í Háskólabíói verður m.a. leikmynd
tónleikaferðarinnar frumsýnd en
hún er hönnuð af Heimi Sverrissyni
og smíðuð í Irma Studios. Danshöfundur er Margrét Bjarnadóttir.
Um er að ræða aukatónleika þar
sem seldist upp á „aðal“ tónleikana
12. apríl.
Hvað? Mánudjass
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Naustunum
Djassinn dunar á Húrra í tilefni
mánudags.
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Hvað? Digital LA –
Iceland: Silicon Beach
meets Silicon Vikings
Hvenær? 17.00
Hvar? Loft hostel
Hressir startupspaðar frá Íslandi
mæta startup-spöðum
frá LA.

Hvað? Hilda frænka – Frumsýning
Hvenær? 18.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Hilda frænka lifir fyrir plönturnar
sínar. Á meðan hún ræktar heilan
helling af gróðri inni í ævintýralegri
glerhöll, vinnur alþjóðlegt stórfyrirtæki að því að rækta töfraplöntu
sem kallast Attilem. Stormasöm og
stórskemmtileg blanda af spennu,
fjölskyldudrama og ástarsögu,
stórkostleg skemmtun sem hentar
börnum 8+ ára og eldri. Myndin
verður sýnd með íslenskum texta á
Alþjóðlegri barnakvikmyndahátíð

Björk, hin eina sanna,
heldur stærðarinnar tónleika þann
12. apríl. Í kvöld
verða aukatónleikar enda seldist
upp á örskotsstundu.

tækinu Honsa sem
LEAN-sérfræðingur
og er menntaður frá BI
og Harvard. Fyrirlesturinn
fer fram á ensku.

Sýningar
Hvað? Eitt leiðir af öðru og öðru og
öðru – Ásgeir Skúlason
Hvenær? 12.00
Hvar? Listasalur Mosfellsbæjar
Ásgeir er fæddur árið 1984 og býr
í Mosfellsdal. Hann útskrifaðist
úr myndlistardeild Listaháskóla
Íslands árið 2013 og er þetta fyrsta
einkasýning hans. Myndlist Ásgeirs
einkennist af þráhyggjukenndri
endurtekningu með aðferðir og
efnivið en öll verkin á sýningunni
eru unnin úr PVC-rafmagnseinangrunarteipi. Um ferlið segir
Ásgeir: „Ég ræð ekki við mig, þegar
þráhyggjan kemur yfir mig verð ég

Hvað? Business process excellence
champion league - How to get there
Hvenær? 12.00
Hvar? Háskóli Íslands
Í dag kemur Vidas Petraitis LEANsérfræðingur í heimsókn og mun
hann halda fyrirlestur í boði viðskiptafræðideildar í Ingjaldsstofu
HT-101 í Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn hefst kl.12.00 og lýkur
kl.13.00. Vidas starfar hjá fyrir-

að gera tilraunir, ég verð að halda
áfram sama hver endanleg útkoma
verður, burtséð frá því hvort mér
þykir hún góð eða slæm. Verkin á
sýningunni eru afrakstur þessara
tilrauna og þróunar.“ Sýningu
Ásgeirs lýkur 4. maí og er aðgangur
ókeypis.
Hvað? Ex libris | Sýning á bókmerkjum
Hvenær? 10.00
Hvar? Borgarbókasafnið, Tryggvagötu
Sýningin er sett upp í samstarfi
við Myndlistaskóla Reykjavíkur og
Landsbókasafn Íslands. Í dag eru
bókmerki ekki algeng sjón, en áður
fyrr voru slík skrautmerki hönnuð
af listafólki og sett innan á bókarkápur til að tilgreina eiganda þeirra.
Óhætt er að segja að um er að ræða
menningarverðmæti sem lítið hefur
farið fyrir og gaman er að kynna
betur fyrir yngri kynslóðinni. Það
þótti því kjörið að fá nemendur við
Myndlistaskólann í Reykjavík til að
spreyta sig á hönnun bókmerkja
með skírskotun í hefðina en um leið
með skýra tengingu inn í nútímann.
Nemendum var jafnframt gert að
setja fram hönnunarferli sitt með
skissum og myndum sem gefa til
kynna hvaðan hugmyndir þeirra eru
sprottnar.
Hvað? Elina Brotherus – Leikreglur

