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Það var þröngt setið við borðið á fundi utanríkismálanefndar í gærkvöld. Þar gerði Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra grein fyrir afstöðu stjórnvalda til hernaðaraðgerða Bandaríkjanna, Bretlands og Frakklands í Sýrlandi. Sú afstaða fer þvert gegn afstöðu Vinstri grænna, segir þingmaður flokksins í samtali við Fréttablaðið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Stefna VG verði að koma skýrar fram
Titringur er innan VG
vegna yfirlýsingar ríkisstjórnar um stuðning
við aðgerðir í Sýrlandi.
UTANRÍKISMÁL „Hernaðaraðgerðir
koma ekki á friði. Pólitískar viðræður og diplómatískar lausnir
koma á friði,“ segir Rósa Björk

Ódýrari aðgerðir
í boði á Íslandi
HEILBRIGÐISMÁL Sjúkratryggingar

Íslands gætu sparað háar upphæðir
ef stofnunin myndi semja um liðskiptaaðgerðir við Klíníkina. Kostnaður við aðgerðirnar á Klíníkinni
er um ein milljón króna en Sjúkratryggingar greiða aðeins fyrir slíkar
aðgerðir í Svíþjóð, sem kostar þrisvar
sinnum meira.
„Þetta snýst um lélega pólitík.
Kostnaðurinn hjá okkur er rétt rúm
milljón. Ég hefði haldið að það væri
ákjósanlegt að gera þessar aðgerðir
á hagkvæmari hátt fyrir hið opinbera,“ segir Hjálmar Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri Klíníkurinnar.
„Skurðlæknar þurfa ákveðinn
fjölda aðgerða á ári til að viðhalda
þekkingu, því eru rök fyrir því að hafa
þær á færri stöðum en fleiri,“ segir
Ólafur Þór Gunnarsson, fulltrúi VG í
velferðarnefnd. – sa / sjá síðu 4

Brynjólfsdóttir, þingmaður Vinstri
grænna. Guðlaugur Þór Þórðarson
ræddi málefni Sýrlands á fundi
utanríkismálanefndar í gærkvöldi
og fór yfir viðbrögð íslenskra stjórnvalda vegna loftárása Bandaríkjamanna, Breta og Frakka um helgina.
Rósa segir fundinn hafa verið
mjög upplýsandi en hann hafi þó
ekki breytt afstöðu sinni. „Ég er enn
andsnúin þessum aðgerðum og hef

ekkert breytt afstöðu minni þrátt
fyrir fundinn,“ segir Rósa og bætir
við: „Stefna VG verður að koma fram
með skýrari hætti í utanríkisstefnu
Íslands, það er mín skoðun og ég
mun ekki hvika frá henni.“ Rósa segist hafa fengið mikið af skilaboðum
frá flokksfélögum og kjósendum
vegna málsins. „Ég hef fundið fyrir
miklum stuðningi við þau sjónarmið sem ég hef haldið á lofti.“

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Guðmundur Steingrímsson skrifar
um óþarfa
stjórnmálaflokka. 16

„Það væri miklu betri bragur á
því að VG færi að viðurkenna að
með ríkisstjórnarsetu sinni eru þau
að styðja aðgerðir NATO. Það er
langbest að segja það hreint út. Það
skaðar utanríkisstefnu okkar að
vera með einhverja hálfvelgju,“ segir
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
formaður Viðreisnar og nefndarmaður í utanríkismálanefnd.
Hún segir yfirlýsingar forystu-

Vantar smurolíu
í augun?
Vertu viss með

öflugur liðstyrkur

SPORT Manchester United færði
grönnum í City titil á silfurfati
eftir tap gegn West Brom. 18
TÍMAMÓT Lýðháskólinn á Flateyri hefur opnað fyrir umsóknir
um nám. 26
LÍFIÐ BrewDog stefnir á að opna
bar á Íslandi. 34
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ l FÓLK

l FASTEIGNIR

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Svissnesk gervitár við augnþurrki
Fást í öllum helstu apótekum

fólks ríkisstjórnarinnar hafa verið
misvísandi.
„Það þekkja allir ólíka stefnu
flokkanna í þessum efnum, en
stjórnarsáttmálinn er skýr,“ segir
Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra aðspurður um samstöðu
um málið innan ríkisstjórnarinnar
og afstöðu til loftárásanna. Hann
segir engan titring í ríkisstjórninni
vegna málsins. – aá / sjá síðu 6
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Átök og Íslandsmet

Veður

Í dag hvessir smám saman af austri,
mest við suðurströndina. Þá fer að
rigna sunnan- og suðaustanlands
en annars staðar er útlit fyrir heldur
hægari vind og þurrviðri. SJÁ SÍÐU 16

Friðrik krónprins Dana.

Krónprins með
almúganum á
Pablo Discobar
SAMFÉLAG Friðrik, krónprins Dana,
var staddur í Reykjavík um helgina
og skemmti sér, að því er virtist,
konunglega í höfuðborginni. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
kom hann ásamt fríðu föruneyti á
skemmtistaðinn Pablo Discobar.
Þar var krónprinsinn á gestalista
en hann afþakkaði að fá borð og fór
þess í stað beint á barinn og féll vel
inn í hóp gestanna sem fyrir voru.
Að sögn þeirra sem voru á
staðnum höfðu gestir barsins ekki
hugmynd um að hér væri sjálfur
krónprins Danmerkur á ferð, hvað
þá barna-barna-barna-barnabarn
Viktoríu Bretadrottningar og sá
fyrsti í erfðaröðinni að dönsku
krúnunni.
Þetta var ekki fyrsta stopp hjá
Friðriki og föruneyti hans. Heimildarmaður Fréttablaðsins á veitingastaðnum Snaps sá prinsinn snæða
kvöldverð þar. Þar vakti Friðrik
mikla athygli meðal gesta en sumir
fengu mynd af sér með prinsinum.
Royalistarnir virðast þannig
frekar halda til á Snaps en á Pablo
Discobar.
Krónprinsinn verður fimmtugur
þann 26. maí og af því tilefni verða
mikil hátíðarhöld í Danmörku.
Verða meðal annars haldnar
hlaupahátíðir í fimm borgum. – khn

Átökin voru mikil á Íslandsmóti fatlaðra í kraftlyftingum. Tvö Íslandsmet voru slegin en það gerðu Vignir Þór Unnsteinsson og Sigríður Sigurjónsdóttir.
Vignir setti met í bekkpressu þegar hann lyfti 155 kílóum. Sigríður setti Íslandsmet í hnébeygju þegar hún tók 120 kíló. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nagladekk skal
taka úr umferð
SAMGÖNGUR Ekki er heimilt að nota
nagladekk í Reykjavík á tímabilinu
15. apríl til 1. nóvember. Laugardagurinn var því síðasti dagurinn
sem það var heimilt.
Á heimasíðu Reykjavíkurborgar
kemur fram að nagladekk auki
kostnað á viðhaldi, auki eldsneytiskostnað, valda hávaða og dragi úr
loftgæðum með aukinni mengun.
Þar kemur einnig fram að samgöngur eru ein helsta uppspretta
loftmengunar í Reykjavík. Eru
borgarbúar hvattir til að tileinka
sér fjölbreytni í samgöngum, og
nýta í ríkari mæli vistvænni samgöngur eins og hjólreiðar, göngu
eða almenningssamgöngur.
Hlutfall ökutækja á nagladekkjum í Reykjavík var 45 prósent í
mars og má því gera ráð fyrir að
mikið verði að gera á hjólbarðaverkstæðum í vikunni. – la

15. mars til
20. apríl

50-70%

afsláttur af erlendum
bókum og völdum
vörum.

Alvöru bókabúð og miklu meira
www.boksala.is

Mikill árangur á Vogi
í átaki gegn lifrarbólgu
Vel miðar í baráttunni gegn lifrarbólgu C en á Vogi hafa 473 einstaklingar lokið
lyfjameðferð við sjúkdómnum og eru læknaðir af smitinu. „Við erum á góðri
leið með að ná markmiði okkar um útrýmingu,“ segir yfirlæknir á Vogi.
HEILBRIGÐISMÁL Á þeim fimmtán
mánuðum sem liðnir eru frá því
að átak gegn lifrarbólgu C hófst á
Íslandi hefur tíðni sjúkdómsins,
meðal einstaklinga sem sprauta
eiturlyfjum í æð, á sjúkrahúsinu
Vogi hrunið úr 43 prósentum í 12
árið 2017.
Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir
á Vogi, kynnti fyrstu niðurstöður
átaksins á ráðstefnu lifrarsamtakanna EASL í París um helgina.
„Það leikur enginn vafi á því að
þetta er krefjandi verkefni, en við
erum sannfærð um að því hafi verið
hrundið af stað á vel heppnaðan
hátt og að við erum á góðri leið með
ná markmiði okkar um útrýmingu
[veirunnar],“ sagði Valgerður í París.
Blásið var til átaks gegn lifrarbólgu C á Íslandi árið 2015 en það
hófst síðan með formlegum hætti í
janúar árið 2016.
Markmiðið var og er að útrýma
krónískri lifrarbólgu C á Íslandi. Einstaklingar sem sprauta sig með eiturlyfjum voru settir í forgang, ásamt
einstaklingum með lifrarsjúkdóm á
háu stigi og föngum.
Á fyrstu fimmtán mánuðum
átaksins voru 554 sjúklingar á Vogi,
sem greindir voru með lifrarbólgu
C, metnir og í kjölfarið hófu 518
einstaklingar lyfjameðferð. Af þeim
hafa nú 473 lokið meðferð.
Níutíu og sex prósent þeirra báru
ekki lengur veiruna tólf vikum eftir
lyfjameðferð. Þeir voru læknaðir af
lifrarbólgu C. Þannig lækkaði tíðnin
um 72 prósent tímabilinu, eða úr 43
prósentum árið 2015 í 12 prósent
árið 2017.
„Einstaklingar sem sprauta eiturlyfjum í æð eru meginþorri þeirra

Mikilvægt er að ná til þeirra sem nota eiturlyf í æð ef útrýma á lifrarbólgu C.
NORDICPHOTOS/GETTY

sem smitast af lifrarbólgu C á
Íslandi,“ sagði Valgerður.
„Og það að ná til þessa hóps ætti
að vera í forgangi þegar litið er til
næstu skrefa. Við viljum leggja
áherslu á og efla samstarf meðferðarstöðva bæði þegar kemur að skimun
og meðferð við lifrarbólgu C. Þetta er
lykillinn að því að ná til þessa hóps
fólks.“ kjartanh@frettabladid.is

72%

lægri er tíðni lifrarbólgu C
meðal sprautufíkla á Vogi.

ALLTAF Á BREMSUNNI?

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87390 04/18

Þá er nú mikilvægt að láta kanna hvernig þær standa sig.
Mættu með þína Toyotu í bremsutékk í boði viðurkenndra
þjónustuaðila 16.–30. apríl.

Ef það þarf að laga eitthvað er að sjálfsögðu sértilboð á bremsuviðgerðum, bremsuklossum,
bremsuborðum og bremsudiskum á sama tíma. Kynntu þér málið eða komdu bara við.
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Toyota Kauptúni
Toyota Akureyri
Toyota Selfossi
Toyota Reykjanesbæ
Arctic Trucks
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Nethamar
Bílatangi
Bifreiðaverkstæði KS
Bílaleiga Húsavíkur
Bílaverkstæði Austurlands
Bílageirinn

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

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

570-5070
460-4300
480-8000
420-6610
540-4900
440-8000
440-8000
481-1216
456-4580
455-4570
464-1888
470-5070
421-6901
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Engin vandamál – bara lausnir
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Spá verulegri fjölgun skemmtiferðaskipa til landsins
FERÐAÞJÓNUSTA Faxaflóahafnir
gera ráð fyrir 167 komum skemmtiferðaskipa til landsins í ár, þar af 14
á Akranesi. Áætlaður heildarfjöldi
farþega árið 2018 er þannig vel yfir
147.000. Árið 2008 komu alls 59.308
farþegar með skemmtiferðaskipum
hingað til lands og voru skipakomurnar þá 83 talsins. Á síðasta
ári voru komurnar 135 og farþegafjöldinn ríflega 128.000 manns.
Þetta kemur fram í minnisblaði Faxaflóahafna um móttöku
skemmtiferðaskipa. Þar segir jafn-

MEST LESIÐ

Heildarfarþegarými
skemmtiferðaskipa á næsta
ári verður 191.000 manns.

framt að nú þegar sé búið að bóka
178 skipakomur árið 2019 þar sem
heildarfarþegarými sé tæplega
191.000. Þannig mun skipakomum
fjölga um 6,3 prósent og farþega-

fjöldinn aukast um 29 prósent.
Þjóðverjar hafa frá árinu 2001
verið stærsti hópur ferðamanna sem
hingað koma með skemmtiferðaskipum til Faxaflóahafna, en ferðamenn frá Bandaríkjunum fylgja þar
fast á eftir.
Í minnisblaðinu segir jafnframt
að brýnt sé að bæta aðstöðu á
Skarfabakka í ljósi þessarar fjölgunar. Þetta tekur til betri aðstöðu til
innritunar nýrra farþega, geymslu
á farangri farþega og aðstöðu til
öryggisskoðunar á farangri. – khn

Tæplega 180 skemmtiferðaskip koma hingað á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Pólitískan vilja skortir til að
gera samning við Klíníkina

Klíníkin getur boðið íslenskum stjórnvöldum liðskiptaaðgerðir fyrir þriðjung af þeim kostnaði sem ríkið
greiðir fyrir sömu aðgerðir í Svíþjóð. Pólitískan vilja skortir til að gera samning að mati Hjálmars Þorsteinssonar, framkvæmdastjóra Klíníkurinnar. „Enginn myndi fara svona með heimilisbókhaldið sitt,“ segir hann.

1

Píratar:
Tregða og lítill
skilningur á vanda
skuldara

Manchester City
2
enskur meistari í
fimmta sinn

3

Ferðamaður í
ölæði braust inn
á skemmtistað

4

Pútín hvorki
„fífl“ né
„sikkópati“

5

Þingmaður
kveður hund
með trega

HEILBRIGÐISMÁL Sjúkratryggingar
Íslands gætu sparað háar upphæðir ef stofnunin myndi semja
um liðskiptaaðgerðir við Klíníkina í
Ármúla. Kostnaður við liðskiptaaðgerðir á Klíníkinni er um ein milljón króna en Sjúkratryggingar greiða
aðeins fyrir slíkar aðgerðir í Svíþjóð,
sem kostar þrisvar sinnum meira.
Hjálmar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Klíníkurinnar, segir
málið í grunninn ofureinfalt og snúast um að tryggja réttindi sjúklinga.
„Þetta snýst um lélega pólitík.
Kostnaðurinn hjá okkur er rétt
rúm milljón. Ég hef farið með fimm
sjúklinga til Svíþjóðar. Kostnaðurinn við þær ferðir er um þrjár milljónir króna fyrir hvern sjúkling. Ég
hefði haldið að það væri ákjósanlegt
að gera þessar aðgerðir á mun hagkvæmari hátt fyrir hið opinbera,“
segir Hjálmar.
Í febrúar 2018 voru 709 á biðlista
eftir gervilið í hné, 340 karlar og
369 konur. Á sama tíma voru 385 á
biðlista eftir gervilið í mjöðm, 165
karlar og 220 konur.
„Það skortir pólitískan vilja til að
gera slíkan samning við okkur. Þetta
eru réttindi sem sjúklingum eru
tryggð af Alþingi. Samningur sem
þessi er hagkvæmur fyrir hið opinbera og enginn stjórnmálamaður
myndi fara svona með heimilisbókhaldið sitt,“ bætir Hjálmar við.
Á þessu ári hefur úrskurðarnefnd fjallað um tæpan tug tilvika
þar sem sjúklingum var synjað um
greiðsluþátttöku vegna liðskiptaaðgerða, sem framkvæmdar voru hjá
Klíníkinni. Sjúkratryggingar greiða
fyrir aðgerðina í Svíþjóð, auk ferða-

Framkvæmdastjórinn segir skorta pólitískan vilja til að gera samning við Klíníkina. Þingmaður VG segir varhugavert að
gera slíkan samning og hafa þannig liðskiptaaðgerðir á fleiri stöðum en færri. 385 eru á biðlista. NORDICPHOTOS/GETTY

kostnaðar, uppihalds og dagpeninga, bæði fyrir sjúkling og fylgdarmann. Samanlagt er því kostnaður
við aðgerðina í Svíþjóð mun hærri
en hér á landi.
Ólafur Þór Gunnarsson, þingmaður Vinstri grænna í velferðarnefnd, segir það varhugavert að
gera samning við einkafyrirtæki hér
á landi um gerð liðskiptaaðgerða.
Aðgerðirnar eru gerðar á Akra-

Þetta snýst um
lélega pólitík.
Hjálmar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Klíníkurinnar

nesi, Akureyri og í Reykjavík af hinu
opinbera.
„Það þarf að horfa á þetta í stærra
samhengi. Biðlistar hafa styst eftir
liðskiptaaðgerðum. Bæklunarskurðlæknar þurfa ákveðinn fjölda
aðgerða á ári til að viðhalda þekkingu og færni og því eru rök fyrir
því að hafa liðskiptaaðgerðir á færri
stöðum en fleiri hér á landi,“ segir
Ólafur Þór. sveinn@frettabladid.is

Tryggja þurfi rétt feðra vegna fósturláta

Ódýr blekhylki
og tónerar!

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

SAMFÉLAG Feður búa ekki yfir jöfnum rétti til fæðingarorlofs þegar
kemur að andvana fæðingum eða
fósturlátum barna. Þessu vill Andrés
Ingi Jónsson, þingmaður VG, breyta.
Andrés hefur spurt dómsmálaráðherra um skráningu faðernis hjá
Þjóðskrá Íslands hvað varðar andvana fædd börn eða fósturlát fyrir
22. viku fæðingar. „Það á sér ekki
stað nokkur skráning á faðerninu,“
segir Andrés. „Því eru mæður og
feður ekki í sömu stöðunni þegar
kemur til þess að fá fæðingarorlof
vegna andvana fæðingar frá Vinnumálastofnun. Ef þau eru skráð í
sambúð eða eru gift þá er rétturinn
tryggður. Hins vegar er ekki hægt
með nokkru móti fyrir föður að vera
skráður fyrir þessu andvana fædda
barni og því hefur hann engan
rétt til fæðingarorlofs vegna þessa
skráningarleysis. “
Vinnumálastofnun segir að mat

Andrés segir þörf að jafna rétt föðurs
og móður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

á því hvort foreldrar eigi rétt á
fæðingarorlofi í þessum tilvikum
byggt á því að fyrir liggi hjá Þjóðskrá Íslands undirrituð yfirlýsing
móður og föður um faðerni barns
þegar ekki er um að ræða hjúskap

eða skráða sambúð foreldra.
Hins vegar er það svo að Þjóðskrá skráir ekki andvana fædd börn.
„Börn sem fæðast andvana eru ekki
skráð í þjóðskrá, en börn sem fæðast
andvana eftir 22 vikna meðgöngu fá
útgefna svonefnda kerfiskennitölu
vegna skráningar í fæðingarskrá
Embættis landlæknis. Í ljósi þess að
andvana fædd börn eru ekki skráð
í þjóðskrá er hvorki móðerni né
faðerni þeirra skráð,“ segir í svari
þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins um skráningar andvana fædda
barna.
Vinnumálastofnun segir jafnframt að foreldrar verði að vera
gift eða skráðir í sambúð til þess að
faðirinn eigi rétt á fæðingarorlofi.
„Ef þetta eru hnökrar á kerfinu
þarf að laga það, frekar en að fólk
þurfi að berjast fyrir því að sækja
sjálfsögð réttindi sín á þessum viðkvæma tíma,“ segir Andrés Ingi. – sa

EKKI BARA GÆÐI
SOFTSHELLJAKKI

SMÍÐABUXUR

SKYRTA

STRETCH

12.900

m/vsk

Fullt verð 16.900

5.900

m/vsk

Fullt verð 7.400

SMÍÐABUXUR

ÖRYGGISSKÓR

STRETCH

Í KAUPB
UR
Æ
L
O

TI

B

Hagnýtar
ripstop-vinnubuxur
með
CORDURA-styrktum
naglavösum.
Buxurnar eru með
teygjuefni á kálfum og
innanverðum lærum.
Hnjávasar úr
CORDURA-teygjuefni
sem opnast að ofan.

9.900

m/vsk

19.900

Fullt verð 13.200

RYKGRÍMA

m/vsk

Fullt verð 25.900

KULDAHÚFA

7.990

m/vsk

Fullt verð 9.900

SOFTSHELL
JAKKI

390

m/vsk

Fullt verð 558

STÍGVÉL

ÖRYGGIS

1.290

Fisléttur, vindheldur
softshell-jakki úr
teygjuefni sem andar.
Jakkinn er með
sveigða olnboga,
er síðari að aftan og
með flísfóðraðan
kraga til að auka
þægindi.

m/vsk

Fullt verð 2.990

SKELJAKKI

8.900

m/vsk

Fullt verð 12.900

www.sindri.is I sími 567 6000
Skútuvogi 1, Reykjavík
Smiðjuvegi 1 grá gata, Kópavogi

12.900

m/vsk

Fullt verð 17.900

KAUPBÆ
T

I

Í
ÚR

9.900

m/vsk

Fullt verð 14.022
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Þjóðarleiðtogar heims ræðast
víða við í dag vegna Sýrlands

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fundar í dag um tillögu að nýrri ályktun um Sýrland. Leiðtogar Evrópusambandsríkja funda sömuleiðis. Utanríkisráðherrar Norðurlandanna hittast í Stokkhólmi. Þótt leiðtogar
Vesturlanda sýni loftárásum skilning eru skiptar skoðanir meðal almennings og fræðimanna.

Frá mótmælunum í Barcelona.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þúsundir komu
saman til að
krefjast frelsis
SPÁNN Þúsundir mótmælenda
söfnuðust saman á götum Barcelona í gær til að krefjast þess að
ráðamönnum í Katalóníu sé haldið
í fangelsi fyrir þátt sinn í sjálfstæðisbaráttu héraðsins. Independent
greinir frá því að mótmælendur hafi
klæðst gulu og fyllt breiðstræti miðborgarinnar.
Þá héldu mótmælendur á gulum
borðum og kröfðust þess að þingmönnum og öðrum ráðamönnum
yrði sleppt úr haldi. Átta þingmenn
katalónsku heimastjórnarinnar
bíða nú örlaga sinna eftir að hæstiréttur Spánar fyrirskipaði fangelsun
þeirra. Réttað verður yfir þeim á
næstu misserum, einn þeirra er
Jordi Sancez sem sóttist eftir því að
verða forseti heimastjórnarinnar.
Katalönsk stjórnvöld lýstu yfir
sjálfstæði Katalóníu frá Spáni þann
27. október í fyrra. Síðan þá hefur
ástandið á svæðinu verið nokkuð
eldfimt. – bsp

Átta katalónskir þingmenn hafa verið fangelsaðir
og bíða nú örlaga sinna.

SÝRLAND Fundum verður fram
haldið í Öryggisráði Sameinuðu
þjóðanna í dag til að ræða tillögu
Bandaríkjamanna, Breta og Frakka
að ályktun um aðgerðir vegna Sýrlands og auka með því þrýsting á
Rússa um að láta af stuðningi við
Sýrlandsstjórn.
Samkvæmt tillögunni yrði
Alþjóðlega efnavopnastofnunin
(OPCW) að skila skýrslu innan 30
daga um efnavopnabirgðir Sýrlandsstjórnar, sjúkraflutningar og
öruggir flutningar hjálpargagna til
Sýrlands yrðu tryggðir og gerð krafa
um að stjórn Bashars Al-Assad gangi
til friðarviðræðna í góðri trú og án
allra skilyrða.
Utanríkisráðherrar ríkja Evrópusambandsins hittast einnig í Brussel
í dag og gert er ráð fyrir að þeir styðji
ályktunardrög ríkjanna þriggja.
Guðlaugur Þór Þórðarson og aðrir
utanríkisráðherrar Norðurlandanna
hittast í Stokkhólmi í dag, en þar er
Guðlaugur Þór staddur til að taka
þátt í jafnréttisþingi.
Þótt flestir þjóðarleiðtogar Vesturlanda hafi ýmist lýst stuðningi
eða fullum skilningi á loftárásum
Bandaríkjamanna, Frakka og Breta
í Sýrlandi eru mjög skiptar skoðanir um þær víða um heim og hafa
almennir borgarar bæði í Bandaríkjunum og víðar mótmælt á götum úti
um helgina.
Þingmenn í árásarríkjunum hafa
einnig gagnrýnt að ekki hafi verið
haft samráð við þjóðþing ríkjanna
um árásirnar. Þá skiptast sérfræðingar í þjóðarétti á skoðunum um
lögmæti árásanna.
Af yfirlýsingum leiðtoga ríkjanna
þriggja að dæma virðast árásirnar
fyrst og fremst hafa haft pólitísk
markmið; það er, að halda uppi trú-

í markaðsstarfi erlendis
Opinn fundur 18. apríl kl. 10-12.30
á Icelandair hótel Reykjavík Natura
Hvert er gildi vottana og upprunamerkja í markaðssetningu
á íslenskum matvælum á erlendum mörkuðum?
Kynnt verður greining á stöðu og tækifærum í notkun vottana
og upprunamerkja og fjallað um reynslu matvælafyrirtækja.
Nánari upplýsingar og skráning á www.islandsstofa.is

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fundaði um helgina og hittist aftur í dag og ræðir drög að ályktun. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

verðugleika ríkjanna, ekki síst gagnvart leiðtogum Sýrlands og Rússlands, enda hafi línan verið löngu
dregin í sandinn og Assad farið yfir
þá línu með efnavopnaárásum á
eigin borgara, eins og Macron Frakklandsforseti lýsti í yfirlýsingu í kjölfar árásanna.
Um einangraða aðgerð var að
ræða en ekki lið í röð aðgerða.
Þannig var ekki um að ræða aðgerð
til að rjúfa samgönguleiðir eða samskiptaleiðir eða aðra innviði. Val á
skotmörkunum þremur virðist
þannig ekki haft þann tilgang sérstaklega að hindra frekari efnavopnaárásir heldur hafi verið valin

skotmörk með tengingu við efnavopnaframleiðslu.
Breska stjórnin hefur þó, ein
ríkisstjórnanna þriggja, vísað sérstaklega til mannúðarsjónarmiða
í yfirlýsingu um lögmæti árásanna
og vísar með því til þeirra viðhorfa
að heimilt sé í undantekningartilvikum að beita hervaldi í öðru ríki
af knýjandi mannúðarástæðum.
Þrátt fyrir að stofnsamþykktir
Sameinuðu þjóðanna heimili eingöngu hernaðaríhlutanir þvert á
landamæri ef um sjálfsvörn er að
ræða, hafa verið færð rök fyrir því
að beita megi hervaldi af knýjandi
mannúðarástæðum.