Hvenær? 11.00
Hvar? Listasafn Íslands
Listasafn Íslands sýnir ný verk eins
þekktasta ljósmyndara samtímans,
Elinu Brotherus. Elina Brotherus
(f. 1972 í Finnlandi) fæst að mestu
við gerð sjálfsmynda og landslagsmynda. Í verkum Elinu má skynja
sterka nálægð hennar sjálfrar en
hún kemur fyrir í öllum ljósmyndaog vídeóverkum sýningarinnar,
berskjölduð og hispurslaus. Verkin
eru unnin á árunum 2016-2017 og
einkennast af marglaga frásögnum
sem sveiflast á milli kímni og trega.
Í mörgum þeirra setur Elina sér
leikreglur og fer eftir þeim innan
ramma myndavélarinnar, sem er
í senn leikfélagi hennar og sálarspegill.
Hvað? Korriró og dillidó – Þjóðsagnamyndir Ásgríms Jónssonar
Hvenær? 11.00
Hvar? Listasafn Íslands
Ævintýrin gerast enn! Myndheimur
íslenskra þjóðsagna og ævintýra
sem Ásgrímur Jónsson skapaði með
verkum sínum er sannkallaður
töfraheimur. Álfar, tröll og draugar,
sem lifað höfðu með óljósum hætti
í hugskoti þjóðarinnar í rökkri baðstofunnar, tóku á sig skýra mynd í
verkum Ásgríms, en hann sýndi slík
verk í fyrsta sinn á Íslandi árið 1905.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Hildur Frænka
Doktor Proktor & Tímabaðkarið
Doktor Proktor & Prumpuduftið
Hleyptu Sól í hjartað
The Shape Of Water
Loving Vincent
The Florida Project
Loveless

18:00
18:00
18:00
20:00
20:00
22:00
22:30
22:30

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

ENDURNÝJAÐU TENGSLIN
MEÐ KODIAQ OG KAROQ.

KODIAQ OG KAROQ. FYRIR FÓLKIÐ ÞITT OG NÁTTÚRUNA.
Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Hvort sem þú
velur margverðlaunaðan KODIAQ eða glænýjan og snjallan KAROQ gerir þú hvorutveggja.
Komdu og prófaðu jeppabræðurna frá ŠKODA. Hlökkum til að sjá þig!
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

ŠKODA KODIAQ 4x4 frá:

5.590.000 kr.

ŠKODA KAROQ frá:

3.890.000 kr.
www.skoda.is
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Mánudagur

UM LAND ALLT
KL. 19:25

Kristján Már Unnarsson heimsækir Skagafjörð. Á Sauðárkróki rísa tugir
nýrra íbúðarhúsa eftir langvarandi hlé. Héraðið býr að öﬂugri matvælaframleiðslu bæði í landbúnaði og sjávarútvegi. Með nýsköpun á sviði
líftækni og ferðaþjónustu er þess freistað að renna ﬂeiri stoðum undir
samfélagið.

Magnað

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

Bræðurnir Jonathan og Drew 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.

SUITS

KL. 20:45

Snýr
aftur

Við höldum áfram þar sem frá var
horﬁð með þessa stórgóðu þætti
um klækjareﬁna á lögmannsstofunni sem fara ekki alltaf eftir
bókinni.