Hernaðaríhlutun hefur nokkuð
oft átt sér stað með þessum rökum,
meðal annars í Persaflóastríðinu,
í stríðinu á Balkanskaga, í Síerra
Leóne og Líberíu svo dæmi séu
tekin.
Að mati Marcs Weller, prófessors í
þjóðarétti við Camebridge-háskóla,
myndu hvers kyns hernaðaraðgerðir innan landamæra annarra
fullvalda ríkja af öðrum ástæðum
alltaf þarfnast fyrirfram samþykkis
Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
til að geta talist samræmast samþykktum SÞ, þar á meðal aðgerðir
til að knýja önnur ríki til að virða
alþjóðalög. adalheidur@frettabladid.is

Oddvitar Pírata boðuðu til blaðamannafundar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Píratar kynntu framtíðarsýn sína
SVEITARSTJÓRNIR Píratar telja sig
hafa náð að fylgja stefnumálum
sínum frá því í síðustu kosningum
með því að stofna rafræna þjónustumiðstöð í borginni, festa embætti umboðsmanns borgarbúa
varanlega í sessi og endurskoða
mannréttindastefnu borgarinnar.
Píratar kynntu í gær framtíðarsýn
sína á sveitarstjórnarstigi með yfirferð yfir stefnumál sín í Reykjavík
frá árinu 2014. Halldór Auðar Svansson, fulltrúi Pírata á sveitarstjórnarstigi, tók saman uppgjörsskýrslu
fyrir síðasta kjörtímabil og kynnti í
gær helstu niðurstöður skýrslunnar.

Píratar vildu að óháð stjórnsýsluúttekt yrði gerð á því hvort spilling
væri til staðar innan embættismannakerfis Reykjavíkurborgar og
vildu bregðast við ef svo reyndist
vera. Innri endurskoðun borgarinnar vinnur nú að mati á misferlisáhættu innan borgarkerfisins.
Sérstök áhersla er lögð á að vakta
áhættusvið í starfsemi og stjórnsýslu borgarinnar. Þá vildu Píratar
efla fræðslu um þá valkosti sem
bjóðast í hugbúnaðargeiranum,
en ekki hefur verið unnið nægilega
markvisst að því á kjörtímabilinu
sem er að ljúka.

Píratar telja enn vera margt ógert
í framkvæmd fjárhagsaðstoðar og
annarrar þjónustu, en í skýrslunni
segir að bæði starfsfólk Reykjavíkur
og notendur kvarti undan of flóknu
kerfi á innri vef borgarinnar. „Kallað er bæði eftir aukinni rafrænni
þjónustu og góðum mannlegum
samskiptum.“
Píratar vildu einnig efla embætti
umboðsmanns borgarbúa og að
hlutverk þess yrði útvíkkað þannig
að borgarar geti leitað þangað með
beiðnir um úrbætur í málum og
málaflokkum. Í skýrslunni kemur
fram að það hafi gengið eftir. – bsp

Trump trylltur
vegna bókar
James Comey
Bók fyrrverandi forstjóra bandarísku alríkislögreglunnar, FBI, kemur út á morgun. Bandaríkjaforseti og
Repúblikanaflokkurinn hafa staðið í umfangsmikilli
ófrægingarherferð gegn forstjóranum fyrrverandi.
BANDARÍKIN Óhætt er að segja að
spennustigið sé hátt í bandarískum
stjórnmálum þessa dagana, en þess
er nú beðið með ofvæni að bók
James Comey, fyrrverandi forstjóra
bandarísku alríkislögreglunnar FBI,
komi í bókahillurnar á morgun.
Bókin, A Higher
L oy a l t y, byg g i r
á samskiptum
Comeys og Trumps.
Bandaríkjaforseti
hefur undanfarna
daga farið mikinn
á Twitter og ausið
fúkyrðum yfir
Comey. Líklega
hefur sitjandi for
seti í Bandaríkj
unum aldrei geng
ið svo hart gegn
einstaklingum á
opinberum vett
vangi.
Eins og frægt
er orðið ákvað
Trump að reka Comey vegna
rannsóknar alríkislögreglunnar á
afskiptum rússneskra yfirvalda af
bandarísku forsetakosningunum.
Á meðal þess sem Comey greinir
frá í bók sinni er þráhyggja Trumps
gagnvart óstaðfestum heimildum
alríkislögreglunnar um að Trump
hafi verið myndaður af rússneskum
yfirvöldum er hann hitti vændis
konur í Moskvu.
Í bókinni líkir Comey forsetatíð
Trumps við skógareld og segir marg
oft að Trump hagi sér í raun eins og
mafíósi sem sé sífellt að óska eftir
hollustu frá starfsmönnum sínum.
Á fundi Comeys og Trumps í Hvíta
húsinu, stuttu áður en Comey var
rekinn, óskaði Trump eftir því að
Comey lýsti yfir hollustu við sig.
Bók Comeys hefur þegar slegið í
gegn og hefur útgefandinn, Flatiron

Tveir milljarðar í öryggisgæslu forstjóra
BANDARÍKIN Stjórnendur Facebook
segja að fyrirtækið hafi á síðustu
árum greidd 20 milljónir Bandaríkja
dala, sem nemur tæplega tveimur
milljörðum íslenskra króna, í örygg
isgæslu fyrir forstjórann og stofnand
ann Mark Zuckerberg.
Gripið var til þessara ráðstafana
vegna hótana í garð Zuckerbergs. Þá
greiddi Facebook fyrir öryggiskerfi á
heimili hans í Kaliforníu og lífvörð
sem fylgir hinum 33 ára gamla millj
arðamæringi hvert skref.
„Við þurfum að haga öryggismál
um okkar með þessum hætti vegna
þess mikilvæga hlutverks sem hr.
Zuckerberg gegnir hjá Facebook,“

98 kr.

eru árslaun Marks
Zuckerberg hjá Facebook.
sagði í yfirlýsingu Facebook til
bandaríska verðbréfaeftirlitsins.
Þar segir einnig að árslaun Zucker
bergs séu enn einn Bandaríkjadalur,
98 krónur. Auðæfi hans liggja fyrst og
fremst í verðbréfaeign í Facebook, en
hlutur hans er metinn á um 70 millj
arða Bandaríkjadala. – khn

Mark Zuckerberg, stofnandi Face
book. NORDICPHOTOS/GETTY

James Comey,
fyrrverandi for
stjóri FBI

Bók Comeys kemur út
á morgun.

Books, lýst því yfir að
fyrsta upplag hennar
verði 850 þúsund ein
tök.
Comey fór í sitt
fyrsta sjónvarpsvið
tal eftir uppsögnina
á sjónvarpsstöðinni
ABC í gær. Þar var hann
spurður út í viðbrögð
Trumps við rannsókn
inni á hlut Rússlands í
forsetakosningunum. For
setinn hefur ávallt þvertekið fyrir að
hafa þegið stuðning frá yfirvöldum
í Moskvu.
„Mögulega er þetta bara þver
móðska,“ sagði Comey. „En mögu
lega var þetta eitthvað flóknara sem
útskýrir tvírætt orðalag um Pútín og
sífelldar afsakanir í hans garð.“
Repúblikanaflokkurinn hefur
staðið fyrir heiftarlegum áróðri
gegn Comey á síðustu vikum. Hann
er sagður hafa spillt rannsókninni
á tölvupóstþjóni Hillary Clinton og
lekið trúnaðarupplýsingum.
„Forsetinn er siðlaus og blindur
gagnvart sannleikanum og stofn
analegum gildum,“ ritar Comey í
bók sinni. „Forysta hans byggir fyrst
og fremst á hans eigin sjálfsmynd og
hollustu annarra.“

Opinn fundur
Niðurstöður eftirlits og umhverfisvöktunar á Grundartanga.
Umhverfisstofnun boðar til opins kynningarfundar um niðurstöður eftir
lits og umhverfisvöktunar á Grundartanga þriðjudaginn 17. apríl að hótel
Glym, Hvalfjarðarsveit klukkan 15:30.
Í starfsleyfum tiltekinna stærri fyrirtækja er kveðið á um að boða skuli til
opins kynningarfundar um umhverfisvöktun og losun af völdum starfsem
innar.

Dagskrá fundarins
» Björgvin Helgason fundarstjóri setur fundinn.
» Guðbjörg Stella Árnadóttir frá Umhverfisstofnun kynnir eftirlit
Umhverfisstofnunar.
» Halla Einarsdóttir frá Umhverfisstofnun kynnir niðurstöður eftirlits
og mælinga á losun iðjuveranna 2017.
» Eva Yngvadóttir frá Eflu verkfræðistofu fjallar um niðurstöður um
hverfisvöktunarinnar.
» Steinunn Dögg Steinsen frá Norðuráli flytur erindi.
» Sigurjón Svavarsson frá Elkem Ísland flytur erindi.
» Umræður að loknum framsögum.

kjartanh@frettabladid.is

Volkswagen Caddy

GÓÐUR VINNUFÉLAGI
Einn vinsælasti atvinnubíll á Íslandi er Volkswagen Caddy.
Hann er áreiðanlegur, öruggur og fæst í tveimur lengdum
- hefðbundinni lengd og lengri gerð (Maxi).
Caddy má fá með fjórhjóladrifi sem eykur enn við öryggi
og aksturseiginleika bílsins. Fjórhjóladrifinn Caddy hentar
einstaklega vel við íslenskar aðstæður og eykur til muna
notkunarmöguleika Caddy, hvort heldur er í snjó, hálku
eða erfiðu færi.

Volkswagen Caddy kostar frá

2.590.000 kr.

KKRA
EIGUM NO

(2.072.000 kr. án vsk)

4x4

DINGAR
TIL AFHEN

STRAX

FÆST FJÓRHJÓLADRIFINN

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

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

L

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Það er ekki
vita vonlaust
að bjarga
heiminum.
Það veit Atli
mætavel og
vonandi
verður hann
alltaf á þeirri
skoðun.

öngum hafa foreldrar lagt börnum sínum
hinar ýmsu lífsreglur, bæði í stóru og smáu.
Ein af þeim er að ganga vel um umhverfið.
Kynslóðir hafa fengið þessa ábendingu, en
eitthvað gleymist greinilega á vegferðinni í
gegnum lífið því það er nokkuð sama hvert er farið,
ruslið blasir við. Þetta gerist þrátt fyrir að það teljist
til almennra mannasiða að henda ekki frá sér rusli
og skilja eftir í umhverfinu. Almennir mannasiðir
eru kannski ekki svo almennir.
Þótt útlitið sé ekki fallegt og sóðaskapurinn blasi
við í alltof miklum mæli þá glittir samt í sólargeisla.
Þar er á ferð hópur fólks sem hefur ekki geð í sér til
að horfa upp á torg, stræti og náttúru fyllast af rusli.
Þetta röska fólk telur ekki eftir sér að ganga um og
tína upp ruslið sem náunginn fleygði frá sér í hugsunarleysi. Þarna er alls konar fólk á ferð og á öllum
aldri. Sumir vekja óneitanlega meiri athygli en aðrir.
Það á til dæmis við um hinn unga Atla Svavarsson,
sem á dögunum hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í flokknum Frá kynslóð til kynslóðar. Þessi
ellefu ára gamli verðlaunahafi stofnaði fyrir rúmu ári
verkefni, sem nefnist hinu hugumstóra nafni, „Save
the world“ og snýst um að tína rusl úr umhverfinu.
„Það er ekki gott fyrir umhverfið að henda rusli á
víðavangi. Hættið þessu og setjið það í ruslatunnu.
Það er ekki það erfitt,“ segir Atli réttilega.
Í ljóði eftir Guðmund Böðvarsson stendur: „Ef
æskan bregst þeirri ættjörð sem henni var gefin/ er
ekkert í heiminum til sem bjargar því landi.“ Æskan
er ekki að bregðast landinu, eins og sést í verkum
hins unga Atla. Meðan fullorðnar sjóaðar sálir eru
margar hverjar orðnar fremur hertar í kaldlyndi
sínu og hafa fyrir löngu gefist upp á hugmyndinni
um að bjarga heimi sem virðist ekki vera viðbjargandi þá lætur Atli hendur standa fram úr ermum.
Honum tekst á hverjum degi að gera umhverfið
fegurra. Það framtak hlýtur að vekja okkur til
umhugsunar um að ef allir leggja sitt litla lóð á
vogarskálar þá verður árangur um leið afar sjáanlegur. Það er ekki vita vonlaust að bjarga heiminum.
Það veit Atli mætavel og vonandi verður hann alltaf
á þeirri skoðun.
Um allt land er fólk sem ann náttúrunni og situr
ekki aðgerðarlaust hjá heldur fer af stað til að tína
upp rusl og fylla poka og sekki. Einhvers staðar eru
þeir líka sóðarnir sem stöðugt menga umhverfið
með því að henda frá sér rusli. Þeir þurfa ekki að
bera ábyrgð á gjörðum sínum og sennilega hugsa
þeir ekkert sérstaklega um það að þeir séu að
skemma umhverfi sitt, hvað þá að þeir fyllist votti
af sektarkennd við tilhugsunina um að það komi í
annarra hlut að taka til eftir þá. Skilaboðin til þeirra
eru hins vegar skýr, þökk sé þeim fjölda landsmanna sem ofbýður ástandið og reyna að grípa í
taumana með því að láta verkin tala.

Frá degi til dags
Stuðpúðar VG
Þótt því megi halda fram að
stjórnarsamstarf Vinstri grænna
með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki sé stöðug uppspretta vandamála, ekki síst
núna vegna gerólíkrar afstöðu
annars vegar VG og hins vegar
Sjálfstæðisflokksins til Nató, má
segja að þau Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Andrés Ingi Jónsson séu hinn fullkomni böffer
milli stjórnarsamstarfsins og
óánægðra flokksfélaga. Þótt VG
virðist þannig stöðugt fara á svig
við yfirlýst stefnumál flokksins
koma Rósa og Andrés sífellt til
bjargar og rétta myndina. Þannig getur flokkurinn bæði stillt
sér upp með Sjálfstæðisflokknum en einnig með grunnstefnu
flokksins án þess þó að stjórnarsamstarfinu verði teflt í voða.
Rósa reddar þessu
Enda þótt flokkurinn hafi það
formlega á stefnuskrá sinni að
íslensk stjórnvöld eigi „að hafna
hernaðaríhlutunum, beita sér
fyrir alþjóðlegum samningum
um frið og afvopnun sem og að
vinna gegn vopnaframleiðslu
og vígbúnaði“, þá er ekki viðlit
að komast í ríkisstjórn en halda
þessum áherslum til streitu. Þá
er gott að eiga hana Rósu að til
að standa á prinsippum flokksins, fyrir hönd formannsins sem
neyðist til að leiða Natóríki með
Guðlaugi Þór.
adalheidur@frettabladid.is

Fólk á flótta
19. mars sl. var merkisdagur í Mosfellsbæ þegar tíu
flóttamenn fluttu þangað, sex fullorðnir og fjögur börn.
Gerður hefur verið samningur á milli Mosfellsbæjar og
velferðarráðuneytisins um móttöku og stuðning við nýju
bæjarbúana.

Bjarki
Bjarnason
forseti
bæjarstjórnar
Mosfellsbæjar

Sjálfboðaliðar úr
Rauðakrossdeild Mosfellsbæjar
hafa unnið
ötullega að
móttöku
hópsins og
hjá bæjarfélaginu
vinnur
starfsmaður
tímabundið
að verkefninu.

Landlaust fólk
Flóttafólkið er frá Úganda en kemur hingað úr flóttamannabúðum í Kenýa þar eð því var ekki vært í heimalandi sínu. Því miður er það nöturleg staðreynd að enn
þarf fólk að sæta ofsóknum og grimmilegum refsingum
vegna kynhneigðar sinnar.
Tugir milljónir manna eru á flótta víða um heim af
ýmsum ástæðum. Stríðsátök, hörundslitur, trúarbrögð,
þjóðerni, stjórnmálaskoðanir og kynhneigð eru þar efst
á blaði. En óháð því hvaða orsakir búa hér að baki er
lífsreynsla og líðan flóttamanna ævinlega svipuð, þeir
lifa í stöðugum ótta við ofbeldi og ofsóknir og oft er þeim
nauðugur einn kostur að yfirgefa föðurland sitt og halda
landlausir út í óvissuna.
Aðeins lítill hluti flóttamanna heimsins fær úrlausn
sinna mála og það er beinlínis siðferðisleg skylda okkar
Íslendinga og margra annarra þjóða að hlaupa undir
bagga og veita flóttafólki skjól og sjálfsögð mannréttindi.
Þar skiptir sérhver einstaklingur miklu máli.
Velkomin í Mosfellsbæ!
Sjálfboðaliðar úr Rauðakrossdeild Mosfellsbæjar hafa
unnið ötullega að móttöku hópsins og hjá bæjarfélaginu vinnur starfsmaður tímabundið að verkefninu. Þar
er í mörg horn að líta: Útvega húsnæði, innanstokksmuni, flíkur og leikföng. Einnig að hjálpa fólkinu til að
aðlagast sem fyrst nýjum aðstæðum, börnin hafa þegar
hafið skólanám og hin vilja byrja strax að vinna og fara á
íslenskunámskeið. Einn þeirra er Hakim sem segir í blaðaviðtali: „Ég er með miklar væntingar um að þetta skref
eigi eftir að breyta lífi mínu. Ég ætla að eignast nýja vini og
vonandi öðlast nýtt líf á nýjum stað. Ég hlakka til að byrja
að læra íslensku og verða hamingjusamur á Íslandi.“
Ég býð þessa nýju Mosfellinga innilega velkomna í
bæinn.
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Flokkar eru til óþurftar

Guðmundur
Steingrímsson

E N N E M M / S Í A / N M 8 7 1 1 1 N i s*sViðmiðunartölur
a n J u k e 5 x 2 0 framleiðanda
a l m e n n m a r sum eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Tilvist
stjórnmálaflokka setur
kjósendum
óeðlilega
afarkosti.

Breytt veröld
Nú hefur veröldin breyst. Það eru
komin göng undir Hvalfjörð og bensín
stöðvarnar þar mega muna sinn fífil
fegurri. Ég held að ákaflega fáir spái í
flokkapólitíska merkingu hveitis eða
dísilolíu. Pólitík er auðvitað samt víða,
sumir fjölmiðlar eru pólitískari en aðrir
og viðskiptalífið eins og það er. Hallar til
hægri. Ég held að mér sé óhætt að segja
að veröldin hafa í öllu falli breyst þannig
að ef ung manneskja myndi taka ákvarð
anir um innkaup hinna hversdagslegu
hluta á grundvelli hollustu við stjórn
málaflokk yrði hún álitin spes.
Staðreyndin er þessi: Stjórnmálaflokk
ar skiptu þjóðinni í fylkingar einu sinni.
Þeir skipta fáum í fylkingar núna. Þeir
eru tímaskekkja. Upplýsingar flæða yfir
mann og möguleikinn til að setja sig inn

í einstök mál er orðinn svo ævintýralega
miklu meiri. Möguleikinn til að kynnast
sjónarmiðum einstaklinga er orðinn
miklu meiri. Stjórnmálaflokkar, oft með
sína löngu sögu, með sína svörtu sauði
og dökku hliðar, flækjast fyrir þeirri
löngun manns að fá að taka afstöðu á
beinan og upplýstan hátt til manna og
málefna.

Eitt grín, einn hlátur
Ímyndum okkur að grínistar væru með
svona flokka. „Hlæið til framtíðar með
Mið-Íslandi!“ „Steypustöðin er rétta
grínið fyrir þig!“ Sjáið Ara Eldjárn! Ekki
fíla Steinda! Vissulega getur smekkur
fólks verið mismunandi en hvers vegna
í ósköpunum skyldi maður hafa svo
ákveðnar skoðanir á gríni að maður
gengi í sérstakan grínflokk, styddi hann
og neitaði að hlæja að öðru?
Hvers vegna ekki að njóta allra lit
anna? Er ekki Anna Svava fyndin líka,
Pétur Jóhann, Tvíhöfði, Lolla og Sarah
Silverman? Ég á í mjög miklum erfið
leikum með að sætta mig við það, að
þegar kemur að grunngerð samfélags
ins, skoðunum á því hvað þurfi að gera
og hvernig eigi að gera það, gildi önnur
lögmál en annars staðar í lífinu. Má ekki
læka margt?
Tilvist stjórnmálaflokka setur kjós
endum óeðlilega afarkosti. Þeir njörva
kjósendur niður í hólf sem eiga sér litla
samsvörun í raunveruleikanum. Enda fer
stuðningur við stjórnmálaflokka þverr
andi. Stærsta bylting stjórnmálanna á
undanförnum árum felst í hverfandi
hollustu við flokka. Langflestir kjós
endur ákveða sig rétt áður en þeir fara
í kjörklefann.
Í komandi kosningum í Reykjavík ætla

NISSAN JUKE ACENTA

SJÁLFSKIPTUR / 117 HESTÖFL / EYÐSLA 6,0 L/100 KM*

3.350.000 KR.
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

vel á annan tug flokka að bjóða fram
lista. Fullt af fólki vill gefa sig að sveitar
stjórnarmálum. Löggjafarvaldið átti ekki
í vandræðum með að taka ákvörðun um
að fjölga sveitarstjórnarfulltrúum um
heilan helling. Besta gjöfin til kjósenda
væri þó sú að gefa kjósendum frelsi til
að velja úr öllum þessum hópum þá ein
staklinga sem þeir treysta best. Svo vinna
þeir saman.

Hin feiga hönd
Ég get borið vitni um það að auk þess að
vera hamlandi og óeðlilegir, með hlið
sjón af nútímasamfélagi, eru flokkar líka
til hreinnar óþurftar að öðru leyti: Í þeim
öllum ríkir andrúmsloft óbærilegra leið
inda. Flokkar drepa allt þokkalegt fólk
úr leiðindum. Það er bara tímaspurs
mál. Hin kæfandi krafa um að kyngja
eigin lífsviðhorfum í þágu flokksholl
ustu verður smám saman óbærileg, um

að ganga í takt við alls konar fólk sem
manni líkar jafnvel illa við, um að brosa
framan í heiminn þótt flestir viti að til
þess séu fáar ástæður. Að vera einhver
allt annar en maður er.
Þannig gera flokkar. Nú síðast hefur
Björt framtíð orðið leiðindunum að
bráð. Sá flokkur var stofnaður í þeirri
von að hægt væri að skapa stjórnmála
flokk sem væri meira eins og opinn,
afslappaður vettvangur, laus við þrúg
andi kröfur, byggður á löngun fólks til
að þjóna samfélagi sínu á heilbrigðan
og óþvingaðan hátt.
Það tók nokkur ár fyrir leiðindin – ill
girni, deilur og ríg – að vinna fullnaðar
sigur yfir fögrum hugsjónum og góðu
fólki.
Hvernig virka þá hinir flokkarnir sem
enn standa? Jú, einn af þeim skrimtir
því hann er klíka um völd. Hinir hanga
á leikaraskap.

TÖFFARINN
Í FJÖLSKYLDUNNI
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

Búnaður bíls á mynd er frábrugðinn auglýstu verði

E

inu sinni var veröldin þann
ig að það fól í sér mjög sterka
pólitíska afstöðu að ákveða
á hvaða bensínstöð ætti að
stoppa á leið um Hvalfjörð.
Ef maður stoppaði í Botns
skála var maður fylgismaður Sjálfstæðis
flokksins. Ef maður stoppaði á Þyrli var
maður hliðhollur Framsóknarflokknum.
Ef maður keypti bensínið á Ferstiklu var
maður kommúnisti.
Á fleiri sviðum fól daglegt hátterni í
sér pólitíska afstöðu. Það skipti vitaskuld
máli hvaða dagblöð fólk las. Víða skipti
máli í hvaða bakaríi fólk keypti sæta
brauð. Ekki tóku sjallar í mál að borða
kommasnúð eða öfugt. Hveitið var póli
tískt. Lífið hlýtur að hafa verið erfitt fyrir
óákveðna, sem svitnuðu ábyggilega mjög
á efri vör á degi hverjum við að taka rétt
ar pólitískar innkaupaákvarðanir.

SPORT
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Spá Fréttablaðsins fyrir Pepsi-deild karla 2018
PEPSI
DEILDIN
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

?
?
?
?
?
?

ENKUNNASPJALDIÐ

?
?
?
?
?
Keflavík

Lykilmaðurinn í sumar

Fréttablaðið spáir því að nýliðar
Keflavíkur stoppi stutt við í Pepsideildinni. Guðlaugur Baldursson
kom Keflavík upp á sínu fyrsta
tímabili með liðið. Keflvíkingar eru
með nokkra unga og spennandi
stráka í bland við sterka útlendinga.
Þeir hafa hins vegar sama og ekkert
styrkt sig í vetur og það gæti reynst
þeim dýrkeypt í baráttunni í sumar.

Danski framherjinn Jeppe Hansen var markakóngur Inkasso-deildarinnar og mætir nú
í Pepsi-deildina með þriðja liðinu.
Hann skoraði 16 mörk í 37 deildarleikjum fyrir Stjörnuna 2014-16
og lék svo hálft tímabil með KR
þar sem lítið gekk. Hansen ber
þyngstu byrðarnar í sóknarleik
Keflavíkur og nýliðarnir treysta
á mörk frá honum í sumar.

Tölfræði frá
síðasta sumri

Jeppe Hansen

VÖRNIN HHHHH ❘ SÓKNIN HHHHH ❘ ÞJÁLFARINN

GENGIÐ SÍÐUSTU SEX TÍMABIL

Ítarlegri grein má lesa á Fréttablaðið.is

Keflavík

hafnar í 12. sæti

MÁNUDAGUR

19 mörk
skoruðu

Danirnir Hansen
og Rise samtals.

9 sinnum
hélt Sindri

Kristinn Ólafsson hreinu,
oftast allra.

Nýju andlitin

Aron Freyr Róbertsson Grindavík
Bojan Stefán Ljubicic Fjölni
Jonathan Faerber Reyni S.

Fylgstu með Þessum

Ísak Óli Ólafsson var lykilmaður í
vörn Keflavíkur í fyrra og var valinn
efnilegasti leikmaður Inkassodeildarinnar. Leeds United reyndi
að fá Ísak í sínar raðir í vetur.

HHHHH ❘ BREIDDIN HHHHH ❘ LIÐSSTYRKINGIN HHHHH ❘

2017 2. sæti (B-deild) ❘ 2016 3. sæti (B-deild) ❘ 2015 12. sæti ❘ 2014 8. sæti ❘ 2013 9. sæti ❘ 2012 9. sæti ❘

Er ennþá að koma sjálfum mér á óvart
Andri Rúnar Bjarnason byrjar tímabilið með Helsingborg af krafti en hann skoraði þrennu um helgina. Hefur hann skorað fimm mörk
og lagt upp önnur tvö í fyrstu fimm leikjum tímabilsins. Honum fannst það mikill léttir að ná að brjóta ísinn snemma en sænskir veðbankar töldu hann líklegan til að taka gullskóinn. Andra dreymir um sæti í HM-hópnum en segir að það sé ekki undir honum komið.
FÓTBOLTI Bolvíkingurinn Andri
Rúnar Bjarnason minnti á sig í
umræðunni um hvaða framherjar
fara með landsliðinu til Rússlands
um helgina er hann skoraði þrennu

fyrir Helsingborg í sigri á Frej í
Superettan.
Markakonungur Pepsi-deildarinnar á síðasta ári hefur byrjað
tímabilið í Svíþjóð af krafti en hann

hefur skorað fimm mörk í fimm
leikjum í öllum keppnum ásamt því
að leggja upp tvö í fyrsta deildarleik
Helsingborg en sænska deildin hófst
á dögunum. Er þetta fyrsta ár Andra
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BJÓÐUM EINNIG REKSTR

3.350.000 KR

BAKKAÐU AF ÖRYGGI

Nálægðarskynjarar að aftan
Þrjár lengdir
– allt að 4 metra
flutningsrými

LENGDIN SKIPTIR MÁLI

MODUWORK - aukið flutningsrými

KOMDU & MÁTAÐU
CITROËN JUMPY Í DAG!
CITROEN.IS

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Rúnars í atvinnumennsku eftir
félagsskipti frá Grindavík í vetur.

Hefur nýtt tímann vel
Andri Rúnar sem jafnaði markamet
íslensku deildarinnar með Grindavík í fyrra tekur undir að fyrstu
leikirnir hafi reynst draumi líkastir
þegar Fréttablaðið heyrir í honum.
Hafði hann háleit markmið þegar
hann kom út en fimm mörk og tvær
stoðsendingar voru framar vonum.
„Ég get ekki verið annað en
ánægður með fyrstu vikurnar hérna
í Svíþjóð, tvær stoðsendingar og
þrjú mörk í fyrstu tveimur leikjunum í deildinni. Auðvitað hafði
maður háleit markmið en þetta
hefur gengið betur en ég þorði að
vonast eftir,“ segir Andri og bætir
við:
„Ég er í raun enn að koma sjálfum
mér á óvart með hvað hægt er að
bæta sig mikið á stuttum tíma.
Hérna fæ ég svo tækifæri til að æfa
aukalega og fæ góða hvíld á milli og
það hjálpar manni að bæta sig sem
fótboltamaður, ég hef nýtt tímann
vel síðustu mánuði.“
Andri fann fyrir pressu
er hann kom út en hann
heyrði strax ytra að búist
var við því að hann yrði
markakóngur.
„Það var mikilvægt
að ná að skora strax
tvö mörk í bikarnum og ég fann
það líka þegar ég
skoraði fyrsta
markið um
helgina að það
létti á mér.
Sjálfstraustið
kom
með því og
ég finn mig
betur með hverjum leik,“
segir Andri en veðbankar
í Svíþjóð höfðu mikla trú á
honum.
„ S æ n s k i r ve ð b a n ka r
settu mig sem langlíklegastan til að vera markahæstur fyrirfram og það
skapaði smá pressu.“
Andra finnst jákvætt
að leika undir þessari
pressu.
„Ég lærði það í
fyrra að nýta mér
Andri Rúnar í
leik með Grindavík síðasta
sumar.

þessa pressu til góðs, reyna að nota
hana til að komast lengra. Að mínu
mati er betra að hafa pressu á sér til
að kalla fram það besta í manni.“

Líður vel í Svíþjóð
Andri samdi við eitt af stærstu
liðum Svíþjóðar en Helsingsborg er
í Superettan-deildinni, næstefstu
deildinni í Svíþjóð.
Hann finnur fyrir miklum metnaði hjá félaginu til að koma því aftur
í fremstu röð og kann vel við lífið í
Svíþjóð.
„Það tók mig ekki nema nokkrar
mínútur að sjá hversu stór klúbbur
þetta var þegar ég skoðaði aðstæðurnar í haust. Metnaðurinn er mikill
hjá félaginu og það er búið að sækja
leikmenn sem hafa gert það gott
í efstu deild. Gæðin á æfingunum
eru mikil og það tók mig 2-3 vikur
að venjast hraðanum. Eftir það hef
ég náð að komast betur í takt
við hraðann á æfingunum
og náð að bæta mig heilan
helling síðan ég kom hingað út til Svíþjóðar.“
Yrði draumur að fara
á HM
Andri Rúnar lék
fyrstu landsleiki
sína gegn Indónesíu í janúar og
skoraði í þeim
eitt mark.

Hann dreymir
um að komast á HM
eins og alla aðra knattspyrnuleikmenn frá Íslandi.
Hann segist þó ekki hugsa
út í það dagsdaglega.
„ Þ a ð e r n átt ú r u l e g a
draumur allra að vera hluti
af þessum hóp en ég reyni
að hugsa ekki mikið út í
hvort ég verði í hópnum.
Ég stjórna ekki valinu, ég
get bara stýrt því hvernig
ég spila og hvort ég verði
tilbúinn ef ég verð valinn.“
Andri kveðst að sjálfsögðu
tilbúinn ef kallið kemur.
„Ég verð tilbúinn ef kallið
kemur en þetta er ekki
mitt að ákveða. Landsliðsþjálfararnir velja
sterkasta hópinn hverju
sinni og þeir taka
ákvörðunina.“
kristinnpall@365.is

PEUGEOT 2008

FRELSI TIL AÐ FARA
GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX!

VERÐ FRÁ 2.490.000 KR.
Gæði og glæsileiki Peugeot 2008 heilla þig strax. Draumabíll þeirra sem vilja sparneytinn, snaggaralegan bíl með mikla veghæð og háa sætisstöðu. Peugeot 2008 er framdrifinn, duglegur í snjónum
og með stórt farangursrými, 16,5 cm veghæð og innstigið er þægilegt því þú situr hærra. Puretech vélarnar eru þekktar fyrir sparneytni og fáanlegar bæði beinskiptar og sjálfskiptar. Þær hlutu
nýverið hinn eftirsótta titil Vél ársins (Engine of the Year).

KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT 2008!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Peugeotisland.is
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Enska úrvalsdeildin

Úrslit 34. umferðar 2017-18

Southampton - Chelsea2-3
1-0 Dusan Tadic (21), 2-0 Jan Bednarek (60.),
2-1 Olivier Giroud (70.), 2-2 Eden Hazard
(75.), 2-3 Olivier Giroud (78.).

Burnley - Leicester2-1
1-0 Chris Wood (6.), 2-0 Kevin Long (9.), 2-1
Jamie Vardy (72.)

Crystal Palace - Brighton3-2
1-0 Wilfried Zaha (5.), 2-0 James Tomkins
(14.), 2-1 Glenn Murray (18.), 3-1 Wilfried
Zaha (24.), 3-2 Jose Izquierdo (34.).

Huddersfield - Watford1-0
1-0 Tom Ince (91.)

Swansea - Everton1-1
0-1 Kyle Naughton (43. sjálfsmark), 1-1
Jordan Ayew (71.).

Liverpool - Bournem.3-0
1-0 Sadio Mane (7.), 2-0 Mohamed Salah
(69.), 3-0 Roberto Firminho (90.)

Tottenham - Man City

1-3

0-1 Gabriel Jesus (22.), 0-2 Ilkay Gundogan
(25.), 1-2 Christian Eriksen (42.), 1-3 Raheem
Sterling (72.)
Manchester City er enskur meistari eftir tap
Manchester United um helgina..

Newcastle - Arsenal2-1
0-1 Alexandre Lacazette (14.), 1-1 Ayoze
Perez (29.), 2-1 Matt Ritchie (68.).

Man. Utd - West Brom0-1
0-1 Jay Rodriguez (73.)

Staðan
FÉLAG

Man City
Man Utd
Liverpool
Tottenham
Chelsea
Arsenal
Burnley
Leicester
Everton
Newcastle
Bournem.
Watford
Brighton
Huddersf.
West Ham
Crystal P.
Swansea
Southam.
Stoke
West Brom

L

33
33
34
12
33
33
33
33
34
33
34
34
33
34
32
34
33
33
33
34

U

28
22
20
20
18
16
14
11
11
11
9
10
8
9
8
8
8
5
6
4

J

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

T

2
6
4
6
6
11
9
12
14
14
14
17
14
17
14
16
16
15
18
18

MÖRK
93-25
63-26
78-35
65-30
57-33
62-45
33-29
49-47
39-54
35-42
41-56
42-60
31-46
27-54
40-58
36-54
27-46
33-53
30-63
27-52

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson

Missti af tækifærinu til að
snúa aftur á gamla heimavöllinn vegna meiðsla.
Burnley

Jóhann Berg Guðmundss.

Sneri aftur í byrjunarliðið eftir meiðsli. Lagði
upp markið sem reyndist
sigurmark leiksins.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Lék 90 mínútur í mikilvægum sigri Cardiff. Fjórði
leikurinn sem hann fær
90. mínútur í röð.
Reading

Jón Daði Böðvarsson

Krækti í vítaspyrnu og fékk
90 mínútur í jafntefli gegn
Sunderland en komst ekki
á blað.
Aston VIlla

Birkir Bjarnason

Tók ekki þátt í leik liðsins
vegna meiðsla í baki.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Sneri aftur í hópinn eftir
smávægileg meiðsli. Kom
ekki við sögu í tapi gegn
Middlesbrough.

S

87
71
70
67
60
54
52
43
42
41
38
37
35
35
34
34
33
28
27
24

Leroy Sane, Gabriel Jesus og Kyle Walker, sem fagna hér marki Jesus, unnu fyrsta meistaratitil sinn um helgina en ungur kjarni Manchester City er líklegur til alls

Slakir United-menn færðu City

Manchester City svaraði fyrir þrjú töp í röð með öruggum sigri á Tottenham á Wembley um helgina. Eftir tap
ljóst að United gæti ekki náð City að stigum og fimmti meistaratitillinn var í höfn. City hefur fimm umferðir
FÓTBOLTI Stuðningsmenn Man
chester City þurftu ekki að lifa við
svekkelsi lengi eftir að hafa tapað
þremur leikjum í röð og fallið úr leik
í Meistaradeildinni í síðustu viku.
Félaginu mistókst að tryggja sér
enska meistaratitilinn á heimavelli
gegn erkifjendunum á dögunum en
það reyndist aðeins töf á því óum
flýjanlega því City-menn eru meist
arar aðeins viku síðar.
Áttu þeir eflaust von á því að sigur
gegn Swansea um næstu helgi yrði
það sem myndi koma titlinum á
Etihad-völlinn en ekki að United
myndi misstíga sig gegn lélegasta
liði deildarinnar á heimavelli eins
og reyndist í gær.

Sluppu við vafasamt met
Manchester City fékk krefjandi
verkefni upp í hendurnar strax eftir
að hafa dottið út úr Meistaradeild
Evrópu. Eftir að hafa aðeins tapað
tveimur leikjum á átta mánuðum
komu þrír tapleikir í röð. Tveir
þeirra gegn Liverpool og einn gegn
Manchester United.
Andstæðingurinn var Tottenham
sem hafði unnið síðustu tvo heima
leiki gegn City og var það raun
hæfur möguleiki að City myndi
tapa fjórum í röð. Hefði það verið í
fyrsta sinn á ferli Pep Guardiola sem
lið undir hans stjórn tapar fjórum
leikjum í röð.
Allar efasemdir virtust kveðnar
niður snemma leiks, mörk frá
Gabriel Jesus og Ilkay Gundogan
komu City í góða stöðu og fékk

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Nýliðar Huddersfield
skoruðu sigurmark á
91. mínútu gegn Watford sem gæti hafa
innsiglað sæti liðsins
í úrvalsdeildinni á
næsta ári.
Hvað kom á óvart?
West Brom var svo
gott sem dauðadæmt í neðsta
sæti deildarinnar á
leiðinni á Old Trafford. Barðist liðið af
krafti og vann flata United-menn.
Var þetta fyrsti sigur liðsins í þrjá
mánuði og annar sigurinn í deildinni á síðustu átta mánuðum.
Mestu vonbrigðin
Dýrlingarnir berjast
fyrir lífi sínu í deild
inni og komust 2-0
yfir en glutruðu forskotinu niður.
Hægt er að tala um
að þeir hafi ekki haft heppnina
með sér þegar dómarinn missti
af kláru rauðu spjaldi á Marcus
Alonso í fyrri hálfleik. Tíminn er
naumur en þeir þurfa að vinna
upp fimm stiga forskot Swansea í
fimm umferðum.

Leikmaður helgarinnar
Wilfried Zaha skoraði tvívegis er Crystal Palace vann 3-2 sigur á erkifjendum sínum í Brighton á heimavelli. Með sigrinum skaust Palace upp
í 16. sæti en það sem mikilvægast er að þeir náðu sex stiga forskoti á
Southampton sem er í fallsæti.
Öll mörk leiksins komu í fyrri hálfleik og nýtti Zaha sér sofandahátt í
vörn Brighton til að skora tvívegis. Er hann búinn að skora
sjö mörk í vetur og leggja upp önnur fimm. Hefur hann
komið að þriðjung (12/36) marka Palace í vetur.
Rætt hefur verið um áhuga stærri liða á borð
við Tottenham á Zaha en kantmaðurinn sem kom
upp úr unglingaakedemíu Crystal Palace hugsar sig
eflaust tvisvar um áður en hann yfirgefur uppeldisfélagið.
Eftir misheppnaða tveggja ára dvöl hjá Man
chester United sneri Zaha aftur á Selhurst Park
þar sem hann hefur fengið að þroskast og
dafna sem einn af hættulegustu kantmönnum
deildarinnar.
Mikilvægi hans fyrir félagið er ótrúlegt en án
hans hefur félagið ekki unnið leik í tæp tvö ár.
Allt frá sigri á Sunderland í október 2016
hefur Crystal Palace ekki unnið leik sem
hann kemur missir af, tölfræði sem sannar
fullkomlega mikilvægi hans fyrir uppeldisfélagið.
Raheem Sterling enn einn leikinn
fjölda færa til að klára einvígið en
rangar ákvarðanir komu honum í
koll eins og í fyrri leikjunum.
Christian Eriksen minnkaði
muninn en Raheem Sterling bætti
við marki fyrir gestina um mið
bik seinni hálfleiks og gerði út um
leikinn og kom um leið í veg fyrir

að City myndi tapa fjórum leikjum
í röð. Metið stendur því enn hjá
Guardiola sem hefur aldrei tapað
fjórum leikum í röð.

Önnur met í augsýn
Nú er ljóst að Manchester City vinnur
tvöfalt á öðru tímabili Guardiola með
félagið. Enski deildarbikarinn er
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Lífsstíll

Japanskir mosaboltar
eru vinsælir í hengigarða
og segir Erna Aðalsteinsdóttir lítið mál að búa þá
til. Hvers konar plöntur
megi nota í boltana og
hengja upp á skemmtilegan máta. Erna heldur
námskeið í mosaboltagerð á miðvikudag.
  ➛4
Enzymedica 47x90 Digest Gold kubbur copy.pdf
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Pétur Marinó Jónsson, ritstjóri MMAFrétta, er helsti MMA-sérfræðingur Íslands. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Söluhæsta
meltingarvaran í
Bandaríkjunum

Það verða alltaf

kúrekar í MMA

Pétur Marinó Jónsson er MMA-sérfræðingurinn á bak við MMAFréttir.is.
Honum finnst gaman að sjá áhugann á MMA aukast, fannst hegðun Conors
McGregor neyðarleg og spáir Gunnari Nelson sigri í næsta mánuði. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

P

étur Marinó Jónsson er öllum
íslenskum bardagaáhugamönnum vel kunnur, en hann
hefur rekið vefinn MMAFréttir.is
í tæp fimm ár og lýst UFC-viðburðum á Stöð 2 Sport. Hann hefur
tryggt sér stöðu sem fremsti MMAsérfræðingur Íslands og unnið
mikilvægt starf við að vekja athygli
á íþróttinni og auka þekkingu og
viðurkenningu á henni.
Pétur hefur æft brasilískt jiu-jitsu
í um 10 ár og fylgst með MMA
af kappi jafn lengi. „Vinir mínir
byrjuðu í jiu-jitsu og þeim tókst að
sannfæra mig um að koma á æfingu
þegar við vorum í partíi og ég var
kominn á fjórða bjór, sem kom smá
hugrekki í mig,“ segir Pétur. „Mér
fannst þetta allt mjög skrítið fyrst
og var ekkert yfir mig hrifinn, en
ég hélt áfram að mæta og í Mjölni
kynntist ég MMA og smátt og smátt
byrjaði ég að fylgjast með. Þegar
ég fæ áhuga á einhverju þá verð ég
bara að vita allt um það, þannig að
ég byrjaði að lesa allt sem ég gat og
fylgjast vel með og þannig komst ég
inn í bardagaíþróttir.“

Vildi betri umfjöllun
um MMA

Pétur opnaði vefinn MMAFréttir.is
í október 2013. „Mér fannst frétta
umfjöllun um MMA á Íslandi ekki
vera sinnt nægilega vel og langaði
að gera betur. Ég var líka með góð
tengsl í Mjölni og það var ýmislegt
sem mig langaði að gera öðruvísi, þannig að ég hellti mér bara í
þetta,“ segir Pétur.
„Vefurinn gengur ágætlega en það
er ýmislegt sem mig langar að gera
sem ég hef ekki endilega alltaf tíma
fyrir enda í fullri vinnu og í smá
námi með þessu. En þetta er alltaf
að stækka og lesturinn verður sífellt
meiri. Áhuginn á MMA hefur aukist
almennt og það er rosalega gaman
að sjá íþróttina stækka,“ segir Pétur.
„Núna vita allir hverjir Gunnar
Nelson og Conor McGregor eru,
sem er mjög skemmtilegt, því þetta
var algert jaðarsport sem enginn
pældi í.“

Pétur stofnaði MMAFréttir því hann vildi sjá betri umfjöllum um MMA hér á landi. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Áhuginn á MMA
hefur aukist
almennt og það er rosalega gaman að sjá íþróttina stækka.
hafi ekki áhrif á peningaflæðið til
fyrirtækisins. En ef þetta hefði verið
einhver annar hefði hann aldrei
fengið að berjast hjá UFC aftur.“

Gunnar gæti verið í hópi
þeirra allra bestu

Vefurinn skapaði tækifæri

Vinnan við MMAFréttir hefur gefið
Pétri ýmis tækifæri. „Ég hef lýst
bardögum á Stöð 2 Sport, skrifað
um MMA á Vísi og farið út með
Gunna þegar hann berst til að fjalla
um það,“ segir Pétur. „Það er rosalega gaman að fara út og vera eins
nálægt þessu og hægt er. Maður
hefur kynnst fullt af skemmtilegu
fólki og skapað frábærar minningar.“
Auk þess gerir Pétur hlaðvarpsþáttinn Tappvarpið, vinnur stutta
þætti sem heita Leiðin að búrinu
fyrir MMAFréttir þegar Íslendingar
eiga atvinnumannabardaga og er
í sjónvarpsþáttunum Búrið, sem
eru sýndir á Stöð 2 Sport fyrir stóra
viðburði.
„Við byrjuðum á Búrinu fyrir
bardaga hjá Gunna en höfum svo
haldið þessu áfram,“ segir Pétur.
„Það var stressandi og óþægilegt að
vera á skjánum fyrst en mér finnst
þetta fáránlega gaman.
Það er líka mjög skemmtilegt
að gera Tappvarpið. Ég hef fengið
skemmtilega gesti, eins og sálfræðinginn Erlend Egilsson, en
við töluðum um íþróttasálfræði í
MMA,“ segir Pétur. „Mér finnst svo
gaman að gera Tappvarpið að mér
er eiginlega nokkuð sama hvort fólk
hlustar eða ekki.“

Pétur telur að Gunnar Nelson geti orðið einn af þeim bestu í sínum þyngdarflokki. MYND/NOPRDICPHOTOS/GETTY

Hegðun Conors var neyðarleg
Í síðustu viku gerði Conor Mc
Gregor árás á rútu sem var full af
UFC-bardagamönnum og slasaði

Pétur er ekki hrifinn af hegðun Conors McGregor í síðustu viku, en hann réðst
á rútu sem var að flytja UFC-bardagamenn. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

meðal annars tvo bardagamenn.
McGregor var kærður og er í
vondum málum eftir uppátækið.
Eðlilega var Pétur ekki ánægður
með hegðun hans. „Hann lét eins
og vitleysingur og það fannst mér
mjög leiðinlegt og bara neyðarlegt
fyrir íþróttina,“ segir Pétur. „En ég
held að það verði alltaf villtir gæjar
sem ná mjög langt í MMA. Ég held
að það sé svolítið kúrekaeðli í langflestum bardagamönnum, þannig
að ég held að við verðum alltaf með
frábæra íþróttamenn að mestu leyti
en svo nokkra villta bardagamenn
sem eru með þeim allra bestu en
láta íþróttina stundum líta illa út,
sem er mjög leiðinlegt.
Mér finnst að hann ætti að fá eitthvert bann og hann fær væntanlega
sekt, en ég held að UFC hafi sýnt
að ef þú ert maður eins og Conor
McGregor kemstu upp með næstum hvað sem er, sem er náttúrulega
svolítið leiðinlegt, en peningarnir
tala,“ segir Pétur. „Ég held að hann
fái bara eitthvert djókbann og UFC
finni einhverja afsökun til að láta
hann berjast sem fyrst, svo þetta

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

Það styttist í næsta bardaga Gunnars Nelson, en hann mætir Neil
Magny 27. maí næstkomandi í
Liverpool. „Mér líst mjög vel á
þennan bardaga. Mig hefur lengi
langað að sjá þá mætast. Neil
Magny er mjög flottur bardagamaður og hefur lengi verið á topp
tíu, en ég held að hann henti Gunna
vel,“ segir Pétur. „Ef Gunni vinnur
verður þetta flottasti sigur hans á
ferlinum og ég held að hann vinni
með uppgjafartaki í annarri lotu,
svona dæmigerður Gunna-sigur.
Ég held að Gunni hafi hæfileikana til að vera meðal fimm bestu
í veltivigtinni. En þá þarf hann
að fá þá bardaga sem hann vill fá
og haldast heill og þetta byrjar
með því að hann sigri Magny,“
segir Pétur. „Margir hafa gagnrýnt
vörnina hans Gunna gegn höggum
og það er náttúrulega enginn bardagamaður fullkominn, en hann er
frábær glímumaður og ég held að
höggtæknin sé alltaf að verða betri
og hann sé sífellt að finna vopnin
sín betur.“

Lögleiðing er erfiður slagur

Pétur segist sjá fyrir sér að MMA
verði löglegt á Íslandi, en telur að
það verði erfitt. „Það er fáránlegt að
við þurfum að senda fólk til útlanda
til að fá að keppa í sinni íþrótt.
Við viljum náttúrulega gera þetta
löglegt og gera það í samstarfi við
heilbrigðisyfirvöld til að gera þetta
eins öruggt og hægt er. Ég held að
það verði ekki auðveldur slagur,
en hann vinnist einn daginn,“ segir
Pétur. Hann er þó ekki bjartsýnn
á að UFC haldi viðburð á Íslandi.
„Kannski gerist þetta einn daginn
en ég veit ekki hvort það verði í tíð
Gunnars.“

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 |
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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
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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!