Stöð 2

Stöð 3

Stöð 2 bíó

07.00 The Simpsons
07.20 Strákarnir
07.40 The Middle
08.05 2 Broke Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Hell’s Kitchen
10.20 Empire
11.05 Masterchef USA
11.50 Kevin Can Wait
12.15 Gatan mín
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.30 The X Factor UK
15.40 The X Factor UK
16.35 The Simpsons
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 nær að skapa einstakt andrúmsloft í salnum sem
skilar sér beint til áhorfenda sem
sitja 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 K ristján Már
Unnarsson heimsækir Skagafjörð.
Á Sauðárkróki rísa tugir nýrra
íbúðarhúsa eftir langvarandi hlé.
Héraðið býr að öflugri matvælaframleiðslu bæði í landbúnaði
og sjávarútvegi. Með nýsköpun
á sviði líftækni og ferðaþjónustu
er þess freistað að renna fleiri
stoðum undir samfélagið.
20.00 Brother vs.Brother
20.50 Suits
21.35 S.W.A.T.
22.25 The Path
23.15 Lucifer
00.45 Gone
01.30 Unsolved: The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
02.15 Blindspot
03.00 Strike Back
03.50 Bones
04.35 The Deuce
05.20 Notorious
06.05 Notorious

19.05 Catastrophe
19.35 The New Girl
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Silicon Valley
21.15 Empire
22.00 The Last Ship
22.45 iZombie
23.30 Supernatural
00.45 The New Girl
01.10 Seinfeld
01.35 Tónlist

10.00 Apollo 13
12.20 Fed up
13.55 Joy
16.00 Apollo 13
18.20 Fed Up Mögnuð heimildarmynd frá árinu 2014 sem
fjallar um áhrif viðbætts sykurs
í bandarískum matvælaiðnaði
á heilsu manna. Notkun á sykri
hefur skapað eitt alvarlegasta
heilsufarsvandamál sem bæði
Bandaríkin og fleiri lönd eru að
glíma við í dag. Fed Up er mynd
sem enginn ætti að láta framhjá
sér fara.
19.55 Joy
22.00 Jason Bourne Spennumynd frá 2016 með Matt Damon
og Aliciu Vikander í aðalhlutverkum. Nokkur ár eru liðin frá
því að Jason Bourne lét sig hverfa
eftir atburðina sem sagði frá í
myndinni The Bourne Ultimatum.
Tímann hefur hann notað til að
fá minni sitt aftur og nú er komið
að því að hann vill fá lokasvör
frá þeim sem þekkja fortíð hans
betur. Með önnur hlutverk fara
Tommy Lee Jones, Vincent Cassel
og Julia Stiles.
00.05 James White
01.35 Sausage Party
03.05 Jason Bourne

stöð 2 sport

S.W.A.T.

08.05 Manchester City - Man
chester United
09.45 Everton - Liverpool
11.35 Chelsea - West Ham
13.15 Messan
14.30 Tindastóll - ÍR
16.10 Domino’s-körfuboltakvöld
16.40 Everton - Liverpool
18.20 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.45 KR - Haukar
21.00 Domino’s-körfuboltakvöld
21.30 Football League Show
22.00 Leipzig - Leverkusen
23.40 Valur - Haukar

KL. 21:30

Hörkuspennandi þættir um Daniel
Harrelson og félaga í sérsveit
lögreglunnar í Los Angeles.

THE PATH
KL. 22:10

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

Stöð 2 Krakkar
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og litli
08.13 Víkingurinn Viggó
08.27 K3
08.38 Mæja býfluga
08.50 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 K3
12.38 Mæja býfluga
12.50 Kormákur
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 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 K3
16.38 Mæja býfluga
16.50 Kormákur
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar 		
frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
19.00Maddit

JASON BOURNE
KL. 22:00

Nokkur ár eru liðin frá því Jason
Bourne lét sig hverfa en nú vill hann
fá lokasvör frá þeim sem þekkja
fortíð hans betur.

stöð 2 sport 2
10.30 Meistaradeildin í hesta
íþróttum
13.50 Fram - ÍBV
15.15 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers
17.10 Cardiff - Wolves
18.50 Football League Show
19.20 Lengjubikarinn
21.30 Arsenal - Southampton
23.10 Spænsku mörkin
23.40 KR - Haukar

SILICON VALLEY
KL. 20:50

Gamanþáttaröð um sex unga menn
sem stofna sprotafyrirtæki í
Sílíkondalnum og freista þess að
láta drauma sína rætast.