Jón Leifs,
Mosfellsbæ

Sigrún Heiða
Garðabæ

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

samband@hopkaup.is

www.hopkaup.is
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Hengigarðar
prýða heimilið
Japanskir mosaboltar eru vinsælir í hengigarða
og segir Erna
Aðalsteinsdóttir
lítið mál að búa
þá til. Hvers konar
plöntur megi
nota í boltana
og hengja upp á
skemmtilegan
máta. Erna heldur
námskeið í mosaboltagerð á miðvikudag.
Ragnheiður
Tryggvadóttir

heida@frettabladid.is

K

okedama er gömul, japönsk
plöntugerðarlist og innan
hússkraut. Aðferðin þróaðist
út frá bonsai sem er þó miklu tíma
frekari aðferð meðan hægt er að
gera nokkra kokedamabolta á einu
kvöldi,“ útskýrir Erna Aðalsteins
dóttir plöntufíkill, eins og hún
kallar sig, og formaður Sígræna
klúbbs Garðyrkjufélags Íslands.
Blóm og pottaplöntur hafa
notið mikilla vinsælda á íslenskum
heimilum um skeið og í Facebook
hópum eins og Stofublóm – inni
blóm – pottablóm, sem hefur yfir
12.500 fylgjendur, skiptist fólk á
ráðum og birtir myndir af blóm
unum sínum.
Erna segir kokedamaboltana
bjóða upp á fjölbreytta möguleika
á að prýða heimilið og með þeim
megi til dæmis búa til hengigarða
með mörgum, misstórum boltum
og jafnvel raða mörgum plöntum
í einn.
„Það er hægt að nota hvaða

Hengigarðar njóta mikilla vinsælda og prýða heimilin.
Mosaboltana
má hengja upp á
alla vegu.

Þykkblöðungar eru
afar hentugir því
þeir þurfa ekki mikla
vökvun en það er vel
hægt að vera með burkna
í kokedamabolta og
hengja upp í röku
umhverfi, til dæmis inni á
baðherbergi, en svo þarf
líka að vökva vel, dýfa
boltanum í vatn og leyfa
honum að svolgra í sig í
hálftíma. Það er líka hægt
að nota kókostrefjar í
stað mosa ef fólk er ekki
duglegt að
vökva.
Erna Aðalsteinsdóttir

plöntu sem er í boltana en sumar
henta kannski betur en aðrar. Það
fer eftir því hvar fólk ætlar sér að
hafa boltann og hversu duglegt það
er að muna eftir að vökva,“ segir
Erna. „Þykkblöðungar eru afar
hentugir því þeir þurfa ekki mikla
vökvun en það er vel hægt að vera
með burkna í kokedamabolta
og hengja upp í röku umhverfi,
til dæmis inni á baðherbergi, en
svo þarf líka að vökva vel, dýfa
boltanum í vatn og leyfa honum
að svolgra í sig í hálftíma. Það er
líka hægt að nota kókostrefjar í
stað mosa ef fólk er ekki duglegt að
vökva.“
Aðferðina segir Erna nokkuð
einfalda, um ræturnar er mótaður
bolti úr sérblönduðum jarðvegi,
utan um hann fer mosi eða kókos
trefjar og svo er vafið um boltann
með bandi. Boltana er svo hægt að
hengja upp á hvers konar máta.
„Eins er sniðugt að nota kerta
stjakana sem ekki eru notaðir
yfir sumarið undir boltana eða
sérstakar japanskar skálar, sem
ætlaðar eru undir mosabolta.
Boltarnir geta verið eins stórir og

ERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 26. apríl gefur Fréttablaðið út sérblaðið

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

ÚTIVIST

Í þessu glæsilega
skemmtilegog
viðtöl
við allskonar
lir sem hafa fermst
vitablaði
að verða
dagurinn
ekki
síst fólk
sem hefur smitast af útvistarbakteríunni.
hlaup, hjólreiðar
eðaaldur
skokk umog
göngustíga
gjafirnar lifaFjallgöngur,
í minningunni
um
ævi.borgarinnar.
Markmið blaðsins er grípa athygli allra þeirra sem stunda útivist af einhverju

Tryggðu
þér
gott
auglýsingapláss
marki. Því til
viðbótar
verður
ýmis gagnlegur og hvetjandi fróðleikur fyrir þá sem
vilja fara af stað og stunda meiri útiveru og útvist.
í langmest lesna dagblaði landsins.

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

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

Hvaða tegund blóma sem er má nota í boltana. Þá þarf að vökva vel og til
dæmis láta þá liggja í vatni dálitla stund.

hver vill og hægt að vera með fleiri
en eina plöntu í sama bolta. Svo
má nota litrík bönd til að vefja
þá með og hengja þá upp með
litríkum borðum. Kokedamabolta
er sérstaklega sniðugt að gera með
krökkum. Krakkarnir geta drullu
mallað og mótað utan um plönt
urnar og foreldrarnir hjálpað þeim

að vefja,“ segir Erna.
Á miðvikudaginn fer fram námskeið
í kokedamaboltagerð undir handleiðslu Ernu, milli klukkan 18 og 21,
í sal í sal Garðyrkjufélags Íslands,
Síðumúla 1. Sjá nánar á Facebookhópnum Álfagarðar.

Fasteignablaðið
16. TBL.

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

M Á N U DAG U R

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

FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
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Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi
thorey@landmark.is
sími 663 2300

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

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

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

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

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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

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

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

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

Sími 512 4900 • landmark.is

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

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

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

Landmark leiðir þig heim!

Glæsilegt á Grenimel

Komin er í sölu einstaklega glæsileg efri
Úlfar F. Jóhannsson
Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson
Herdís Valb. Hölludóttir
sérhæð á eftirsóttum
896 5222
693 3356
694 6166
stað í vesturbæ ReykjaHÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK víkur hjá fasteignasölunni Miklaborg.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00
Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri
fasteignasali og leigumiðlari Löggiltur fasteignasali B.Sc

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Á

Grenimel 44 fæst nú glæsileg
efri sérhæð með bílskúr, samLita og innanhús
Aðstoðarm.
Löggiltur fasteignasali Löggiltur Fasteignasali.
Skrifstofustjóri
tals
184,6 fermetrar. Húsið
d
Stílisti.
el
fasteignasala
S
margret@valholl.is
Útibú
Höfn
í
Hornafirði.
899 9083
Löggiltur fasteignasali
Snæfellsnesi
588 4477
er teiknað af Ásmundi Ólasyni og
895-2115
892
8778
893
4718
d
el
S
var byggt árið 1967 í fúnkis-stíl.
Stórir, ferkantaðir gluggar og rúmSeld
góð rými einkenna eignina.
Frá stofu er útgengt á stórar
svalir sem snúa í suðvestur. Komið
S í ð a n 1 9 9 5
er inn í stigahús með forstofu og
gengið þaðan inn í hol. Á hæðinni
Nútímaleg,
kraftmikil
og framsækin
fasteigna
sala
sem byggir
á áratuga reynslu
starfsmanna!
Hólmvað 2-4
er 9 íbúða
fjölbýlishús
á þremur
hæðum
með sérinngangi,
einu stigahúsi,
lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
ergólfefna
snyrting
með
þvottahúsi inn af,
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án
nema
baðherbergi og þvottahúsi27
sem verða
flísalögð.588
Vandaðar
innréttingar
og
tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir
frá 155-168 fm
með
baðherbergi,
barnaherbergi
sem
Síðumúla
|
Sími
4477
|
www.valholl.is
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér
inngang.
Hólmvað
2-4
áður
var tvö
herbergi,
hjónaberbergi
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.
með útgengi á svalir, eldhús með
Háholt
14, Mosfellsbær
Pétur sími 897 0047
og Grétar
sími 861 1639 löggiltirborðkrók,
fasteignasalar
sjónvarpshol, stofa og
588 5530
verða• áSími:
staðnum
og taka á móti áhugasömum
borðstofa. Í kjallara er geymsla og
• berg@berg.is - www.berg.is
þvottahús.
• GSM 897 0047
Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Bílskúrinn er upphitaður. Þar er
Pétur
Pétursson
kalt vatn og rafmagn.
Sími 588
5530
• Netfang: berg@berg.is
lögg. fasteignasali
Sérhæðin á Grenimel er glæsileg
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
petur@berg.is
Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

Sturla
Pétursson

Snorri
Snorrason

Frum

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
www.berg.is • GSM 897 0047
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Petur@berg.is

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
eign. V. 9,8 m. 8623

Keilufell - 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. Góð staðsetning nálægt Elliðarárdalnum þar sem stutt er í áhugaverðar göngu- & hjólaleiðir og
náttúru. Laust til afhendingar. Upplýsingar veitir Bogi 6993444

OP
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Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

Bogi
Pétursson

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598

Orrahólar.

Klapparhlíð.

Haukdælabraut - Raðhús
Nýbygging: Raðhús á tveimur hæðum á góðum útsýnisstað,
efst í Reynisvatnsás. Húsið er skráð alls 207,3 fm. Íbúðarrými
175,0fm og innbyggður bílskúr 32,3 fm. Möguleiki á stækkun.
Vel skipulagt hús, við ósnortna náttúru. 4 góð svefnherbergi
. Skilast fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga að innan skv
sölulýsingu. Margreyndur góður byggingaraðili. V . 70,0 m.
Uppl. Bogi 6993444
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Flyðrugrandi 4 - Góð þriggja herberja
Falleg þriggja herb. íbúð á 2. hæð. Tvö góð svefnh., eldhús og
stofa í opnu björtu rými, flísalagt baðherbergi, útgengi á góðar
svalir frá stærra svefnh.. Á hæðinni er sameiginlegt þvottahús
og eigninni fylgir skjólgóður sameiginlegur garður og aðgangur
að saunaklefa. Falleg eign á góðum stað þar sem stutt er í alla
þjónustu og fallega náttúru. V: 38,9M Nánari uppl. veitir Brynjólfur S: 896-2953. Opið hús í dag kl. 17:15 - 17:45.

Opið hús verður á morgun, þriðjudaginn 17. apríl, frá klukkan 17.30 til
18. Verð er 84,9 milljónir. Allar nánari
upplýsingar gefur Jórunn, löggiltur
fasteignasali, í síma 845 8958 og á netfanginu jorunn@miklaborg.is

Bæjargil.

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m. 8504

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

og ber vitni um góða umgengni.
Staðsetningin er einkar vinsæl þar
sem gott mannlíf blómstrar og stutt
er í skóla, verslun og þjónustu.

Grenimelur 44, fasteign.

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.

Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á
flottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Ragnar
Þorgeirsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

skrifstofustjóri

viðskiptafræðingur

Hvammabraut.
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Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
O
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góðÐUN
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648

Móaabarð. Hafnarfirði.

195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði. Góð gólfefni og
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax. V. 37 m. 8650

Finndu okkur
á Facebook
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Vallakór 6 – glæsilega nýjar íbúðir.
Nýjar 2ja – 4ra herb. Íbúðir í vönduðu 72 íbuða lyftuhúsi.
Allar íbúðir fullbúnar með gólfefnum og öllum eldhústækjum.
Öllum íbúðum fylgja stæði í bílageymslu. Afhending í júní nk.
Verð frá 37,9 millj.
Bókið tima á skoðun hjá sölumönnum, simi 530-6500.

Hagamelur - Aukaíbúð
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.
Óskað er eftir kauptilboði! Uppl veitir Bogi 6993444

Drápuhlíð 17 - vel skipulögð hæð.
Vel skipulögð um 114 fm efri hæð á góðum stað í Hlíðunum.
Íbúðin er með tveim herbergum og tveim samliggjandi stofum.
Suðursvalir út frá stofu. Eignin er frekar upprunaleg að innan og
þarfnast standsetningar að hluta. Verð 49,5 millj.
Opið hús í dag frá kl. 17:00 - 17:30.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Lundur 1 - Glæsileg 3ja herbergja íbúð.
Góð og vönduð íbúð á 5. hæð. Eldhús með vandaðri innréttingu
og granít borðplötum. Samliggjandi bjartar og rúmgóðar stofa
og borðsofa. Tvö svefnherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi
hitt með fataskáp. Rúmgott baðherbergi með sturtu og baðkari.
Gott þvottahús inn af eldhúsi. Suðursvalir Sér geymsla í sameign.
Sérbílastæði í bílageymslu. Verð 76,9M. Nánari upplýsingar veitir
Jón 777-1215.
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Sólvallagata 74 3-4 hb. LAUS Strax
Flott mikið endurnýjuð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu og
vel staðsettu húsi á Sólvallagötu 74 í Vesturbænum. Laus strax.
Gunnlaugur lögg. fasteignasali S. 617 5161 tekur á móti
gestum milli kl. 17:30 - 18:00 í dag mánudag.

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

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

BRÍETARTÚN 9-11

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

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

VALLAKÓR 6A OG B, 203 KÓPAVOGUR

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Nemi til lögg.
fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA
VILBERGSDÓTTIR
Hdl.

ÁLFHOLT 56C, 220 HFJ.

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

39.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

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

BREIÐAVÍK 35, 112 REYKJAVÍK

36.9M
OP
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VERÐ FRÁ: 37.9M
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS
MILLI KL. 12-13 ALLA VIRKA DAGA
Nýjar, fullbúnar íbúðir með sérlega stórum og
skjólgóðum svölum, tveggja, þriggja og fjögurra
herbergja. Stærðir frá tæpum 70 fermetrum fyrir
tveggja herbergja, rúmlega 80
fermetrum fyrir þriggja herbergja til
tæplega 130 fermetra fyrir fjögra
herbergja íbúðir. Öllum íbúðum
fylgir sér geymsla í kjallara og
stæði í bílageymslu. Verð frá 37,9
milljónum fyrir tveggja herbergja, ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
frá 43,9 fyrir þriggja herbergja, MBA Rekstrarhagfræðingur
og frá 59,9 milljónir fyrir fjögra Löggiltur fasteignasali
herbergja. Völdum íbúðum fylgja Sími 663 2508
olafur@stakfell.is
tvö stæði í bílageymslu.

VÍFILSGATA 7, 105 REYKJAVÍK
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MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

32.9M

Rúmgóð 99,2 fm., 4 herb., mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð. Íbúðin er
laus til afhendingar.

SKÚLAGATA 20, 101 REYKJAVÍK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967
Snyrtileg 63,4 fm, 2.herbergja íbúð á 10. Hæð fyrir 60 ára og eldri.
Góð aðkoma er að húsinu Lindargötumegin. Glæsilegt útsýni til
suðurs. Íbúðin er laus til afhendingar.

JÖKLAFOLD 37, 112 REYKJAVÍK

39.9M
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KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR / 824 4031

39.8M
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JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 18. apríl. kl. 17:30 -18:00. Snyrtileg 3.herb OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl. kl. 17:30-18:00. Tveggja-þriggja OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl. kl. 17:00-17:30. Falleg 3ja herbergja
íbúð á 3.hæð með stórkostlegu útsýni til norðurs. Svalir snúa í hásuður. herbergja íbúð á annari hæð (efstu). Rúmgóð og björt tvöföld stofa. 84,9 fm íbúð á 2.hæð og 18,7 fm bílskúr, samtals 103,6 fm.
Íbúðin er 82,5 fm og geysmlan 4,7 fm, samtals: 87,2.
Herbergi með útgengi á svalir. Öll helsta þjónusta í göngufæri.
Björt stofa með s-v svölum. 2 svefnherbergi. Sér þvottahús.

SKÓGARVEGUR 14, 103 RVK

85.9M

LYNGBREKKA 5, 200 KÓPAVOGI 57.4M
OP
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JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

29.9M
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JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

Virkilega vönduð og falleg 149,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl. kl. 18:00-18:30. Virkilega vönduð og
palli til suðurs. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, hjónaherbergissvítu með falleg mikið endurnýjuð sérhæð með sérinngangi. Skiptist í stóra stofu,
baðherbergi, barnaherbergi, gestasnyrting með sturtu og þvottahús. eldhús, borðstofu, baðherbergi og tvö stór herbergi.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FLÚÐASEL - NÝTT Á SKRÁ

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895 2049
Í einkasölu rúmgóð 97 fm og björt 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í
fjölbýlishúsi. Gengið beint út í garð úr stofu.

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

Höfum kaupanda að góðum 80-100 fermetra sumarbústað á eignarlandi í Grímsnesi.
Brekkubyggð 43 - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.
S
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fín 87,9 fm. íbúð með sérinngangi, gluggum í
þrjár áttir og frábæru útsýni í góðu húsi við Brekkubyggð auk 19,3 fm. bílskúrs.

Kirkjubrekka 11 - Álftanesi. Parhús á útsýnisstað við opið svæði.
S
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Rúmgóð stofa með gluggum í tvær áttir. Tvö herbergi. Opið eldhús með ljósum innréttingum.
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á grónum
stað miðsvæðis í Garðabæ þaðan sem stutt er
í skóla, íþróttasvæði Stjörnunnar og alla aðra
þjónustu.

Eignin stendur á 571,0 fm. eignarlóð sem
vísar til norðurs, austurs og vesturs og er með
steyptum skjólveggjum og verönd. Stór steypt
innkeyrsla og stéttir fyrir framan húsið. Stutt í
skóla, leikskóla og sundlaug.

Eigninni fylgir um 70 fm. sérafnotaréttur á lóð.

Verð 44,9 millj.

Laugarnesvegur 78. Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð.
S
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Fallegt og vel innréttað 219,0 fm. parhús á tveimur
hæðum með stórum svölum til vesturs og innbyggðum 27,8 fm. flísalögðum bílskúr á frábærum
útsýnisstað við opið svæði á Álftanesi. Þrjú svefnherbergi. Stórar samliggjandi stofur. Opið eldhús
við stofu með eyju. Aukin lofthæð er á báðum
hæðum hússins. Gólfhitakerfi. Gólfsíðir gluggar
að hluta.

Verð 83,9 millj.

Brekkustígur 19. 3ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Glæsileg og mikið endurnýjuð 69,5 fm. íbúð á
1. hæð með suðaustursvölum að meðtalinni sér
geymslu. Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir nokkrum
árum og var m.a. settur gólfhiti í alla íbúðina,
gólfefni endurnýjuð og eldhús og baðherbergi
endurnýjað. Einnig var komið fyrir óbeinni lýsingu
í stofu/eldhúsi og rafmagn endurnýjað. Útgengi
á svalir til suðvesturs úr eldhúsi. Borðstofa með
sérsmíðuðum skápum. Stofa er opin við eldhús
og borðstofu. Húsið hefur fengið gott viðhald í
gegnum árin og lítur vel út að utan sem innan.
Vel skipulögð íbúð í göngufæri við Laugardalinn, Laugardalslaug, íþróttasvæði, útivist og
samgöngur.
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og sjarmerandi 80,9 fm. íbúð á 1. hæð,
jarðhæð við Brekkustíg. Fallegir loftlistar, rósettur,
viðarfjalir og panell á veggjum gefa íbúðinni mikinn
karakter. Stofa með gluggum til suðurs og austurs.
Útgengi er úr íbúð út í fallegan, skjólgóðan og
afgirtan bakgarð. Upphituð geymsla á baklóð með
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Skipt var um gler
íbúðar og gluggar málaðir að utan fyrir 2 árum
síðan.
Góð íbúð á þessum vinsæla stað í gamla
Vesturbæ Reykjavíkur.

Verð 44,9 millj.

Verð 34,9 millj.

Asparfell 6 – „Penthouse“ íbúð. Bílskúr og 70 fm. þakgarður.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
221,0 fm. 5-6 herbergja „penthouse“ íbúð á 8.
hæð í nýlega uppgerðu og álklæddu fjölbýlishúsi að meðtöldum 25,5 fm. bílskúr og tveimur
geymslum. Sér þakgarður sem er yfirbyggður að
hluta fylgir íbúðinni. Gler rennihurð úr yfirbyggða
hlutanum út á svalir. Stór stofa með granítlögðum
arni og stórum gluggum til suðurs og vesturs.
Fjögur herbergi. Frábært útsýni til allra átta. Sér
þvottaherbergi á hæðinni. Húsvörður. Íbúðin er
ein á þessari hæð hússins og með gluggum í
allar áttir.

Drápuhlíð 9. Góð hæð í Hlíðunum með fjórum herbergjum.
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Húsið að utan var viðgert og steinað fyrir um
10 árum síðan og lítur vel út. Gler og gluggar
hafa verið endurnýjaðir að hluta.

Verð 63,9 millj.

Reynimelur 76. 4ra herbergja endaíbúð með gluggum í þrjár áttir.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 106,2 fm. endaíbúð með
gluggum í þrjár áttir og stórum suðursvölum á 1.
hæð við Reynimel.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.00
– 18.30
Virkilega falleg og vel skipulögð 114,0 fm. íbúð
með svölum til suðvesturs í nýlega viðgerðu og
steinuðu fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Inngangur er
sameiginlegur með risíbúð hússins. Eignin er mikið
endurnýjuð. Að innan er nýlega búið að skipta um
eldhúsinnréttingu og baðherbergi er nýendurnýjað.
Stofa með fallegri gluggasetningu. Fjögur herbergi.

Verð 52,9 millj.

Lynghagi 16. Góð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Eignin er þó nokkuð endurnýjuð að innan og utan.
Eldhúsinnréttingar og tæki eru nýlega sem og baðherbergi. Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur.
Svalir til suðurs.

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

Gler og gluggar eru nýlega endurnýjuð að
stærstum hluta og húsið að utan er nýlega málað
og viðgert.

Verð 40,9 millj.

Verð 54,9 millj.

Rauðavað 21. 4ra herbergja íbúð með útsýni og sérinngangi.

Bergþórugata 16. 3ja herbergja íbúð á efri hæð og í risi.
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15
– 18.45
Falleg og sjarmerandi 76,6 fm. íbúð á 1. hæð, miðhæð, við Bergþórugötu í göngufæri við Sundhöll
Reykjavíkur. Búið er að endurnýja eldhús á afar
smekklegan máta. Samliggjandi stofur og er einfalt
að nýta aðra sem auka svefnherbergi. Eitt svefnherbergi með miklum skápum. Snyrtileg sameign
og sér geymsla í kjallara.
Lóðin snýr til suðurs. Aðgangskort fylgir íbúð
inn á bílastæði bakvið hús.

Verð 38,9 millj.

S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Eignin verður til sýnis þri. frá kl. 18.15 – 18.45
Mjög falleg 117,7 fm. íbúð á 3. hæð, efstu, með
sérinngangi af opnum stigapalli og sér bílastæði
í bílageymslu. Góðar svalir til suðvesturs með
svalalokun. Granít á borðum í eldhúsi og gott
vinnupláss. Þrjú herbergi. Stofa með gluggum
til suðausturs og suðvesturs sem rúmar vel
borðstofuborð og setustofu. Glæsilegt útsýni yfir
Heiðmörkina og til fjalla. Húsið lítur vel út, nýlega
sílanborið og gluggar yfirfarnir.
Lóðin hefur fengið viðurkenningu frá Reykjavíkurborg fyrir frágang.

Verð 49,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

DRAUMAHæð 10
210 GARðABæR32
FREYJUGATA

89,1 m2
56,9 MILLJ.

101 REYKJAVÍK

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

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

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

104,9 m2
54,9 MILLJ.

LANGALÍNA
21
OPIð
HúS

210 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS

Glæsilegt 150,6 fm vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum á
grónum stað við Draumahæð í Garðabæ. Góð timburverönd.
Glæsileg
3ja herbergja
104,9og
fmtvö
íbúð
á efstu hæð
í lyftuhúsi
Stofa, eldhús,
fjögur herbergi
baðherbergi.
Upphitað
bílavið
í Sjálandshverfi
í Garðabæ.
Stofa,
borðstofa
og
plan.Löngulínu
Eignin hefur
fengið gott viðhald.
Glæsilegt
útsýni
af svölum
tvö
herbergi.
Aukin
lofthæð
í
stofu
og
borðstofu.
Þvottahús
út á Arnanesvog. Stutt í skóla og alla helstu þjónustu. V. 79,9 m.
innan
íbúðar.
Yfirbyggðar18.svalir.
Stæði
bílageymslu.
Opið hús
miðvikudaginn
apríl milli
17:15
og 17:45. Staðsett í
göngufæri við grunn- og leikskóla.

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

Kjartan Hallgeirson
NÁNARI UPPLÝSINGAR
NÁNARILevy
UPPLÝSINGAR
Hreiðar
Guðmundsson löggiltur fasteignasali
Nemi
til löggildingar
fasteignasala
G. Andri
Guðlaugsson
Sími 661 6021 hreidar@eignamidlun.is
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705

MÁNAtúN 3
105 ReyKjAVíK

84,4 m2
49,9 MILLJ.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

NeSVeGUR 113

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

182,5 m2
89,9 MILLJ.

170 SeLtjARNARNeS
BOÐAGRANDI
2A
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg samtals 163,5 fm töluvert endurnýjuð neðri hæð við
Vorum
aðáfá
í sölu 182,5 fmÍbúð
íbúðeráskráð
5. hæð131,2
(efstu
í lyftuhúsi
Nesveg
Seltjarnarnesi.
fmhæð)
og bílskúr
32,3
við
2A.Stofa/borðstofa,
Glæsilegt útsýni.
Þrennar
svalir. Íbúðin
fm. Boðagranda
Sér inngangur.
eldhús,
baðherbergi,
sjónskiptist
m.a.
stofu,
borðstofu,
þrjú herbergi,
og tvö
varpshol
ogíþrjú
herbergi.
Úr stofu
er gengiðfataherbergi
út í garð á timburbaðherbergi.
Eignin
verönd. V. 64,9
m. er tvær íbúðir samkvæmt teikningu en búið
að
sameina
í eina íbúð. Tvö
stæðimilli
í bílageymslu
fylgja íbúðinni.
Opið
hús þriðjudaginn
17. apríl
17:15 og 17:45.

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

ÁSeNDI
8
BARMAHLíð
42

108
105 ReyKjAVíK5
MIÐSTRÆTI
101 REYKJAVÍK

79 m²

OPIÐ
Góð
125,7HÚS
fm 5 herb. neðri sérhæð í nýlega endursteinuðu
glæsilegu húsi
við Barmahlíð.
Tvær4ra
stofur
og þrjú herbergi.
Einstaklega
sjarmerandi
og falleg
herbergja
íbúð í einu af
Til afhendingar
við kaupsamning.
eldri
húsum borgarinnar.
Íbúðin er á fyrstu hæð. Sér inngangur
Stutt
í
skóla,
verslanir
og
þjónustu.
er á bakhlið hússins beint í íbúð og sameiginlegur inngangur
V. 60,9 m.stigagang. Einstakur staður rétt við tjörnina í Reykjavík.
gegnum
uppl.:
M. Friðgeirsson
lg.fs. s.
899 1882.
ÁNánari
hæðinni
eru þórarinn
tvö svefnherbergi,
tvær stofur,
eldhús,
forstofa og
baðherbergi. Góðar vestur svalir.
Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45
ÁSeNDI
8
79 m²
HjARðARHAGI
26
108
107 ReyKjAVíK

HRÍSRIMI 10
112 REYKJAVÍK

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
NÁNARI UPPLÝSINGAR
Hilmar
þór
Hafsteinsson
Daði Hafþórsson

Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is

BORGARGeRðI 629
HjARðARHAGI
108 ReyKjAVíK
107

119,5 m²
51,9
MILLj.
139,4
m2

74,5 MILLJ.

4ra herb. 100,0 fm íbúð á neðstu hæð (merkt 00-01) í 4-býlishúsi
á mjög góðum stað í vesturbænum. Húsið verður viðgert og
steinað að utan í sumar á kostnað seljenda. Sér inngangur.
NÁNARI
UPPLÝSINGAR
Þrjú
svefnherbergi.
Stór gróinn garður. V. 46,9 m.
Nánari
uppl.:
þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

BORGARGeRðI 6
119,5
BRæðRABORGARStíGUR
41 m²
108 ReyKjAVíK
51,9 MILLj.
101

HRÍSMÓAR 1
210 GARÐABÆR

OPIð HúS

OPIð HúS
Topp íbúð, 198,3 fm, á efstu hæð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt í
alla helstu þjónustu. Stofa, borðstofa, fjögur herb., tvö baðh. og
Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við
þvottahús. Hjónasvíta með sér baðherbergi. Glæsilegar innSkólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og
réttingar úr hnotu, granítborðplötur, gólfhiti og aukin lofthæð.
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu
Skjólgóðar suð-vestur svalir. Tvö stæði í bílgeymslu. Húsvörður.
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl.
V. 98,9 m. Opið hús mánudaginn 16. apríl milli 17:00 og 17:30

79 m²

BRATTHOLT
270 MOSFELLSBÆR

Vorum að fá í sölu samtals 179,6 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við Hvassaleiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og
Fallegt 164
fm 5 herbergja
á einni
hæðog
með
geymsla
í kjallara.
Stór stofa,einbýlishús
eldhús, fjögur
herbergi
tvö baðrúmgóðum
bílskúr.
HúsiðV.er59,9
mjög
herbergi.
Svalir
útaf stofu.
m.vel skipulagt og garðurinn
er afar glæsilegur
með fallegum
gróðri.
Nánari
uppl.: Daði Hafþórsson
lg.fs.
s. 824Stofa,
9096. fjögur herbergi

og tvö baðherbergi. Góð staðsetning og örstutt í þjónustu
svo sem leikskóla, skóla, heilsugæslu, verslanir, sundlaug og
líkamsrækt. V. 65,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

OPIðHÚS
HúS
OPIÐ

OPIÐ HÚS

ÁSeNDI
8
HVASSALeItI
26
108 ReyKjAVíK

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

NÁNARI UPPLÝSINGAR
NÁNARIþ.UPPLÝSINGAR
Brynjar
Sumarliðason
BSc
í viðskiptafræði,
löggiltur fasteignasali
G. Andri
Guðlaugsson
Sími
896 1168 - löggiltur
brynjar@eignamidlun.is
Lögfræðingur,
fasteignasali
andri@eignamidlun.is Sími 662 2705

BORGARGeRðI
6
MIðLeItI 4
108 ReyKjAVíK
103

LANGAGERÐI 110
108 REYKJAVÍK

119,5 m²
51,9 MILLj.

Falleg 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Miðleiti í Reykjavík. Stæði
í bílgeymslu. Samtals 162,8 fm, íbúð 137,4 fm og stæði 25,4 fm.
Vorum
að fáinnan
í söluíbúðar.
einbýlishús
í Reykjavík.
Húsið
Þvottahús
Svalirvið
til Langagerði
suðurs. Örstutt
í verslanir
og
er
skráð 152,6
fmm.
og er hæð, kjallari og ris. Stofa, borðstofa og
þjónustu.
V. 58,0
þrjú
herbergi.
er töluvert undir
súðs.þannig
að gólfflötur
Nánari
uppl.: Rishæðin
Hilmar þ. Hafsteinsson
lg.fs.
824 9098.
er eitthvað stærri. V. 62,7 millj.
Nánari upplýsingar:
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

Rúmgóð 120 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga 26 í Vesturbænum. Tvær stofur, þrjú herbergi, tvö baðherVel
skipulögð
staðsettskóla,
89 fmsundlaug,
4ra herb.verslanir
íbúð meðog
sér
inngangi
bergi.
Örstuttog
í leikskóla,
alla
helstu
íþjónustu.
fjórbýlishúsi
viðm.Hrísrima í Grafarvogi. Stutt er í alla helstu
V. 51,5
þjónustu.
Íbúðin
skiptistS.m.a.
í stofu og lg.fs.
þrjú herbergi.
Frá stofu er
Nánari uppl.:
Magnea
Sverrisdóttir
s. 861 8511.
gengið út á verönd. V. 39,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

ÁSeNDI
8
HjARðARHAGI
56
108
107 ReyKjAVíK

79 m²

HÁALEITISBRAUT 28
108 REYKJAVÍK

3ja
herb. 88,4
fm íbúð á 3.hæð í mjög vel staðsettu fjölbýli í vestOPIÐ
HÚS
urbæ Reykjavíkur. Endurnýjað eldhús og baðherbergi, ofnar og
4ra
herb. 111,7
fm o.fl.
íbúðMjög
á 4.björt
hæð
fallegu
fjölbýlishúsi
við
ofnalagnir,
raflagnir
ogível
skipulögð
íbúð. Góðar
Háaleitisbraut.
er garður.
teiknaðV. 44,9
af m.
Sigvalda Thordarson.
suðursvalir. StórHúsið
ræktaður
Rúmgóð
og velþórarinn
skipulögð
með stórrilg.fs.
opinni
stofu
og þremur
Nánari uppl.:
M.íbúð
Friðgeirsson
s. 899
1882.
svefnherbergjum miðsvæðis í Reykjavík. Fallegt borgarútsýni úr
stofu. Þvottahús innan íbúðar V. 46,5 millj.

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

Góð
og vel
skipulögð 3ja herbergja 81 fm íbúð á 2. hæð með
OPIÐ
HÚS
tvennum svölum við Bræðraborgarstíg í Vesturbænum. Léttur
Glæsileg
mikiðbarnaherberginu
endurnýjuð 91,7 fm
herb. væri
íbúð áað9.stækka
hæð í lyftuveggur í öðru
svo3ja
auðvelt
stofhúsi
miðbæ
Tvennar yfirbyggðar
svalir tilGöngufæri
suðurs og
unaíog
hafaGarðabæjar.
íbúðina 2ja herbergja.
Góð staðsetning.
vesturs.
Vandað
endurnýjað
eldhús og
Gott
í Miðbæinn.
Opið
hús mánudaginn
16.baðherbergi.
apríl milli 17:15
ogútsýni
17:45.
yfir
bæinn
V. 41,9
m. til sjávar og allt til Suðurnesja. Laus strax. V. 45,9 millj.
Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45.
Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

BORGARGeRðI
BIRKIMeLUR
6 6
108 ReyKjAVíK
107

119,5 m²
51,9 MILLj.

KAPLASKJÓLSVEGUR 61
107 REYKJAVÍK

Falleg 77,7 fm 3ja - 4ra herb. endaíbúð á 4. hæð ásamt góðu aukaherbergi í risi með aðgangi að snyrtingu. Mjög góð staðsetning
Falleg
ogútsýni.
rúmgóð
131,6
fm 5 herbergja
á 1. nágrenni.
hæð, aukGóðir
herb.
og mikið
Góð
sameign.
Háskólinníbúð
í næsta
íútleigumöguleikar.
kjallara, í fjölbýlishúsi
V. 44,9 við
m. Kaplaskjólsveg í Vesturbænum.
Stofa,
eldhús
fjögur herbergi,
auk herbergis
kjallara.
Nánari
uppl.:og
þórarinn
M. Friðgeirsson
lg.fs. s.í899
1882.Frábær
staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og fl.
V. 56,9 millj.
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

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

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

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

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

MÝRARSeL 11
109 ReyKjAVíK

BOðAGRANDI 2A
107 ReyKjAVíK

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
tengjast
skjólgóðum,
lokuðum garði.
OPIð
HúS
Vorum að fá í sölu 182,5 fm íbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi
Á götuhæðum
semsvalir.
snúa
aðerLaugavegi,
Frakkastíg
við Boðagranda bygginganna
2A. Glæsilegt útsýni. Þrennar
Eignin
NÁNARI UPPLÝSINGAR
tvær íbúðir skv. teikn. en búið að sameina í eina íbúð. Tvö stæði í
og Hverfisgötu
verða
verslanir, veitingahús ogDaði
fjölbreytt
þjónusta.
Hafþórsson
bílageymslu. V. 84,9
m.
Opið hús þriðjudaginn 17. apríl milli 18:00 og 18:30
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is

Um er aðBORGARGeRðI
ræða 2ja, 3ja og
6 herbergja íbúðir.
119,5 m²
LOGALAND
234ra
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 -610
178 fm.
BORGARGeRðI
119,5 m²
ByGGðAReNDI
Verð
frá 40,9 millj.
51,9 MILLj.
108
ReyKjAVíK
Afhending áætluð í febrúar 2018.

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG
18. febrúar milli kl. 13:00 og 14:00.
Gengið
innHúS
um bílageymslu Hverfisgötumegin.
OPIð HúS
OPIð
Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum í Fossvogi.

Vel staðestt 235,6 fm neðri sérhæð í Byggðarenda sem er í dag

Mjög gott 302,1 fm einbýlishús með auka íbúð í kjallara og tvö-

tvær UPPLÝSINGAR
íbúðir á einu fastanúmeri. Húsnæðinu er skipt upp í tvær NÁNARI
Húsið
er skráð 228,7 fm, þar af bílskúr 25,6 fm. Suðursvalir. MjögNÁNARI
földum UPPLÝSINGAR
bílskúr. Fallegur garður og góð bílastæði fyrir framan
NÁNARI
UPPLÝSINGAR

rúmgóðar íbúðir, báðar með sér inng., 134,8 fm 5 herb. íbúð og
gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö
húsið. Húsið er vel staðsett í botnlangagötu. Miklir möguleikar.
100,0 fm 3ja herb. íbúð. V. 67,5 m.
baðherbergi. Frábær staðsetning. V. 86,9 m.
V. 79,9 m.
Opið hús mánudaginn 16. apríl milli 17:15 og 17:45.
Opið hús mánudaginn 16. apríl milli 17:15 og 17:45.
Brynjar
Þ. Sumarliðason
Kjartan
Hallgeirsson
Guðlaugur I. Guðlaugsson
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
kjartan@eignamidlun.is
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 896 1168
824 9093
Sími 864 5464

ÁSeNDI
8
HLíðARHjALLI
55
108
200 ReyKjAVíK
KóPAVOGUR

79 m²

119,5 m²
51,9 MILLj.

DIGRANeSVeGUR 34
200 KóPAVOGUR

fasteignasali
G.Löggiltur
Andri Guðlaugsson
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

OPIð HúS

OPIð HúS

3ja herb. 81,4 fm endaíbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu
litlu fjölbýli í suðurhlíðum Kópavogs. Endurnýjað eldhús, mjög
gott útsýni. Tvö svefnherbergi. Snyrtileg sameign. V. 39,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 17. apríl milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSeNDI
8
KLUKKUBeRG
31
108
220 ReyKjAVíK
HAFNARFjöRðUR

BORGARGeRðI 6 51
ÁLFKONUHVARF
108
203 ReyKjAVíK
KóPAVOGUR

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
NÁNARI
UPPLÝSINGAR
Daði Hafþórsson

79 m²

BÓKIÐ SKOÐUN

4ra herbergja 104,1 fm björt og falleg endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi á vinsælum stað í Kópavogi. Góðar útsýnissvalir til suðvestur og vesturs. Stæði í bílageymslu fylgir. Stutt í Vatnsendaskóla, leikskóla, íþróttasvæði HK, verslun og þjónustu. V. 45,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 17. apríl milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hreiðar Levy nemi til lg.fs. s. 661 6021.
Kjartan Hallgeirsson lg.fs.

BORGARGeRðI
KRíUHóLAR 2 6
108 ReyKjAVíK
111

119,5 m²
51,9 MILLj.

Rúmgóð og björt 4-5 herb. samtals 153,2 fm íbúð við Digranesveg í Kópavogi. Bílskúr tilheyrir. Frábært útsýni. Stutt í skóla og
alla helstu þjónustu. Laus við kaupsamning. V. 52,9 m.

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

eNGjAþING 9
203 KóPAVOGUR

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

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Einungis 17 íbúðir eru eftir í fyrsta áfanga

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

105,6 fm 4 herb. íbúð á tveimur hæðum við Klukkuberg í Hafnar3ja herbergja 79,1 fm vel skipulögð og falleg íbúð á 7. hæð í lyftuNÁNARI
UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR
3ja herbergja
efri hæð (3. hæð) ásamt bílskúr, samtals 152,7 fm,
firði.UPPLÝSINGAR
Stofa, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og gesta-NÁNARI
húsi. Stofa
og tvö svefnherbergi. Lokaðar svalir. Glæsilegt útsýni NÁNARI
við Engjaþing í Kópavogi. Sér inng. Vandaðar eikarinnréttingar.
snyrting. Stæði í bílageymslu. Góðar suðvestursvalir með stóryfir borgina úr stofuglugganum. V. 33,9 m.
Hátt til lofts. Sér þvottahús. Tvennar svalir. Einstakur útsýnisglæsilegu útsýni. Einstaklega gott skipulag. V. 43,9 m.
Nánari uppl.: Hreiðar Levy nemi til lg.fs. s. 661 6021.
staður m.a.
V. 54,3 m.
Brynjar
Þ. Sumarliðason
Guðlaugur
I. Guðlaugsson
Þórarinn
M.fjallasýn.
Friðgeirsson
Nánari
uppl.: þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
Kjartan Hallgeirsson
lg.fs.
Opið hús
miðvikudaginn
18. apríl milli 17:15 og 17:45.
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
brynjar@eignamidlun.is
gudlaugur@eignamidlun.is
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 896 1168
Sími 864 5464
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR
NÁNARI UPPLÝSINGAR
þórarinn
M. Friðgeirsson
Daði
Hafþórsson

Löggiltur
fasteignasali, sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

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
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

Einar Marteinsson

í löggildingarnámi
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

barrholt 7, 270 mos., einbýli á einni hæð.

Sæviðarsund 33, 104 rvk., 3ja og aukaherb.

klausturhvammur 2, 220 hafnarfj., raðhús.

Opið húS máN 16/4 kl. 16:30-17:15.

Opið húS þri 17/4 kl. 16:30-17:00.

Opið húS þri 17/4 kl. 17:30-18:00.

I

OP

S

Ú
ÐH

Gott 140 fm einbýlishús á einni hæð
ásamt 36,6 fm sérstæðum bílskúr,
samtals 176,6 fm. Húsið er mikið til
upprunalegt en fengið gott viðhald
í gegnum tíðina. Góður bílskúr
m/vatni, hita og rafmagni.
Gott innra skipulag.
Verð 65 millj.

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.
Laus við kaupsamning.

Opið hús mánudaginn 16. apríl
kl. 16:30-17:15, verið velkomin.

Opið hús þriðjudaginn 17. apríl
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

I

OP

S

Ú
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I

OP

Klausturhvammur 2, raðhús:
Fallegt, vel skipulagt raðhús á
tveimur hæðum á frábærum stað
í Hafnarfirði. Arinn í stofu, sólstofa
og góður pallur með heitum potti.
Fimm svefnherbergi eru í húsinu
og baðherbergi á báðum hæðum.
Innbyggður bílskúr og stórt steypt
bílaplan. Verð 74,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 17. apríl
kl. 17:30-18:00, verið velkomin.

S

Ú
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Valhúsabraut 13, 170 Seltj.,

leifsgata 3, 101 rvk.,

heilsárshús í grímsnesi

Sérhæð m/bílSkúr.

3ja + aukaherbergi í kjallara.

áSamT 17 fm geSTahúSi .

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

Björt og falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt
herbergi í kjallara, 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.
Pantið tíma fyrir skoðun.

Staðarfell í Dölum.

Sætún: kjalarnesi/reykjavík,

Tækifæri fyrir fjárfeSTa.

fjárfeSTiNgaTækifæri

5 byggingar sem hýst hafa starfsemi
SÁÁ frá árinu 1980.
Öllum byggingunum hefur verið
ágætlega vel viðhaldið.
Í stærsta húsinu eru 24 herbergi,
eldhús, matsalur, þvottahús ofl.
Íbúðarhús með þremur íbúðum.
Íbúðarhús með tveimur íbúðum.
Véla- og verkfærageymsla ásamt
geymsluhúsnæði, samtals 1290 fm.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

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.

Eignarland.
Svæði A: 3.125 lóð á spildu við
þjóðveginn. Verð 6 millj.
Svæði B: 7.159 fm lóð undir iðnaðar/
landbúnaðarhúsnæði.
Verð 120 millj.
Svæði E: 2.536 fm. lóð undir íbúðarhús. Verð 14,8 millj.
Svæði F: 52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Verð 25 millj.

Óskum eftir
Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups
í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila

Möguleiki að kaupa einstaka hluta en verð fyrir alla hlutana er 160.000.000.Nánari upplýsingar á skrifstofu.

hvað kostar eignin mín?

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

Traustar greiðslur, langur leigutími.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Þú finnur okkur á fold.is

SÖLUSÝNING ÚLFARSBRAUT 114
TIL SÝNIS ERU

Íbúð 0101, 111,8 fm.
þriggja–fjögurra herbergja
íbúð á 1. hæð
Verð kr. 52.900.000
Íbúð 0102, 66,2 fm.
tveggja herbergja íbúð
á 1. hæð
Verð kr. 37.900.000
Íbúð 0103, 96,5 fm.
þriggja herbergja íbúð
á 1. hæð
Verð kr. 44.900.000
Íbúð 0203, 115,4 fm.
fjögurra herbergja íbúð
á 2. hæð
Verð kr 51.900.000

Opið hús þriðjudaginn 17. apríl kl. 17.00-18.00

Fallegt níu íbúða fjölbýli með lyftu. Öllum íbúðum fylgir merkt stæði í upphituðum bílakjallara.
Góð staðsetning neðst í Úlfarsárdal. Allar nánari upplýsingar á staðnum.
Verið velkomin

Guðbjörg Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali
thelma@fjolhus.is sími: 860 4700

www.fjolhus.is Lágmúla 6 sími 511 1020

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

Grenimelur 46
107 Reykjavík

Rúmgóð, björt og vel skipulögð 180 fm neðri sérhæð
við Grenimel 46, Reykjavík.

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

569 7000

Hæðin skiptist í forstofu, samliggjandi stofur,
sjónvarpsherbergi (hægt að nýta sem svefnherbergi),
snyrtingu, baðherbergi, eldhús, 2 barnaherbergi,
hjónaherbergi með fataherbergi innaf, þvottaherbergi
með geymsluaðstöðu og sér geymslu innan íbúðar.
Útgengt er úr stofu íbúðarinnar á upphitaða
hellulagða verönd sem er meðfram allri framhlið
hússins og einnig er útgengt úr tveimur
svefnherbergjum á hellulagða verönd undir
svölum á suðurhlið.
Húsið sem er byggt árið 2012 eina nýlega
húsið á Melunum. Um er að ræða íbúð sem
gæti hentað vel fyrir fatlaða.

www.miklaborg.is
Nánari upplýsingar veitir:

Með þér alla leið

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

Verð :

94,9 millj.

Nátthagi

245 Sandgerði

Fallegt heilsárhús 83 fm að stærð
Húsið er á steyptri plötu og m gólfhita
Tvö svefnherbergi m fataskápum
Yfirbyggð verönd og svalir
Vandaðar innréttingar, falleg gólfefni

27,5 millj.

Verð :

Nánari upplýsingar:

Virkilega vel staðsett og sjarmerandi
einbýlishús á þremur hæðum auk bílskúrs
við Stýrimannstíg í Reykjavík.
Aukaíbúð er á jarðhæð hússins og bílskúr
er nýlega endurbyggður. Aukin lofthæð er
á 1. hæð hússins eða um 2,75 metrar.

Verð :

79,9 millj.

101 Reykjavík

2ja herbergja 63,4 fm íbúð
Svalir til suðurs
Frábært útsýni - Húsvörður
Þjónusta frá Rvk

Verð :

39,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Austurkór 7a

Gnoðarvogur 42

104 Reykjavík

2ja herbergja íbúð á 3ju hæð
62 fm - þvottaaðstaða í eldhúsi
Svalir til suðvesturs með útsýni

Falleg og vel skipulögð íbuð með
sérinngangi í góðu húsi við Austurkór
68,6 fm
3ja herbergja
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla,
leikskóla og alla helstu þjónustu

Verð :

39,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

32,5 millj.

Lyngás 1b

210 Garðabær

3ja herbergja íbúð á efstu hæð
Lyftuhús, stæði í bílageymslu
Nýleg íbúð, flott útsýni
Inngangur af svölum

”
Melabraut 32

Verð :

Verð :

44,9 millj.

Tveggja herbergja íbúð, 70 fm
Heitur pottur á svölunum
Tvennar svalir
Lyftuhús

Verð :

löggiltur fasteignasali

103 Reykjavík

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

230 fm einbýlishús á einni hæð
Mikið endurnýjað, 4 svefnherbergi
Stór bílskúr
Garður með heitum potti
Útsýni til vesturs

Miklaborg kynnir til sölu:

Einbýlishús í Garðabæ.
Um er að ræða eitt glæsilegasta einbýlishús á höfuðborgarsvæðinu.
Húsið sem stendur við óbyggt svæði er tæplega 700 fermetra

”

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar:

Tilboð óskast

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

Verð :

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

113 Reykjavík

Skólavörðustígur 8

69,5 millj.

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

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

53,9 millj.

Við byggingu hússins var engu til sparað.

59,9 millj.

170 Seltjarnarnes

Verð :

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Nesbali 32

44,9 millj.

Hvassaleiti 58

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

101 Reykjavík

að stærð að meðtöldum 180 fermetra bílskúr.