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

Dóra könnuður
kl. 09.00, 13.00
og 17.00

golfStöðin
09.00 2018 Masters
14.00 Champions Tour Highlights
14.55 Golfing World
15.45 2018 Masters
20.45 ANA Inspiration

RúV
14.55 Útsvar
16.05 Tímamótauppgötvanir
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: Spánn 1982
00.00 Kastljós
00.15 Menningin
00.20 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show
09.45 The Late Late Show
10.25 Síminn + Spotify
13.00 Dr. Phil
13.40 Superior Donuts
14.05 Scorpion
14.50 Speechless
15.15 Amazing Hotels: Life
Beyond the Lobby
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 Will & Grace
19.25 The Good Place
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 Assassination of Gianni
Versace
03.50 Shots Fired

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

t

WHIRLPOOL DAGAR

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR
HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

ALLAR WHIRLPOOL VÖRUR

Á 15-50% AFSLÆTTI
6. – 15. APRÍL

ht.is
7 VERSLANIR UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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MÁNUDAGUR

Jóhanna lét drauminn um að snúa aftur á skipið rætast og tók upp myndband í leiðinni. Fréttablaðið/Anton Brink

Tók upp myndband á
100 ára skipi í Afríku
Jóhanna Elísa Skúladóttir samdi lag á hollensku skipi fyrir tveimur
árum þegar hún var þar sjálfboðaliði. Hún fór svo til Grænhöfðaeyja
þar sem skipið var statt og tók upp tónlistarmyndband við sama lag.

J
ÞRIÐJUDAGA

Hönnun og

Lífsstíll

með Völu Matt
Glænýir og stórskemmtilegir þættir
með Völu Matt sem fer í
ævintýralegan leiðangur og
heimsækir skapandi og
skemmtilegt fólk.

365.is 1817

MARGFALT SKEMMTILEGRI

óhanna Elísa Skúladóttir,
söngkona og lagahöfundur,
sendi frá sér glænýtt myndband við lagið The Adventurous Dream sem hún tók
upp á Grænhöfðaeyjum.
Myndbandið var tekið upp
fyrir framan og á 100 ára
gamalli skútu en Jóhanna hafði
einmitt samið lagið á þessari sömu
skútu fyrir tveimur árum.
„Ég fór fyrir tilviljun í seglskipakeppnina The Tall Ships Races. Ég
var sjálfboðaliði á einu seglskipi
þarna, 100 ára gömlu hollensku
seglskipi. Þarna er einungis siglt
fyrir seglum, það er bannað að nota
vélarafl. Upplifunin að sigla þetta
var einstök. Ég var laus við allar
áhyggjur og áreiti – það eina sem
var til í heiminum þessa daga var
skipið, sjórinn og sólin. Maður gat
setið uppi á dekki tímunum saman
og horft á sjóndeildarhringinn án
þess að leiðast. Það var akkúrat á
þannig augnabliki sem ég samdi
lagið en það hefur aldrei gerst hjá
mér áður að lag komi svona til mín.
Lagið fjallar einfaldlega um upplifunina á skipinu.“
Hvernig gerðist það að þú endaðir
í þessari keppni?
„Ég bjó í Svíþjóð á þessum tíma
og einn daginn var ég að skrolla
í gegnum Facebook og rak augun
í auglýsingu sem hljómaði einhvernveginn svona: „Viltu verða
sjálfboðaliði á seglskipi í seglskipakeppni?“ Ég varð forvitin og ákvað
að slá til. Svo sótti ég bara um ásamt
400 öðrum og fékk þetta. Við vorum
þarna nokkur ungmenni á skipinu.
Í kringum þetta voru svo skrúðgöngur, hátíðarhöld og risapartí
með öllum skipverjum af öllum
skipunum – þetta var bara alveg
sjúklega gaman!“
Svo gaman var þetta að Jóhanna
gat bókstaflega ekki hætt að hugsa
um ferðalagið.

Jóhanna upplifði drauminn um borð í skipinu Oosterschelde sem má sjá hér.