170 Seltjarnarnes

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

Laugavegur 40

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

55,9 millj.

löggiltur fasteignasali

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

203 Kópavogur

101 Reykjavík

2ja til 3ja herbergja íbúð, alls 92,4 fm
Svalir til suðurs
Sér bílastæði fylgir með
Lyftuhús, byggt árið 2006

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Laugavegur 86-94

Nánari upplýsingar:

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

löggiltur fasteignasali

Skúlagata 20

s. 775 1515 Jason Ólafsson

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Stýrimannastígur 5

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

101 Reykjavík
Verð :

38,9 millj.

Engihjalli 1

200 Kópavogur

Björt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
Gott skipulag, fín stofu og eldhúsrými
2 svefnherb og endurnýjað baðherb
Fallegt útsýni, stórar svalir
Þvottahús á hæðinni

Verð :

32,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

38,9 millj.

Verð :

105 Reykjavík

Sérhæð
Falleg 4ra herbergja íbúð
2-3 svefnherbergi
Laus fljótlega

Verð :

52,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Boðaþing 8

203 Kópavogur

Glæsileg 144 fm endaíbúð á 3. hæð
Vandað viðhaldslétt hús
fyrir 55 ára og eldri
Mjög rúmgóð og falleg alrými, fallegt útsýni
Hjónaálma með sér fata,- og baðherbergi

Fjólugata 1

101 Reykjavík

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

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar:

Verð :

61,9 millj.

Suðurvangur 12

220 Hafnarfjörður

Falleg 4ra herbergja íbúð
að stærð 94,6 fm
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Nýtt gólfefni
Laus strax

210 Garðabær

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

Verð :

73,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

38,9 millj.

Grandavegur 47

107 Reykjavík

Íbúð á 6. hæð
44 fm með glæsilegu útsýni
Þjónusta í húsinu fyrir eldri borgara

s. 775 1515 Jason Ólafsson

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

Verð :

53,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

Verð :

29,0 millj.

101 Reykjavík
Verð :

74,5 millj.

löggiltur fasteignasali

Súluhólar

111 Reykjavík

Falleg 78,7 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli í Súluhólum
Tvö góð svefnherbergi og rúmgóð
stofa og borðstofa
Nýtt parket á stofu, borðstofu og eldhúsi
Laus við kaupsamning

Verð :

32,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Breiðavík 89

112 Reykjavík

Glæsilegt einbýli 320 ferm aukaíbúð
Laust strax
Frábært útsýni

Verð :

139,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Básbryggja 15

110 Reykjavík

Glæsileg íbúð 132,1 fm sem nær í gegnum
húsið Bílskúr að stærð 30,8 fm, snjóbræðsla
Íbúðin á 2.hæð í litlu fjöleignahúsi
Góðar innréttingar, samræmt heildar útlit
Útgengt út á suðursvalir úr stofu 8,5 fm,
sjávarútsýni - Þvotthús innan íbúðar
Bátahöfn

Verð :

54,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali s.822 2307

löggiltur fasteignasali

Góð sérhæð á 1. hæð með sérinngangi
Eftirsótt staðsetning - Virðulegt hús
Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur
Eignin er laus við kaupsamning

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

43,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Holtsvegur 47

Verð :

Miðstræti 5

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Falleg 76 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

101 Reykjavík

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

Baldursgata

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Barmahlíð

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

200 Kópavogur

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Lyngbrekka 13

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Mánatún 1

105 Reykjavík

Glæsileg ný þriggja herbergja endaíbúð
á 8. hæð (efstu) Eignin er skráð FMR
146,2 fm í lyftuhúsi. Skilast fullbúnar
með vönduðum innréttingum, votrými
flísalögð, íbúðin annars án gólfefna.
Tvennar stórar þaksvalir.
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Verð :

110,0 millj.

Tjarnarbrekka

225 Álftanes/Garðabær

Glæsilegt 295 fm einbýlishús á einstökum útsýnisstað
á Álftanesi. Húsið er að mestu á einni hæð með góðu
aðgengi, staðsett innst í botnlanga í jaðri byggðar.
Tvöfaldur bílskúr og falleg lóð í einstöku umhverfi
með verönd og heitum potti.

Verð :

.

OPIÐ HÚS

123,9 millj.

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

Andrésbrunnur 8
203 Kópavogur

Virkilega falleg, björt og vel skipulögð
4ra herbergja 139,4 fermetra íbúð
á 1.hæð með útgengi á rúmgóða lóð
til suðurs í góðu fjölbýlishúsi með
lyftu við Andrésbrunn 8 í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Íbúðinni fylgir 28,6 fermetra bílskúr
(inn í fermetaratölu hér að ofan) með hita,
rafmagni og rennnandi vatni.
Verð:

52,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. apríl kl. 17:00 - 17:30

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

Bústaðavegur 49

Ástu-Sólliljugata 3

108 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:

210 fm parhús á tveimur hæðum
Fjögur svefnherbergi
Innbyggður bílskúr
Frágengin lóð
Skilast tilbúin til innréttinga

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

64,9 millj.

.

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 30-40 fm gólfflötur
Á neðri hæð eru teiknuð 3 svefnherbergi,
stofa, eldhús og baðherbergi
Góður stigi upp í ris en eru 2 herbergi undir
súð með með góðum gluggum
Verð:

44,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. apríl kl. 17:30 - 18:00

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

Vatnsstígur 5

Ægisgata 10

101 Reykjavík

101 Reykjavík

Snyrtileg þriggja herbergja íbúð við
Vatnsstíg í hjarta Reykjavíkur
Eignin er á 2. hæð
Tvö svefnherbergi og björt stofa
Aðgengi að stigagangi er í gegnum
Nánari upplýsingar:
Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali læst port
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120
69,2 fm
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

39,5 millj.

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

59,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. apríl kl. 17:30 - 18:00

þriðjudaginn 17. apríl kl. 17:00 - 17:40

Hofakur 1

Hjarðarland 3
Einstök eign fyrir fjölskyldufólk,
með græna fingur

Nánari upplýsingar veitir:

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

210 Garðabær

270 Mosfellsbær

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 sem er yfirbyggður. Möguleiki á
2ja herb. íbúð með sérinngangi á neðri hæð
Garðurinn er einstaklega fallegur,
í mikilli rækt
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

Rúmgóð og björt 135 fm 4ra herb.
Tvær rúmgóðar stofur og tvö svefnherbergi
Stæði í lokaðri bílgeymslu og lyfta
Vandaðar og góðar innréttingar

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

84,0 millj.

Verð:

61,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. apríl kl. 17:30 - 18:15

þriðjudaginn 17. apríl kl. 18:00 - 18:40

Langholtsvegur 200

Lundarbrekka 8

101 Reykjavík

200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg 101,2 fm 4ra herbergja íbúð
með sérinngangi
Stofa, 3 svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi og þvottahús
Nýlega búið að endurnýja alla blokkina
þar á meðal alla glugga
Mjög gott skipulag og barnvænt umhverfi
Verð:

39,9 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 94,6 fm 3ja herb
Sér inngangur
Gólfhiti, nýlegt dren, nýlegt skólp
Góð staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

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

Með þér alla leið

39,9 millj.

.

Við

OPIÐ HÚS

leitum að ...

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

Freyjugata 17B

3ja herbergja fyrir eldri borgarga,
gjarnan í Árskógum eða Gullsmára.

101 Reykjavík

3ja herbergja íbúð við Sóleyjarima
fyrir eldri borgara

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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:

53,9 millj.

.

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

Einbýli / Rað/Parhús 170fm + i Víkur- Borgareða Engjahverfi fyrir ákveðin aðila.
2-3-4 herbergja íbúðir í 110-112-113.

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

Grenimelur 44
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Efri sérhæð með bílskúr samtals að stærð
184,6 fm Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð
Sérinngangur / Tvennar svalir
Stórar bjartar stofur / aukin lofthæð
Endunýjað bað og snyrting
Húsið byggt árið 1967, steypt loftplata
Góð aðstaða á plani fyrir bíla
Vinsæl staðsetning í vesturbænum,
stutt í alla þjónustu, skóla og verslun
Verð:

84,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

Einbýlishús í Kópavogi, Vað- eða Salahverfi
3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í
bílakjallara í Grafarholti
3ja herbergja íbúð við Hlíðarhjalla
í Kópavogi með bílskúr

Einbýli með skúr í Ártúnsholti
fyrir ákveðin aðila sem búin er að selja.
2 herbergja íbúð fyrir aldraða,
opinn fyrir staðsetningu.

OPIÐ HÚS

4ra herbergja hæð í Hlíðunum,
helst norðanmegin við Miklubraut

Lítið einbýli í 101 fyrir ákveðin kaupanda.
Verð allt að 60 milljónir.
2 herbergja íbúð í 104-105-107 fyrir
ákveðin aðila. Verð í kring um 25 milljónir.
Penthouse íbúð í Bryggjuhverfi
óskast fyrir ákveðin aðila.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Einbýli í Fossvogi með 5-7 svefnh. 280-380 fm
helst endurnýjað - Ákveðinn kaupandi
Einbýli í miðb. 250-350 fm sem hentar fjölskyldu
og gott væri að búið væri að endurnýja húsið
3-4 herbergja íbúð í Fossvogsdal – Reykjavíkur
eða Kópavogsmegin Verð allt að 60 milljónir
Sérbýli helst nýlegt ekki skilyrði í Kópavogi eða
Garðabæ 200-250 fm helst nálægt grænu svæði

Nánari upplýsingar veitir:

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

4ja herbergja íbúð í 201 Kópavogi
3ja herbergja íbúð með bílskúr fyrir
eldri borgara í Bólstaðarhlíð

Nánari upplýsingar veitir:

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

Sérhæð í vesturbænum
3ja herbergja íbúð í kópavogi

Sérbýli eða rúmgóð fjölskylduíbúð í Garðabæ

Raðhúsi í Sala eða Lindahverfi í kópavogi

Einbýli eða raðhús í Reykjavík, Kópavogi eða
Garðabæ með aukaíbúð, allt að 95 milljónir

Litlu einbýli í Þingholtunum. Má vera bakhús
Nánari upplýsingar:

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

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Stakkholt 4b
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120

600 fm atvinnuhúsnæði á Höfðanum

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli
í Öndverðarnesi eða Kiðjabergi.

400 fm einbýli í Krikunum Mosfellsbæ

Eign í Garðabæ á 110 millj, 4 svefnherbergi

200 fm raðhús eða einbýli
í Garðabæ, verð 80-95 millj.

Eign í Smáíbúðahúsahverfinu (108) á 80 millj.

Raðhús á Bökkunum Breiðholti

Atvinnuhúsnæði með leigusamningi að stærðinni
1800 fm á höfuðborgarsvæðinu

Nánari upplýsingar veitir:
Verð:

59,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

.

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

Bellahotel Selfossi

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. apríl kl. 17:30 - 18:00

Berjarimi 14
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð:

34,7 millj.

.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. apríl kl. 17:30 - 18:15

Skipholt 11-13
105 Reykjavík

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

Sérlega glæsilegar innréttingar
Yfirbyggðar 21,9 fm suðursvalir
Laus strax
Verð:

Fjárfestingatækifæri í ferðaþjónustu á Suðurlandi
Samtals um 2000 fm - Hægt að stækka í 3550 fm
Bílakjallari á neðstu hæðinni

íbúð 204
Glæsileg 77,2 fm 2ja herbergja íbúð
í lyftuhúsi
Nánari upplýsingar veitir:

Fjölbreyttar eignir sem skiptast í íbúðir, lóðir og hótel

43,9 millj.

Herbergi og íbúðir

Tilboð óskast
Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

ljum
Við se

ús !

sumarh

at
verðm
gu
rítt sölu arkaskynnin
f
u
ð
a
m
á
Bók
h
r
u þé
ka
Tryggð ljósmyndata
a
g
t
s
le
u
g
n
a
jó
F
rsrík þ
Árangu
5 5520

Borgarstígur

311 Álftaneshreppur

96 fm heilsárshús v Brókarvatn á Mýrunum
Heitur pottur, skjólgóður pallur
Fjögur svefnherbergi
Falleg staðsetning v klettabelti

Verð :

24,9 millj.

Nánari upplýsingar:

301 Akranes

69 fm heilsárshús v Eyrarskóg
7600 fm leiguland
Tvö svefnherbergi og svefnloft Stór stofa
með opnu eldhúsi
Heitur pottur á verönd

Verð :

23,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

861 Fljótshlíð

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

Verð :

35,7 millj.

Nánari upplýsingar:

Stráksmýri

311 Skorradalshreppur

64 fm heilsárshús á eignarlandi Heitur
pottur, gervihnattadiskur Tvö svefnherbergi
ásamt svefnlofti Innbú getur fylgt með
Útsýni yfir vatnið, lokað hlið Verð: 24,9 millj
Nánar Jón Rafn

Bjarkarbraut

801 Grímsnes

Glæsilegt 115 fm heilsárshús í
Verð :
Bjarkarborgum.Auka 30 fm gestahús á
fallegri lóð. Hjónasvíta m sérbaðherbergi.
Gestaherbergi og svefnloft. Gróðri vaxið
7560 fm eignarland. Stór pallur m nuddpotti.
Einstök eign í grennd v Minni Borg Grímsnesi.

47,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

24,9 millj.

Fitjahraun

851 Hella

Þrjár lóðir frá 1,2 ha til 2,9 ha
Tvær lóðir liggja v bakka Ytri-Rangár
Í landi Svínhaga Heklubyggð
Kalt vatn og rafmagn v lóðarmörk
Má reisa tvö hús á lóð, 120 fm hvort
Ýmis skipti koma til greina

Oddsholt

801 Grímsnes

60 fm sumarhús ásamt 25 fm gestahúsi
Einnig um 10 fm áhaldageymsla
7650 fm eignarlóð
Stór sólpallur, heitur pottur

Verð :

26,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

3,9 millj.

Klapparhraun

851 Hella

Fallegt 65 fm sumarhús í Heklubyggð
Einnig 12,2 fm gestahús og 16,4 fm geymsla
Samtals 93,6 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands
Byggt árið 2006 2,3 hektara eignarland
Tvö svefnherbergi ásamt millilofti

Stangarbraut 4
Heilsárshús sem er samtals 107 fm með
gestahúsi og heitum potti. Heitt vatn er
á svæðinu. Steypt gólfplata með gólfhita
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, fallegt
útsýni. Sundlaug og 18 holu golfvöllur er
innan girðingar. 12 mín keyrsla til Selfoss.
Nánari upplýsingar:

801 Selfoss
Verð :

39,9 millj.

Verð :

22,9 millj.

Skógarás

311 Skorradalshreppur

Fallegt sumarhús að stærð 56,7 fm
Hús sem hefur verið gengið mjög vel um
Svefnloft / Hitaveita
Innbú getur fylgt með ef vill
Heitur pottur á palli (rafmagns)
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Eyrarskógur

301 Akranes

62 fm heilsárshús ásamt gestahúsi
Ofarlega í landi Eyrarskógar
Frábært útsýni, kjarri vaxin lóð
Tvö svefnherbergi og svefnloft
Góður pallur m heitum pottir

Verð :

22,5 millj.

löggiltur fasteignasali

Skógarás

311 Skorradalshreppur

Glæsilegt 120 fm heilsárshús
7 svefnherbergi m gestahúsi
Heitt og kalt vatn, heitur pottur
Rúmlega 5000 fm eignarland
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna
s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Verð :

44,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Glæsilegt heilsárshús á skógi vöxnu landi
Verð : 29,5 millj.
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð
til fyrirmyndar
Stór og mikill viðarverönd á nokkrum pöllum
Heitur pottur með skjólgirðingu
Afar skjólsælt land stutt frá Laugarvatni
Tvö svefnherbergi ásamt rúmgóðu svefnlofti

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

801 Laugardalur

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

47,6 millj.

löggiltur fasteignasali

Efsti Dalur

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

801 Grímsnes

127 fm heilsárshús með útsýni
Þrjú svefnherbergi, eitt m serbaðherbergi
Heit vatn og rafmagn
Mikill útsýnispallur m heitum potti
1,4 ha eignarland á lokuðu svæði
s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Lækjarbrekka

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Gimbratún

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Hrísabrekka

9

on s. 6

imarss

fn Vald

Jón Ra

18,2 millj.

löggiltur fasteignasali

Fitjahlíð

311 Skorradalshreppur

48 fm sumarhús með góðu útsýni
Innifalið í fm er baðhús m sauna
3 svefnherbergi

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

15,5 millj.

W W W. TG V E R K . I S

Íbúð 403
Ve r ð : 5 7 , 9 m k r.

Íbúð 101
Ve r ð : 2 9 , 3 m k r.

Íbúð 403
Rishæð

TANGABRYGGJA 18-22
OPIÐ HÚS Í DAG - MÁN 16.APRÍL FRÁ 17-18
ÞG Verk kynnir nýjar og glæsilegar fasteignir til sölu í hinu einstaka
Bryggjuhverfi. Húsið er teiknað af Birni Ólafs, arkitekt frá París.
Nútímalegur arkitektúr húsanna er fjölbreyttur og líflegur
í samræmi við núverandi byggð.
Við hönnun húsanna var horr til að skapa metnaðarfullar og
glæsilegar byggingar með fjölbreyttu úrvali af íbúðarstærðum.

Verð frá 29.000.000 kr.
Stærðir frá 45-125 fm
Álklædd viðhaldslétt hús
Fullbúnar með gólfefnum
Bílgeymslustæði með flestum íbúðum
Vandaðar innréttingar frá GKS og Nobilia
Inn
Innbyggður ísskápur og upþvottavél

ÍTARLEGAR UPPLÝSINGAR Á FASTEIGNAVEF OKKAR
ÞG Verk Traustur byggingaraðili síðan 1998

Lágmúla 7

www.tgverk.is/fasteignavefur
S:534-8400

www.tgverk.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Fa s t e i g n a s a l an T O R G

Garð at o rg i 5

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

898 3326

694 4700

Gefjunarbrunnur 13

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

893 4416

694 4000

848 7099

Úlfarsbraut 82

113 Reykjavík

64,9-68,5 M

113 Reykjavík

GLÆSILEGT FJÓRBÝLI! ALLAR ÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÚR

Verð: 94.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl.18:30-19:00
Stærð: 148,9 – 154,5 m2
Húsið er staðsteypt að öllu leiti, tvær hæðir og kjallari, einangrað að utan og klætt með
álklæðningu. Íbúðir afhendast án gólfefna utan votrýma sem eru flísalögð, steyptir inn
veggir og gips veggir eru spartlaðir og málaðir í ljósum lit. Innihurðir eru hefðbundnar
yfirfelldar spónlagðar með eik, frá Birgison eða sambærilegt. Gluggar eru ál-tré VELFAC
gluggar, málaðir hvítir að innan. Gólfhiti er í öllum íbúðum en ofnakerfi í sameign, geymslu
og bílskúr. Loftræsting, úr gluggalausum rýmum er með vélrænu útsogi upp úr þaki eða
geymslum í kjallara og bílskúrum.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl.17.30-18.00
Herbergi: 7

Stærð: 261 m2

Bílskúr

Fallegt og vel skipulagt 7 herbergja fjölskylduhús innarlega í lokuðum botlanga í rólegu hverfi. Í eigninni eru 5 svefnherbergi og þrjú baðherbergi, tvö með baðaðstöðu. Bílskúrinn eru innbyggður og innangengt er úr honum inn í gegnum
þvottaherbergið. Húsið er fullbúið að innan sem utan, bílaplan er hellulagt með snjóbræðslu. Til suðurs og suðvesturs
fyrir aftan húsið er stór timburverönd með góðum skjólveggjum. Lóðin er ófrágengin beggja vegna til hliðar við húsið.
Húsið er klætt með álkerfi og viðhaldsfríum flísum. Glerin í húsinu eru K-gler og gluggar og hurðar eru ál/tré. Gólfhiti er
í öllu húsinu ásamt því að innfelld lýsing er í flestum rýmum. Á nánast öllu húsinu eru pergóvínil plankar á gólfi. Frábært
skipulag er milli hæða.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Vefarastræti 11

49,9 og 54,9 M

270 Mosfellbær

Cuxhavengata 1

Íbúð á annari hæð merkt
201, með vestursvalir,
4 herbergja.
Stærð: 154,5 m2
Verð kr. 64.900.000

AÐEINS
2 ÍBÚÐIR
EFTIR

Íbúð á annari hæð merkt
202, með suðursvalir,
4ra herbergja.
Stærð: 148,9 m2
Verð kr. 68.500.000

Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Gjáhella 13

220 Hafnarfirði

221 Hafnarfirði

Verð fra: 29,5M

TIL
LEIG
U

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl. 17:30-18:00

TIL LEIGU GOTT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Herbergi: 4 og 5

Fjöldi skrifstofa: 5

Stærð: 112,3 og 125,5 m2

Bílastæði

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR!!! Fullbúnar íbúðir í staðsteyptri nýbyggingu
m/lyftu með sérinngangi af svölum og stæði í bílageymslu miðsvæðis
í nýja Helgafellshverfinu í Mosfellsbæ. Afhendast með gólfefnum við
kaupsamning. Um er að ræða fjölskylduvænar íbúðir, annars vegar 4ra
herb. íbúð, 112,3 fm. og 125,5 fm. 5 herb. íbúð hins vegar. Í báðum
íbúðum er opið eldhús/stofa og skápar í öllum herbergjum, baðherbergi m/sturtu og tengi fyrir þvottavél og geymsla innan íbúðar
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Austurbrún 4

104 Reykjavík

29.500.000

IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Stærð: 155 m2

SKRIFSTOFUR TIL LEIGU!

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.

Byggingin er skráð iðnaðarhúsnæði með skrifstofum/vinnustofum
á efri hæð. Húsið er stálgrindarhús á steinsteyptum járnbentum
sökklum, með stálsamlokueiningum úr völsuðu stáli með einangrun
á milli.
Samkvæmt teikningum er húsinu skipt i tólf eignarhluta á tveimur
hæðum. Stærða eignarhluta er 134,6 – 142,4 fermetrar. Enn er möguleiki á að sameina bil eða opna milli bila og samtengja.
Lóð er skilað fullfrágenginni með malbikuðum bílastæðum. Olíugildra
er til staðar frá niðurföllum neðri hæðar og bílaplani.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Litlabæjarvör 12

Vefarastræti 11

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.

225 Garðabær

89.000.000

112 Reykjavík

47.500.000

OPIÐ HÚS þriðudaginn 17. apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl. 17:30-18:00

Herbergi: 1

Stærð: 195.7 m2

Stærð: 112,3 m2

195.7 fm einbýlishús við sjóinn á Álftanesi. Um er að ræða góða eign. Samkvæmt
teikningum er gert ráð fyrir 5. svefnherbergjum, 2 baðherbergjum og 40 fm.
tvöföldum bílskúr. Húsið stendur á 1.326 fm eignarlóð. Einstök staðsetning,
óhindrað útsýni út á Faxaflóann.
Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Lækkað verð ! Laus til afhendingar glæsileg fullbúin 4ra herbergja íbúð með gólfefnum
í nýju lyftuhúsi. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Eldhús er með
vandaðri hvítri innréttingu og tækjum frá AEG. Fallegt flísalagt baðherbergi og góður
sturtuklefi með glervegg. 3 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum, geymsla er
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

Hafliði
Fasteignasali

699 4610

899 8811

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

Holtsvegur 51

210 Garðabæ

62.900.000

Eskihlíð 18a

105 Reykjavík

49.900.000

Hvassaleiti 24

103 Reykjavík

47.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 148,8 m2

Glæsileg, björt og opin íbúð, ásamt bílskúr á efstu hæð í fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta
stað í borginni. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi, rúmgóð stofa og eldhús í sama rými og
baðherbergi með stórri sturtu. Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a eldhúsinnrétting og tæki,
gólfefni að hluta og einnig gluggar og gler þar sem þurfti. Vinsæl staðsetning, örstutt er í
alla þjónustu.Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Eskihlíð 6a

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. apríl kl. 18.30-19.00

Herbergi: 4

Herbergi: 4

Stærð: 147,7 m2

Mjög falleg,björt og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fallegu
fjölbýlishúsi í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í tvær stofur, eldhús,
baðherbergi, hol og tvö svefnherbergi og að auki er sér geymsla í
sameign ásamt herbergi sem mögulegt væri að leigja út. Baðherbergi var endurnýjað 2002 og hannað af Rut Kára. Aðkoman
er öll hin snyrtilegasta, húsið var málað og múrviðgert að utan
fyrir nokkrum árum.

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

108 Reykjavík

36.900.000

Stærð: 120,6 m2

Glæsileg 4ra herb. íbúð á 3ju hæð ásamt geymslu/vinnuherbergi
(21,1fm) með sérinngangi frá bílastæði sem bíður uppá ýmsa
möguleika á frábærum stað í Urriðaholtinu. Útsýni í 4 áttir eru úr
íbúðinni. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi
með glugga, gestasalerni og alrými sem rúmar eldhús og stofu
ásamt vinnherbergi /geymslu á jarðhæð. Innréttingar eru fallegar
og samræmdar frá Brúnás og gólfefni er harð parket og flísar.

Sogavegur 182

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. 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

51.900.000

NÝJAR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. apríl kl 17:00-17:30
Herbergi: 5

Stærð: 137,8 m2

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð (miðhæð) við Sogaveg. Íbúðin er 111.2
fm, bílskúr 26.6 fm samtals 137.8 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Svefnherbergin eru stór
og íbúðin er með gluggum til allra átta og því björt. Eignin skiptist í forstofu/gang, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, sameiginlegt þvottahús í sameign, geymslu
og bílskúr. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Fornhagi 21

107 Reykjavík

36.900.000

OPIÐ HÚS riðjudag 17. apríl kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

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

Bústaðavegur 55

108 Reykjavík

33.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. apríl kl. 17:30-18:00
Herbergi: 2

Stærð: 62,4 m2

*Góð fyrstu kaup* 2ja herb. íbúð á jarðhæð í fjórbýli með sérinngangi. Íbúðin er með
rúmgóðu svefnherbergi, stofu, eldhúsi og baðherbergi með sturtu. Endurnýjað skólp
og dren sett að hluta. Nýlega yfirfarið þak og endurnýjaður þakkantur og rennur.
Allt gler er endurnýjað í íbúðinni og gólfefni að mestu. Rafmagnstafla endurnýjuð.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

Fyrstu íbúðir
verða afhentar
sumarið 2018

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Lögbýli norðan Leirvogsár auk þriggja nærliggjandi landskika.
Leiruvegur 2.
Um er að ræða skráð lögbýli. Jörðin er 8,2 ha. að stærð norðan Leirvogsár. Á jörðinni stendur steniklætt
einbýlishús um 330 fermetrar að stærð með tengibyggingu og áfasts 70 fermetra bílskúr. Malbikað stórt
plan fyrir framan hús og bílskúr.
Skemma/ véla- og verkfærageymsla og votheysturn.
246,4 fermetrar að stærð með mikilli lofthæð. Húsið er steypt með forsteyptum einingum frá Loftorku
með mikilli lofthæð og gólfhita. Lofthæð í mæni er um 7,0 metrar og eru tvær stórar innkeyrsluhurðir,
hvor um sig um u.þ.b. 4,0 x 5,0 metrar. Auk þess er á
Leiruvegur 2A
Um er að ræða 1,0 ha. landskika norðan við Leiruveg 2 og vestan megin við Leiruveg 2B.
Leiruvegur 2B.
Um er að ræða 2,1 ha. landskika norðan við Leiruveg 2, austan megin við Leiruveg 2A og vestan megin
við þjóðveg 1.
Leiruvegur 8.
Um er að ræða 1,2 ha. landskika vestan megin við Leiruveg 2. Þó liggur Leiruvegur 6 á milli landskika.
Mögulegt er að fá til viðbótar framangreindum eignum keypt einbýlishús sem stendur á lóðinni númer
4 við Leiruvog.

Skipholt. Verslunar-/skrifstofu- og lager-/geymsluhúsnæði.

Stýrimannastígur.

OP

Samtals 1.118,9 fm. verslunar- skrifstofu- og lager-/geymsluhúsnæði við
Skipholt 35 í Reykjavík. Um er að ræða fjóra eignarhluta sem skiptast þannig:
• 351,6 fermetra verslunarhúsnæði á götuhæð, vesturhluta: er í dag nýtt sem
tvö verslunarbil en auðvelt að sameina í eitt.
• 202,4 fermetra skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, vesturhluta
• 202,4 fermetra skrifstofuhúsnæði á 3. hæð, vesturhluta
• 362,5 fermetra lager-/geymsluhúsnæði í austurhluta kjallara. Eignarhlutinn
er nýttur í þrennu lagi. Um er að ræða tvö ca. 165 fermetra innkeyrslubil
með góðum innkeyrsludyrum og um 3,0 metra lofthæð auk um 32,5 fermetra
bílskúrs. Húsið er allt nýlega álklætt að utan og í góðu ástandi. Nýlega var
skipt um gler og glugga í suður- og vesturhlið eignarhlutanna. Þakjárn á
bakhúsi er nýlegt.
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð miðsvæðis í borginni þaðan sem
stutt er út á aðalbraut. Góð aðkoma er að húsinu og fjöldi bílastæða.
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SALAFASTEIGNA
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GRENSÁSVEGUR 11
GRENSÁSVEGUR

11

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.00 – 17.30
Vel staðsett einbýlishús á þremur hæðum auk
bílskúrs við Stýrimannastíg í Reykjavík. Tvær íbúðir
eru í húsinu í dag. Aðalíbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofur með rennihurð á milli, þrjú herbergi
og eldhús með upprunalegum innréttingum. Aukin
lofthæð er á 1. hæð hússins eða um 2,75 metrar.Á
jarðhæð er sér 2ja herbergja íbúð. Bílskúr er nýlega
endurbyggður með innkeyrsluhurð og göngudyrum.
Sameiginlegt þvottaherbergi er í kjallara
og er sérinngangur
í það af baklóð
hússins. Lóð er afgirt.
Verð 79,9 millj.

SÍMI 588 9090

SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU Í HELGAFELLSLANDI

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.

Áætluð afhending er vor 2018.
Verð frá 44,5 millj.

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN
16. APRÍL
KL. 17.00- 18.00

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án gólfefna.
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum.
SÖLUMENN

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

NÝTT

Terranova dagar
Dagana 12. - 30. apríl er 25% afsláttur
af allri línunni.

100% Vegan og án aukaefna. Frostþurrkaðar
jurtir, ávextir og grænmeti. Vítamín, steinefni
og sérvaldar jurtir í hverri blöndu sjá til þess
að þú fáir sem mesta virkni.

NETVERSLUN HEILSUHUSID.IS

ngin.

Smáauglýsingar
6 SMÁAUGLÝSINGAR

512 5800
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

Til sölu Nissan Qashqai verð
2.990.000,-árg. 2016, ek. 80.þús
Disel,Sjálfskiptur Sumar og
vetrardekk uppl í s: 699 7720

Vinnuvélar

Hjólbarðar

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 !

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

Varahlutir

Afhending er frá frebrúar 2018-mai 2018.
Verð frá kr. 41.900.000

TECHKING VINNUVÉLADEKK

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

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

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

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

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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VALLAKÓR 6A OG 6B, KÓPAVOGI

• Glæsilegar og vel skipulagðar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
• Íbúðirnar afhendast fullkláraðar að innan með gólfefnum.
• Vandaðar og fallegar innréttingar.
• Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin.
• Afhending í júní 2018.
Skilalýsing á fasteignir.is og mbl.is Teikningar hjá fasteignasölunni.
Bygginaraðili: Foltgólf ehf.
Arkitekt: Kristinn Ragnarsson, Krark, Hlíðasmára 19, Kópavogi
Söluaðili: Eignastofan fasteignamiðlun,
símar: Kristinn 8984125 og Hörður 8995209
kristinn@eignastofan.is og hordur@eignastofan.is

SÖLUSÝNING
Í DAG FRÁ KL. 17.00-19.00

M Á N U DAG U R

SMÁAUGLÝSINGAR

16. APRÍL 2018

Búslóðaflutningar

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

Grænlandsleið 39 n.h., sem er tvíbýlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð á neðri hæð
í tvíbýlishúsi. Íbúðin er 94,2
fm að stærð ásamt stæði í
bílageymslu.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 13.000.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 159.000Lóuland 8, sem er parhús í Garði
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja parhúsi ásamt
bílskúr. Íbúðin er 89,7 fm að
stærð og bílskúrinn 30,6, samtals 120,3 fm.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 10.700.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 137.000Melateigur 33, íb. 102, sem er fjórbýlishús á
Til sölu búseturéttur í 2ja
herbergja íbúð á neðri hæð í
fjórbýlishúsi. Íbúðin er 70 fm
að stærð.
Ásett verð búseturéttarins
er kr. 8.500.000 og eru
mánaðargjöldin um kr. 98.000.

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

Til bygginga

SPÁSÍMINN 908 5666

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

VY-ÞRIF EHF.

Rafvirkjun

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Bókhald

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

SÖGUN OG BORUN.

Kjarnaborun og steypusögun.
Múrbrot, raufar í gólf fyrir
hitalagnir og rafmagn.
S: 7778371/ 8923553

Til sölu

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga:
99 þús Facebook: steinhella 14. S:
661-6800

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Geymsluhúsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Tímavinna eða tilboð.

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Málarar

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

STUBBAHÓLKUR
VEGGFESTUR

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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

Kr. 14.500 + VSK Stubbastandur@
gmail.com S: 842-2535

Atvinna óskast
SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging,
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar
sem það á við.

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

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

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

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s.
780 1444

Tilboðsfrestur er til 26.apríl n.k. kl.13.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.
Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

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

Lindargata 101- Rvk

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

Atvinnuhúsnæði

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

Akureyri

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Húsaviðhald

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

Búseturéttur á markaðsverði

Óskast keypt

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

Hreingerningar

Búmenn auglýsa íbúðir

Spádómar
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www.101.is

•

101@101.is
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Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is
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Björt og skemmtileg 48,1 m2 tveggja herb íbúð á 6. hæð
fyrir 67 ára og eldri með norður svölum og útsýni yfir
fjöllin blá. Gengið inn í hol með góðum skápum og geymslu.
Þaðan er gengið inn á baðherbergi og inn í stofu og
eldhús sem er saman í alrými, Inn af stofunni gott herb.
með góðum, skápum. Baðherb. er með dúkalagt og með
sturtu, tengi er fyrir þvottavél. Sér geymsla er í kjalllara.
V- 33,4 millj.

Góð 3ja herb. íbúð í lyftublokk í miðbæ Reykjavíkur, ásamt
bílastæði í bílakjallara. Eldhús og stofa í opnu rými, útaf
stofu eru svalir. Hjónaherbergi er með síðum gluggum og
skápum. Barnaherbergi með skáp. Baðherbergi er flísalagt
í hólf og gólf, með baðkari og sturtu, gert ráð fyrir þvottavél
inn á baði. Í sameign er geymsla. Stigagangur er snyrtilegur með steinteppi á gólfi. V-57,9 millj.

Gullfallega 128,9 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í góðu
lyftuhúsi í miðborginni. Íbúðin er vel skipulögð, opin og
björt með mjög góðri lofthæð. V- 74,9 millj.

Þar sem hjartað slær

Opið hús mánudaginn 16.04.2018 milli kl. 17:30 - 18:00.
Allir velkomnir!
Góð þriggja herbergja íbúð á sjöundu hæð í góðu fjölbýli.
Íbúðin er töluvert upprunaleg, vel skipulögð, snyrtileg og
með góðu útsýni. Öll þjónusta í göngufæri. V-38,9 millj.

8 SMÁAUGLÝSINGAR
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Blikahöfði 1 - 270 Mosfellsbær

Brekkugata 19 - 210 Gbær

I

OP

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

Opið hús þriðjudaginn 17. apríl frá kl. 17:30
til 18:00
Falleg 100,3 m2, 4ra herb. 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. Stutt er í skóla og
leikskóla, sund og World Class, einnig er golfvöllur Mosfellsbæjar í næsta nágreni. V. 51,9 m.
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Laust strax

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

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær

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

Spóahöfði 4 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 175,1 m2 raðhús með innbyggðum bílskúr.
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu
og bílskúr. Á millilofti er sjónvarpsstofa og vinnuaðstaða. Tvær timburverandir og stórt hellulagt
bílaplan með hitalögn. Þetta er falleg eign í góðu
hverfi á vinsælum stað í Mosfellsbæ, stutt er í
grunnskóla, leikskóla og sundlaug. V. 74,9 m.

Skyggnisbraut 30 - 113 Rvk.

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.

Vefarastræti 11 - 270 Mosfellsbær
Ný fullbúin og vel skipulögð 112,3 m2 4ra herb.
íbúð á 2. hæð, með bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. Fallegar HTH innréttingar, Fallegt harðparket
er á gólfum nema í baðherbergi/þvottaherbergi
en þar eru flísar. Rúmgóð svefnherbergi með
fataskápum. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofa, baðhergi/þvottaherbergi, geymsla,
eldhús og stofa. V. 47,5 m.

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.

Drekavellir 1 - 221 Hfj.

Stóriteigur 35 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til
18:00
Mjög fallegt 190,7 m2 einbýlishús á einni hæð
með tvöföldum bílskúr innst í botnlanga. Eignin
skiptist í stóra stofu, borðstofu, sjónvarpshol,
eldhús, þvottahús m/sérútgangi, fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvöfaldan
bílskúr. Falleg aðkoma. Stórt hellulagt bílaplan
og hellulögð verönd og stór timburverönd með
heitum potti á baklóð. V. 75,9 m.

Laust við kaupsamning
Tunguvegur - 108 Reykjavík
Falleg 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. V. 40,8 m.

Falleg 98,5 m2, 3ja herbergja íbúð með
fallegu útsýni á 4. hæð í lyftuhúsi. Stórar
yfirbyggðar svalir með fallegu útsýni. Góð
staðsetning. Rétt við skóla og leiksskóla.
V. 39,9 m

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800
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Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

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

HÚ

S

Sæviðarsund 35

Suðurmýri 10

Grandavegur 47

Sæviðarsund 35, 104 Reykjavík.

Suðurmýri 10, 170 Seltjarnarnes.

Grandavegur 47, 107 Reykjavík

Opið húsmánudaginn 16. apríl
frá kl. 17:00 til 17:30
Falleg, björt og mikið endurnýjuð 4ra
herbergja íbúð í litlu fimm íbúða fjölbýlishúsi við Sæviðarsund.
Eignin skiptist í eldhús með nýlegri hvítri
háglans innrétinngu, rúmgóð setustofa
með útgengi á suðursvalir með fallegu útsýni. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fataskápar í hjónaherbergi. Hol í svefnálmu með fataskápum og tengi fyrir þvottavél/
þurrkara, endurnýjað baðherbergi. Góð staðsetning miðsvæðis, stutt í skóla,
verslun og helstu þjónustu.
Verð 47,5 millj.

Frábærlega staðsett fjögurra íbúða
hús (nýbygging) á baklóð við Suðurmýri 10 á Seltjarnarnesi. Tvær 3ja og
tvær 4ra herbergja íbúðir eru í húsinu.
Íbúðirnar skiptast í anddyri, eldhús
sem er opið við borðstofu og setustofu.
Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir
þvottavél. Svefnálmu með hjónaherbergi og einu til tveimur barnaherbergjum.
Geymslur eru innan íbúða. Ölluð íbúðum fylgja sérmerkt bílastæði framan við
húsið.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali - 865-8515/
olafur@hibyli.is

Falleg og vel skipulögð íbúð á efstu
hæð með glæsilegu útsýni í húsi
fyrir 60 ára og eldri við Grandaveg
47. Aðeins þrjár íbúðir eru á hæðinni.
Íbúðin og bílskúr er samtals 144,6 fm
og skiptist í forstofu með fataskápum,
stórar samliggjandi stofur og borðstofu með útgengi á flísalagðar yfirbyggðar
svalir með frábæru útsýni, eldhús, sér þvottahús, hjónaherbergi með fataskápum og útgengi á svalir, sjónvarpsherbergi og flísalagt baðherbergi. Massíft
eikarparket er á gólfum íbúðarinnar, nema baðherbergi og þvottahúsi. Sér bílskúr
fylgir íbúðinni og sér geymsla í kjallara. Verð 64,8 millj

Endurnýjuð 4ra herbergja íbúð

Fálkagata 21 - 107 Reykjavík
- Útsýnisíbúð í Vesturbænum

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

Fjögurra íbúða nýbygging

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

Falleg og mikið
endurnýjuð 3ja
til 4ra herbergja
íbúð í nýlega
viðgerðu húsi
við Keilugranda
í vesturbænum.
Íbúðin skiptist
í flísalagða forstofu með fataskápum, eldhús með hvítri
endurnýjaðri innréttingu, borðstofa opin við stofu sem væri
unnt að breyta í þriðja svefnherbergi íbúðarinnar. Rúmgóð
stofa með parketi á gólfi og útgengi á svalir. Sjónvarpshol
framan við svefnherbergin, hjónaherbergi með fataskápum
og útgengi á svalir, barnaherbergi með fataskáp, endurnýjað
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni fylgir sér
bílastæði í bílakjallara, sér geymsla í kjallara, aðgangur að
sameiginlegu þvottahúsi. Verð 49,9 millj.

Hverfisgata 82 - 101 Reykjavík
- Glæsilegt útsýni, laus strax.

Útsýnisíbúð á efstu hæð - bílskúr
Aðeins þrjár íbúðir á hæðinni.

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

Tómasarhagi 28 - 107 Reykjavík
- Heil húseign - sjávarútsýni

Heil húseign á eftirsóttum stað. Eignin er
á tveimur fastanúmerum, þ.e. efri og
neðri sérhæð. Neðri
sérhæðin skiptist í
forstofu, eldhús, stóra
stofu með útgengi á svalir. Í svefnálmu er baðherbergi með
glugga, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Efri sérhæðin:
Svefnherbergi á stigapalli, gestasnyrting, forstofa, eldhús,
stofa með útgengi á svalir. Í svefnálmu er baðherbergi með
glugga, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Kjallari er
óskiptur, þar eru fjögur góð herbergi, inntaksrými og flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Unnt væri að útbúa litla
einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi. Bílastæði fyrir
sitthvora hæðina eru undir svölum og hluta húss. Hægt væri
að loka stæðunum þannig að hvor hæð um sig fengi bílskúr.
Frábær staðsetning,sjávarútsýni úr stofum beggja hæða.
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Nýjast
Olís-deild karla, 8-liða úrslit

Afturelding - FH

23-27

Afturelding: Mikk Pinnonen 8, Birkir
Benediktsson 4, Gestur Ólafur Ingvarsson
3, Böðvar Páll Ásgeirsson 3, Ernir Hrafn
Arnarsson 3, Gunnar Kristinn Þórsson 1,
Kristinn Hrannar Bjarkason 1.
FH: Ásbjörn Friðriksson 11, Arnar Freyr
Ársælsson 5, Óðinn Þór Ríkharðsson 4, Einar
Rafn Eiðsson 3, Gísli Þorgeir Kristjánsson 2,
Jón Bjarni Ólafsson 2.
FH vinnur einvígið 2-0 og fer í undanúrslitin..

ÍR - ÍBV

26-30

ÍR: Bergvin Þór Gíslason 9, Kristján Orri
Jóhannsson 6, Orri Freyr Þorkelsson 4,
Þrándur Gíslason 2, Björgvin Hólmgeirsson
2, Elías Bóasson 1, Davíð Georgsson 1, Aron
Örn Ægisson 1.
ÍBV: Kári Kristján Kristjánsson 10, Agnar
Smári Jónsson 5, Grétar Þór Eyþórsson 3,
Theodór Sigurbjörnsson 3, Dagur Arnarsson
3, Sigurbergur Sveinsson 2, Aron R. Eðvarðsson 1, Elliði Snær Viðarsson 1, Andri Heimir
Friðriksson 1, Róbert Aron Hostert 1.
ÍBV vinnur einvígið 2-0 og fer í undanúrslitin..

Selfoss - Stjarnan

33-25

Selfoss: Teitur Örn Einarsson 8, Árni Steinn
Steinþórsson 7, Hergeir Grímsson 5, Elvar
Örn Jónsson 4, Atli Ævar Ingólfsson 3, Einar
Sverrisson 2, Richard Sæþór Sigurðsson 2.
Stjarnan: Egill Magnússon 6, Leó Snær
Pétursson 6, Ari Magnús Þorgeirsson 5,
Garðar Benedikt Sigurjónsson 4, Aron
Dagur Pálsson 2, Sverrir Eyjólfsson 1.

Mánudagur 16. apríl

18:50
West Ham

Stoke
#WHUSTK

Staðan í einvígi liðanna er 1-0 fyrir Selfoss.

Valur - Haukar

næstu árin undir stjórn hins spænska Pep Guardiola.

NORDICPHOTOS/GETTY

enska titilinn

Manchester United daginn eftir gegn West Brom varð
til að gera atlögu að marka- og stigameti deildarinnar.
Deildin er það sem
skiptir mestu máli.
Í Meistaradeildinni getur
einn leikur breytt öllu en
það er alltaf
besta liðið
sem vinnur
deildina.

Þriðjudagur 17. apríl

18:35
Brighton

Olís-deild kvenna, undanúrslit

#BHATOT

Miðvikudagur 18. apríl

26-19

Valur: Kristín Guðmundsdóttir 7, Diana Satkauskaite 4, Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 4,
Ragnheiður Edda Þórðardóttir 4, Ásdís Þóra
Ágústsdóttir 2, Díana Dögg Magnúsdóttir 1,
Morgan Marie Þorkelsdóttir 1, Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir 1, Auður Ester Gestsdóttir
1, Vigdís Birna Þorsteinsdóttir 1.
Haukar: Guðrún Erla Bjarnadóttir 6, Maria
Pereira 6, Þórhildur Braga Þórðardóttir 3,
Erla Eiríksdóttir 2, Rakel Sigurðardóttir 1,
Birta Lind Jóhannsdóttir 1.
Valur vinnur einvígið 3-2 og leikur til úrslita
gegn Fram..

18:35
Bournemouth

Domino’s-deild karla, undanúrslit

fimm leikjum til að bæta met Chelsea
en nýkrýndu Englands-meistararnir
eru búnir að skora að meðaltali tæplega þrjú mörk í leik.
Þá getur Manchester City slegið
aðeins ársgamalt met Chelsea sem
fráfarandi enskir meistarar settu
undir stjórn Antonio Conte í fyrra.
Chelsea setti met er félagið vann
30 leiki en City hefur unnið 28 leiki
þegar fimm umferðir eru eftir.

Komnir til að vera
Það skyldi engan undra að Man
chester City verði sterkara á næsta
tímabili. Kjarni liðsins er á besta
aldri og fær Guardiola eflaust nægan
pening til að reyna að koma liðinu
yfir þröskuldinn í Meistaradeild
Evrópu. Gera atlögu að eina titlinum sem Manchester City vantar
í titlaskápinn.
kristinnpall@frettabladid.is.

KR - Haukar

85-79

KR: Brynjar Þór Björnsson 17, Kendall
Pollard 13, HelgI Már Magnússon 13, Björn
Kristjánsson 10, Pavel Ermolinskij 9/12 fráköst, Kristófer Acox 8, Darri Hilmarsson 7,
Marcus Walker 6, Jón Arnór Stefánsson 2.
Haukar: Paul Anthony Jones 22, Kári
Jónsson 17, Breki Gylfason 11, Emil Barja
8, Finnur Atli Magnússon 8, Kristján Leifur
Sverrisson 6, Hjálmar Stefánsson 5 , Haukur
Óskarsson 2.
KR vinnur einvígið 3-1 og leikur til úrslita
gegn Tindastól.

Man. Utd
#BOUMUN

Fimmtudagur 19. apríl

Pep Guardiola

skemmtileg viðbót en þeim spænska
tókst að landa enska meistaratitlinum í fyrsta sinn.
Guardiola var fenginn til City til að
skapa sigurhefð og skapa lið sem gæti
gert atlögu að Meistaradeild Evrópu.
Hefur honum mistekist það í tvígang
og eftir að hafa óvænt fallið úr leik í
enska bikarnum fyrr í vetur er að litlu
að keppa næstu vikurnar fyrir ensku
meistarana.
City á fimm leiki eftir og eru nokkur met í ensku úrvalsdeildinni innan
seilingar. Þarf liðið að vinna þrjá leiki
af fimm til að bæta stigamet deildarinnar í 38 leikja deild, met sem Chelsea setti undir stjórn Jose Mourinho
árið 2005.
Chelsea á einnig metið yfir flest
mörk á heilu tímabili þegar liðsmenn
Chelsea skoruðu 103 mörk er þeir
unnu enska meistaratitilinn 2010.
Vantar Manchester City ellefu mörk í

Tottenham

Staðan í einvígi liðanna er 1-0 fyrir Hauka.

Valur - Haukar

Pep Guardiola er fyrsti
spænski þjálfarinn sem
verður enskur meistari.
Hafa þjálfarar frá átta
löndum stýrt liði til sigurs í
ensku úrvalsdeildinni.

20-22

Valur: Magnús Óli Magnússon 6, Anton
Rúnarsson 4, Sveinn Aron Sveinsson 3, Ýmir
Örn Gíslason 2, Vignir Stefánsson 2, Snorri
Steinn Guðjónsson 1, Ólafur Ægir Ólafsson
1, Sigurður Ingiberg Ólafsson 1.
Haukar: Hákon Daði Styrmisson 8, Atli Már
Báruson 4, Árni Þór Sigtryggsson 3, Heimir
Óli Heimisson 2, Tjörvi Þorgeirsson 1, Adam
Baumruk 1, Daníel Þór Ingason 1, Halldór
Ingi Jónsson 1, Björgvin Páll Gústavsson 1.

Man. City

18:35

Burnley

Chelsea
#BURCHE

365.is 1817
KAUPTU STAKAN LEIK:

Olís-deild kvenna, umspil

Grótta - HK

24-25

Staðan í einvígi liðanna er 1-0 fyrir HK.
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Kveðja frá Tunglinu

Í Lýðháskólanum á Flateyri verður sérstök áhersla lögð á að kynnast og læra á náttúru Vestfjarða. MYND/LÝÐHÁSKÓLINN Á FLATEYRI

Á þessum degi fyrir 46 árum var Apollo 16 skotið á loft frá
Kanaveralhöfða í Flórída og voru þrír geimfarar um borð.
Appollo 16 lenti á Tunglinu fimm dögum síðar. Á myndinni sést John W. Young ásamt lendingarfarinu LM-11.