Maður gat setið
uppi á dekki tímunum saman og horft á
sjóndeildarhringinn án
þess að leiðast. Það var
akkúrat á þannig augnabliki sem ég samdi lagið.
„Eftir keppnina dreymdi mig um
að snúa aftur á skipið – ég vissi að
það væru ferðir í boði með skipinu
um Grænhöfðaeyjar en það fannst
mér ótrúlega heillandi. Einu ári
síðar var ég að taka upp nokkur lög
á komandi plötu, þar á meðal þetta
lag sem ég samdi á skipinu, og þá
datt mér í hug að snúa aftur á skipið
og taka upp tónlistarmyndband. Ég
ætlaði mér að ná þessu takmarki og
með miklu áræði og skipulagningu
tókst mér það.“
Jóhanna tók myndbandið upp á
skipinu á Grænhöfðaeyjum í byrjun
árs og nú er það komið út og draumur hennar hefur ræst, hvorki meira
né minna.

Var þetta ekkert vesen?
„Nei. Ég var svo heppin að fá
ótrúlega fínan danskan kvikmyndagerðarmann með mér. Ég
hafði aldrei hitt hann áður en hann
kom í gegnum Eyk Studio. Hann
kom með sínar græjur; myndavél
og dróna. Við tókum þetta upp á
tveimur dögum plús eitt kvöld á
þriðja degi. Einn daginn vorum við
bara í landi með skipið í bakgrunni.
Við vorum á eyðieyju með gömlu
virki þangað sem var farið með
okkur á gúmmíbát. Svo vorum við
bara á skipinu í einn dag á siglingu.
Þetta gekk allt ótrúlega greiðlega
fyrir sig.“
Fram undan hjá Jóhönnu er að
klára plötuna sína, en The Adventurous Dream er annað lagið sem
hún gefur út af plötunni. Annars er
hún bara að semja á fullu og segir
að það sé mikið í pípunum.
Myndbandið má finna á YouTube
og á like-síðu Jóhönnu á Facebook.
Lagið má svo finna á Spotify og
öðrum streymisveitum.
stefanthor@frettabladid.is
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LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Gæðarúm í miklu úrvali

ti
Öll sæ
a
og b k t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
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l
n
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Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
eg
l
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

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

Leynigesturinn

É

g ætla alltaf að fá skólamat,“
sagði tíu ára sonur minn eftir
fyrsta daginn í nýjum grunnskóla. „Það er flatbaka á föstudögum
og á öðrum dögum eru pylsur og
hamborgarar.“
Víða í okkar vestræna heimi er að
finna fæði sem inniheldur leynigest
sem er orsök háþrýstings sem veldur
flestum ótímabærum dauðsföllum
á heimsvísu eða 7,5 milljónum ár
hvert. Háþrýstingur mælist hjá um
40% fólks yfir 25 ára.
Oftast verðum við ekki vör við
leynigestinn því bragðlaukarnir
aðlagast honum hratt. Hann leynist
í heimilismat eins og brauði, ostum,
beikoni, skinku og flestum tilbúnum
réttum og skyndibitum. Hann er vinsæll því hann eykur geymsluþol matvæla og losar dópamín í heilanum.
Þessi leynigestur er salt. Flestir
innbyrða tvöfalt meira af salti en
telst innan heilbrigðra marka sem er
minna en teskeið á dag (5 g, viðmið
er minna fyrir börn). Mikil saltneysla
eykur hættu á háþrýstingi því saltið
dregur að sér vatn og eykur rúmmál
æðakerfisins. Hægt og hljóðlega
getur ómeðhöndlaður háþrýstingur
valdið skemmdum víða í líkamanum
sem geta leitt til dauða.
Að minnka saltneyslu er ein hagkvæmasta aðgerð sem ríki geta ráðist
í til að bæta heilsu þjóðar. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO)
bendir á að stjórnvöld geti beint
neyslu í átt að hollara fæði og fylgjast
skuli með þróun saltneyslu í skólum.
Sjálf getum við gert hluti eins og að
salta matinn okkar minna, hafa ekki
saltstauka á borðum og velja matvöru með minna saltinnihaldi.
Strákurinn minn fær ennþá
skólamat og við borðum saltbættan
mat meðvituð um að leynigesturinn
hefur hreiðrað um sig í flestum mat
sem kemur ekki beint úr smiðju
náttúrunnar. Við verðum að snúa
þessari þróun við.

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