Merkisatburðir
1887 Guðjón Samúelsson, arkitekt og húsameistari ríkisins
frá 1920 til dauðadags, fæðist.
1915 Fyrsta skip Eimskipafélags Íslands, Gullfoss, kemur til
hafnar í Reykjavík.
1917 Vladimír Lenín kemur til Petrógrad í Rússlandi eftir
áralanga útlegð í Sviss.
1919 Mahatma Gandhi skipuleggur dag föstu til að mótmæla fjöldamorðum Breta á indverskum mótmælendum.
1943 Albert Hofmann uppgötvar LSD fyrir slysni.
1946 Sýrland hlýtur sjálfstæði.
1945 AA-samtökin á Íslandi eru stofnuð.
1957 Árbær er friðaður af bæjarráði Reykjavíkur.
2007 Fjöldamorðin í Tækniháskólanum í Virginíu í Bandaríkjunum.
Seung-Hui Cho myrðir 32.
2012 Réttarhöld yfir fjöldamorðingjanum Anders Behring Breivik
hefjast í Osló.

Lýðháskólinn á Flateyri
opnar dyr sínar í haust
Kennsla hefst í Lýðháskólanum á Flateyri í september.
Markmiðið með skólanum
er að hjálpa ungu fólki að
finna sína hillu í lífinu með
því bjóða upp á fjölbreytt
nám með víða skírskotun.

O

pnað var fyrir umsóknir
til náms í Lýðháskólanum á Flateyri í gær
en kennsla hefst þar í
haust. Kennt verður á
tveimur námsbrautum,
en hvor um sig tekur við að hámarki
20 nemendum. Annars vegar er um að
ræða námsleið sem byggir á að nýta þær
auðlindir sem til eru á svæðinu, í náttúrunni, menningunni og samfélaginu
á Flateyri og í nærsveitum. Í náminu er
lögð áhersla á færni, þekkingu og verkefni sem miða að því að nemendur verði
færari í að ferðast um náttúruna, njóta

hennar og nýta sér auðlindir hennar á
öruggan og umhverfisvænan máta.
Hin námsleiðin byggir á sköpun, hugmyndavinnu og útfærslu í hvers kyns
formum. Áhersla er lögð á að nemendur
þroskist sem skapandi einstaklingar og
að námi loknu hafi að þeir safnað sér
færni, verkfærum og tækni til að takast
á við krefjandi verkefni í framtíðinni.
Helena Jónsdóttir er framkvæmdastjóri Lýðháskólans á Flateyri. Hún segir
viðtökurnar hafa verið frábærar.
„Á Vestfjörðum hafa sveitarfélög,
stofnanir, ráðherrar og samfélagið allt
tekið höndum saman og stutt verkefnið
með ráðum og dáð,“ segir Helena. „Svo
er áhuginn sem verkefnið sjálft hefur
hlotið með ólíkindum. Við sjáum það
á Facebook-síðunni okkar að fólk er að
deila þessu út um allt. Það er verið að
ræða þetta í fermingarveislum og hvaðeina.
Þetta er búið að vera í undirbúningi
lengi, en í raun og veru fórum við af stað
með þetta af alvöru í lok desember og
byrjun janúar.“

Kennsla á Flateyri hefst 19. september og verða námskeiðin kennd í tveggja
vikna lotum. Allir sem orðnir eru 18 ára
við upphaf námsannar geta sótt um.
Helena segir markmið skólans vera
að bjóða upp á aðra nálgun í námi en
þá hefðbundnu. Áherslan er ekki á próf,
heldur að auðga reynslu ungs fólks svo
það eigi auðveldara með að finna sína
hillu í lífinu.
„Fegurðin í lýðháskólanum er að sjálfsögðu falin í víðum skírskotunum ólíkra
námsgreina,“ segir Helena. „En það er
líka mikil fegurð í því að fólk kemur
þarna saman á stað sem er oftast nokkuð
afskekktur. Flateyri er 160 manna sjávarþorp. Það er ekki ball á hverju kvöldi
þarna, og þú hleypur ekki út til að ná
þér í caffè latte þegar þér hentar.
Þarna neyðist fólk til að vera saman og
eitthvað töfrandi á sér stað. Það er ekki
síður lærdómur að læra að vera í kringum fólk á ólíkum aldri, af ólíkum uppruna og með ólík áhugasvið og auðvitað
ólíka færni í mannlegum samskiptum.“
kjartanh@frettabladid.is
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St. Paul strandar við Meðalland

Guðjón Samúelsson, arkitekt
og húsameistari ríkisins, átti
afmæli 16. apríl.

Elskulegur mágur minn
og frændi okkar,

Ívar Árnason

frá Skógarseli í Reykjadal,
síðast til heimilis á
Skógarbrekku, Húsavík,
lést fimmtudaginn 5. apríl.
Útför hans fer fram frá Einarsstaðakirkju
í Reykjadal þriðjudaginn 17. apríl kl. 14.
Fyrir hönd aðstandenda,

Árni Bjarnason
Eyþór Árnason
Elín Sigurlaug Árnadóttir
Drífa Árnadóttir
Anna Sólveig Árnadóttir
Guðný Ragnarsdóttir

Þann 16. apríl fyrir 119 árum, eða
árið 1899, strandaði spítalaskipið
St. Paul við Meðalland í VesturSkaftafellssýslu. St. Paul þótti með
eindæmum glæsilegt skip: þrímastra
seglskip með litla hjálparvél. Þetta
var þriðja vertíð St. Paul en frá því
það kom hingað til lands frá Le
Havre í Frakklandi hafði það hjálpað
fjölmörgum frönskum sjómönnum
í háska hér við land.
Tuttugu manna áhöfn St. Paul
lenti í miklum hremmingum um
páskahelgina árið 1899 þegar skipið
strandaði í óveðri, rétt handa við
ósa Kúðafljóts.
Ekkert manntjón varð en
bændur og búalið í Meðallandi
komu áhöfninni til bjargar. Skipið
var hins vegar pikkfast í sandinum
og saga þurfti stór gat á skrokkinn til að bjarga verðmætum. Þar
á meðal voru dýrmætir gripir
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manna áhöfn St. Paul lenti
í miklum hremmingum um
páskahelgina árið 1899 þegar
skipið strandaði í óveðri, rétt
handa við ósa Kúðafljóts.
úr skipskapellunni. Mörg skip hafa
strandað í grennd við Meðalland og ekki
hefur alltaf gengið jafn vel að bjarga sjófarendum úr háska þar.
Munir úr St. Paul voru seldir á uppboði. Yfir 300 manns mættu til að taka
þátt í uppboðinu og stóð það í tvo daga.
Lágmarksboð í sjálft skipið var 800
krónur, en það fór á 150 krónur.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

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

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NNÝÝ
BBYYG
GGG
INING
G

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

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

ERÐ

NÝ KAÐ V
K
LÆ BYG
GI
N

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

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: 846-1511GI
Gsm: 864-1362
896-3344
NG Gsm:
FELLAHVARF
Glæsilegt
3ja hæða álklætt

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

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
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íbHúÚ
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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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NAUSTAVÖR

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi.
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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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• Jónshús.
• 210 Gbæ.
• 94,3 fm.
• 2ja herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Glæsilegar innréttingar.
• Tilbúin til afhendingar.
• Verð 54 millj.

o

6

OP

IÐ

HÚ

S

• 200 Kóp.
• 79,8 fm.
• 3ja. Herb.
• Frábært útsýni.
• Gott skipulag.
• Stutt í þjónustu.
• Verð 36.5 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

Ð

A

UK

Ú
AÍB

• 221 Hfj. 244 fm.
• Einbýli.
• Vel skipulagt. 4-5 svefnherb.
• Frábært útsýni.
• Góður garður.
• Innbyggður bílskúr.
• Verð 87,9 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:00 til 17:30

ÞERNUNES 1

• 210 Gbæ.
• 391,6 fm.
• Einbýlishús.
• Aukaíbúð.
• Óhindrað sjávarútsýni.
• Allt endurnýjað á stórglæsi
legan hátt.
• Verð 160 millj.

GJÁHELLA 5

RAUÐAVAÐ 3

DIGRANESHEIÐI 2

TRÖLLAKÓR 2-4

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

HAMRABORG 16

HÚ

S

T
RÚ

ld
ge

HLÍÐARÁS 35

• 200 Kóp.
• Einbýlishús, 470 fm.
• Aukaíbúð.
• Gott útsýni.
• Tvöfaldur bílskúr.
• Stórar stofur.
• Góður garður.
• Verð 169 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.

• 203 Kóp.
• 4ra herb.
• 160,7 fm.
• Endaíbúð.
• Efsta hæð.
• Stæði í bílageymslu.
• Verð 62,9 millj.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Mánudagur

16. APRÍL 2018

ÞRAUTIR

MÁNUDAGUR

Í dag hvessir smám
saman af austri,
mest við suðurströndina. Þá fer að
rigna sunnan- og
suðaustanlands
en annars staðar
er útlit fyrir heldur
hægari vind og
þurrviðri. Norðan og
vestan til gæti jafnvel sést til sólar. Þá
verður milt í veðri
og allt að 13 stiga
hiti á Vesturlandi.
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Gunnar Björnsson

Bulat átti leik gegn Smederavic í
Kranj árið 1958.
Hvítur á leik
1. Hxg7+! Kxg7 2. Dg2+ Kf8
3. Hxh7! Rxh7 4. Rd7+! Hxd7
5. Dg7# 1-0. Hörðuvallaskóli
vann öruggan sigur á Íslandsmóti grunnskólasveita sem
fram fór í gær. Rimaskóli varð í
öðru sæti og Ölduselsskóli í því
þriðja.
www.skak.is: Allt um Íslandsmót grunnskólasveita.
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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. hópast
2. heila
3. skordýr
4. sjúkdóm
7. samtal
9. verkfæri
12. viðskipti
14. frumefni
16. tveir eins

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. safna, 5. all, 6. ss, 8. flótta, 10. na, 11.
emm, 12. snar, 13. stag, 15. tilurð, 17. narra.
LÓÐRÉTT: 1. safnast, 2. alla, 3. fló, 4. astma, 7. samræða, 9. tengur, 12. sala, 14. tin, 16. rr.

Skák

LÁRÉTT
1. sanka saman
5. mjög
6. tveir eins
8. undanhaldi
10. átt
11. bókstafur
12. fránn
13. stagl
15. sköpun
17. gabba

Pondus Eftir Frode Øverli
Þarf
ég?

Já! Við erum með
herferð í gangi
þessa vikuna. 50
prósenta afsláttur
af heila katalógnum.

En...
Já, en...

Finnst þér
gaman að
vinna hérna?

„Afsláttardagar?“

Hehehe... Í næstu viku
reynum við kannski
að selja Smokiekassetturnar.

Þá er það
klappað.

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

Laxatunga 181-185 270 Mos

Raðhús
OP

IÐ

HÚ

S

Verð 77,9-79,9 millj.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SKÓLARNIR BYRJA

ÚTSALA!

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 18. APRÍL KL.17.00-17.30
Nýleg 203,4 fm raðhús og endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Bílaplan verður frágengið á næstu vikum, innifalið í kaupverði. Eignirnar
skiptast í forstofu, eldhús, stofu, þrjú svefnherbergi, vinnuherbergi, baðherbergi,
gestasnyrtingu, þvottahús, bílskúr og geymslu. Glæsileg hús, mikil lofthæð og gólfhiti.
Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s.690-2602 eða Halla, halla@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

Ertu í lEit að draumastarfinu?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Barnalán
Systir mín sagði að
hún gæti passað Lóu
heima hjá sér á meðan
við færum með Sollu og
Hannesi á myndina.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Í alvöru!?

Já, af
hverju?

Hús systur þinnar er gallalaust! Lóa er að fara að
gjörsamlega rústa öllu þarna
innan fimm mínútna.

Ertu að segja að
við ættum ekki
að gera þetta?

Ég er að segja að
ég myndi frekar vilja
horfa á það heldur
en bíómyndina.

MÁNUDAGUR
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skapað sinn eigin huliðsheim.
Hvort tveggja endurspeglar mannlega tilvist, samskipti, tilfinningar
og hugarástand. Sýningin er uppfull af dularfullum og spennandi
verkum sem kveikja á ímyndunaraflinu einmitt á myrkasta tíma
ársins.
Hvað? Kjarval: Líðandin – la durée
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstöðum
Á sýningunni eru mörg sjaldséð
verk, einkum frá fyrri hluta starfsævi Jóhannesar Sveinssonar Kjarval (1885-1972).
Hvað? Innrás I: Guðmundur Thorodd
sen

Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Árið 2018 eru fyrirhugaðar fjórar
innrásir í sýninguna List fyrir
fólkið í Ásmundarsafni, þar sem
verk myndhöggvarans eru skoðuð
út frá ólíkum tímabilum á ferli
hans. Völdum verkum hans er
skipt út fyrir verk starfandi listamanna. Fyrsti listamaðurinn í
röðinni er Guðmundur Thoroddsen. Guðmundur hefur undanfarin
ár beint sjónum sínum á kómískan
hátt að karlmennskunni og notað
til þess meðal annars skúlptúra
úr keramík og viði. Gróf form og
efnisnotkun Guðmundar býður
upp á áhugavert samtal við verk
Ásmundar.

Þó að það sé farið að birta til eru Myrkraverk enn til sýnis á Kjarvalsstöðum.

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

16. APRÍL 2018
Viðburðir
Hvað? Ársfundur atvinnulífsins 2018
Hvenær? 14.00
Hvar? Hörpu
Framfarir í hundrað ár er yfirskrift
Ársfundar atvinnulífsins 2018 en á
árinu fagna landsmenn því að heil
öld er frá því Ísland varð frjálst og
fullvalda ríki þann 1. desember
1918. Á hundrað árum hefur öflugt
íslenskt atvinnulíf lagt grunn að
góðum lífskjörum hér á landi.
Hvað? Ragga Nagli og
Ásdís Grasa
Hvenær? 20.00
Hvar? Lyng
hálsi 13
Vegna
fjölda
fyrir-

Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Gerðu það sjálf/ur! – Masterklassi
með Maríu Sólrúnu og Magnúsi
Maríusyni 16. og 17. apríl eftir
sýningar á Adam kl. 17! Adam er
lokamynd Alþjóðlegrar barnakvikmyndahátíðar í Reykjavík og
eru mæðginin María Sólrún, sem
leikstýrði og skrifaði handritið og
Magnús Maríuson, sem fer með
titilhlutverk myndarinnar, stödd
hér á landi af því tilefni. Þau eru
jafnframt framleiðendur myndarinnar en um er að ræða mynd fyrir
unglinga og fullorðna. Hvernig
fóru þau að því að gera heila bíómynd heima hjá sér í Neukölln
sem endaði á því að vera frumsýnd
á einni stærstu kvikmyndahátíð
heims?
Hvað? Hádegisfyrirlestrar SVF um
bókmenntir og menningu
Hvenær? 12.00
Hvar? Veröld – hús Vigdísar
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
í erlendum tungumálum stendur
fyrir spennandi fyrirlestraröð í
Veröld – húsi Vigdísar fram á vor.
Umfjöllunarefnin eru bókmenntir
og menning og fyrirlestrarnir eru
jafn fjölbreyttir og þeir eru margir.
Í dag er það Gro-Tove Sandsmark
„Hér eru Indíánar grafnir“ –
frumbyggjar í texta Ole
E. Rölvaag.
Ragga Nagli verður
með fyrirlestur
í kvöld ásamt
Ásdís Grasa vinkonu sinni.

Sýningar

Hvað? Kona á skjön, farandsýning á
Bókasafni Akraness
Hvenær? 12.00
Hvar? Bókasafni Akraness
Sýningin er farandsýning, hönnuðir eru Marín Guðrún Hrafnsdóttir bókmenntafræðingur og
langömmubarn Guðrúnar frá
Lundi og Kristín S. Einarsdóttir,
kennari og leiðsögumaður. Sýning
um alþýðukonu sem þráði að
skrifa skáldsögur og varð metsöluhöfundur nánast á einni nóttu.

Hvað? Ex libris
| Sýning á bóka
merkjum
Hvenær? 10.00
Hvar? Borgarbóka
safninu, 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 bókakápur 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? Gerðu það sjálf/ur! – Master
klassi með Maríu Sólrúnu og Magnúsi
Hvenær? 17.00

Hvað? Eitt leiðir af öðru og öðru og
öðru – Ásgeir Skúlason
Hvenær? 12.00

spurna
verður
aukakvöld fyrir
Heilsunámskeið Ásdísar
Grasa og Röggu
Nagla í kvöld. Ragnhildur
Þórðardóttir heilsusálfræðingur
og Ásdís Ragna Einarsdóttir grasalæknir leiða þig í gegnum frumskóg heilsuvara og bætiefna á
þessu stórskemmtilega kvöldi.

Hvar? Bókasafn 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.
Hvað? Myrkraverk
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstöðum
Á sýningunni eru verk listamanna
sem hafa fengið innblástur úr
þjóðsögum og ævintýrum eða

Lerkidalur 2-30, Reykjanesbæ

Raðhús án bílskúrs í nýbyggingum í Dalshverfi
Reykjanesbæ. Framtíðarheimili á frábæru verði.

OP

IÐ

HÚ

S

3 herb. íbúð 104m² Verð kr. 37.900.000.4 herb. íbúð 117m² Verð kr. 42.900.000.Opið hús í dag mánudag frá kl.17:15-18:15

AÐALFUNDUR
VM 2018
VM-Félag vélstjóra

25. apríl á Hilton Reykjavík
Nordica (F-G)

og málmtæknimanna

Dagskrá fundar hefst kl 17:00
• Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra

og varastjórnar í stjórnarkjöri 2018

• Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins

• Kjör í nefndir og stjórnir sjóða

• Reikningar félagsins og sjóða

• Kjör kjörstjórnar

• Kjör endurskoðenda

• Önnur mál

• Ákvörðun stjórnarlauna
• Lagabreytingar og reglugerðir

• Lýsing á kjöri formanns, stjórnar

Boðið verður upp á léttar veitingar að fundi loknum

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Pitbull Ostatni Pies
Adam
Loving Vincent
Narzeczony Na Niby ENG SUB
Doktor Proktor & Prumpuduftið
Hleyptu Sól í hjartað
The Florida Project

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

UM LAND ALLT

Lo
þáttka
ur

KL. 19:25

Kristján Már Unnarsson heimsækir Álftanes. Þar er enn sveit í borg þó
íbúafjöldinn haﬁ tuttugufaldast á einum mannsaldri. Fornminjar víða
um nes vitna um mikla sögu og Álftnesingar róa enn til ﬁskjar.
Bessastaðir eru stærsta bújörðin og þar býr forsetinn.

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

Skemmtilegir og stórgóðir þættir um
klækjareﬁna á lögmannsstofunni
sem fara ekki alltaf eftir bókinni.

S.W.A.T.

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 Masterchef USA
11.00 Empire
11.45 Kevin Can Wait
12.10 Gatan mín
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor UK
14.05 The X Factor UK
15.40 Fright Club
16.35 The Simpsons
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Um land allt K ristján Már
Unnarsson heimsækir Álftanes.
Þar er enn sveit í borg þó íbúafjöldinn hafi tuttugufaldast á
einum mannsaldri. Fornminjar
víða um nes vitna um mikla sögu
og Álftnesingar róa enn til fiskjar.
Bessastaðir eru stærsta bújörðin
og þar býr forsetinn.
20.00 Brother vs.Brother
20.45 Suits
21.30 S.W.A.T.
22.20 The Path Þriðja syrpa þessara dramatísku þátta með Aaron
Paul úr Breaking Bad í hlutverki
Eddie Lane sem kynntist kenningum sértrúarsöfnuðar og sogaðist
inn í heim trúar og öfga. Hann er
nú á milli steins og sleggju þegar
kemur að söfnuðinum því hann
er hlynntur félagsskapnum en
á móti trúaröfgunum og spillingunni sem hann uppgötvaði að
honum fylgdi.
23.10 Lucifer
23.55 60 Minutes
00.40 Gone
01.25 Unsolved: The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
02.10 Blindspot
02.55 Strike Back
03.45 The Deuce
04.30 Notorious
05.15 Notorious
06.00 Notorious

19.10 The New Girl
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Silicon Valley
21.15 Empire
22.00 The Last Ship
22.45 The Last Man on Earth
23.10 iZombie
23.55 Supernatural
01.05 The Big Bang Theory
01.30 Seinfeld
01.55 Tónlist

11.25 All Roads Lead to Rome
12.55 Jem and the Holograms
14.50 My Old Lady
16.35 All Roads Lead to Rome
18.10 Jem and the Holograms Frábær mynd frá 2015 sem segir frá
fjórum vinkonum sem eftir risasmell einnar þeirra á You Tube er
kastað inn í sviðsljós frægðar og
frama þegar stærsta útgáfufyrirtæki heims, undir stjórn hinnar
eitilhörðu Ericu Raymond, gerir
við þær risasamning. Í fyrstu ráða
vinkonurnar sér vart fyrir kæti
yfir árangrinum og njóta hinnar
nýfengnu frægðar í botn.
20.10 My Old Lady
22.00 Hancock
23.35 Jesse Stone: Lost In Paradise
Hörkuspennandi mynd með Tom
Selleck frá 2015. Lögreglustjórinn
í bænum Paradise, Jesse Stone,
er fenginn til að aðstoða við rannsókn þriggja morðmála í Boston,
en þau eru keimlík eldri morðum
fjöldamorðingja sem nú situr á
bak við lás og slá og getur því ekki
hafa framið þessi þrjú síðustu.
01.05 Before I Wake
02.45 Hancock

STÖÐ 2 SPORT

KL. 21:35

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

07.00 Messan
08.30 Newcastle United - Arsenal
10.10 Manchester United - WBA
11.50 Liverpool - Bournemouth
13.30 Messan
15.00 Southampton - Chelsea
16.40 Swansea - Everton
18.20 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.45 ÍR - Tindastóll
21.00 Domino's körfuboltakvöld
21.30 Spænsku mörkin
22.00 Football League Show
22.30 Haukar - Valur

THE PATH
KL. 22:15

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.

HANCOCK
KL. 22:00

Óvinsæl ofurhetja leitar til
kynningarfulltrúa til að laga ímynd
sína og vinna traust almennings
á ný.

STÖÐ 2 SPORT 2
07.15 Aston Villa - Leeds
08.55 Wolves - Birmingham
10.35 Middlesbrough - Bristol City
12.15 NBA - Playoff Games
14.10 FH - Afturelding
15.40 Keflavík - Valur
17.20 Domino's körfuboltakvöld
17.50 Seinni bylgjan
18.50 West Ham - Stoke
21.00 Burnley - Leicester
22.45 Manchester United - WBA

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.

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 Tindur
08.27 Zigby
08.38 Mæja býfluga
08.50 Kormákur
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og Litli
12.13 Tindur
12.27 Zigby
12.38 Mæja býfluga
12.50 Kormákur
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og Litli
16.13 Tindur
16.27 Zigby
16.38 Mæja býfluga
16.50 Kormákur
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Emil í Kattholti

Könnuðurinn
Dóra
kl. 09.00, 13.00
og 17.00

GOLFSTÖÐIN
09.00 RBC Heritage
14.00 Golfing World
14.50 Lotte Championship
18.50 PGA Highlights
19.45 RBC Heritage

RÚV
16.35 Borgarsýn Frímanns
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: Mexíkó 1986
23.45 Kastljós
00.00 Menningin
00.05 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show
09.45 The Late Late Show
10.25 Síminn + Spotify
13.10 Dr. Phil
13.50 Superior Donuts
14.15 Scorpion
15.00 Speechless
15.25 Will & Grace
15.45 Strúktúr
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 The Good Place
20.10 Jane the Virgin
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Blue Bloods
22.35 Snowfall
23.25 The Handmaid's Tale
Apr 17, 2018
00.50 The Late Late Show
01.30 CSI
02.15 Madam Secretary
03.00 For the People
03.50 The Assassination of Gianni
Versace
04.35 Shots Fired
05.25 Síminn + Spotify

ÚTVARP

365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

2018
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Við erum
ð
eldsnöggir a
!
skoða bílinn

Bíllinn yfirfarinn
og allir öruggir!

Láttu skoða bílinn í réttum mánuði hjá Frumherja
Fólksbílar/jeppar

Felli -og hjólhýsi

Mótorhjól

Tjaldvagnar/kerrur

Vatnsvernd

Vörubílar

Eftirvagnar

Sendibílar

Hestakerrur

Söluskoðun

Hópbílar

Farprófari

Við bjóðum góða
þjónustu og hagstæð
kjör á skoðunum
IS

AL 884

Ökutæki eiga að fara í bifreiðaskoðun í
þeim mánuði sem síðasti tölustafur á
skráningarmerki vísar til.

Það er góð tilfinning að vera á nýskoðuðum bíl frá Frumherja!

Ef ekki hefur gefist kostur á að færa ökutækið til almennrar
skoðunar í skoðunarmánuði, skal það í síðasta lagi fært til
skoðunar fyrir lok annars mánaðar þaðan í frá.

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

LÍFIÐ
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Frægir

á ferð og flugi
Það var nóg um að
vera í heiminum í
vikunni og fræga
fólkið á ferð og flugi
hingað og þangað.
Tónleikar, opnanir,
sjónvarpsþættir og
opinberar heimsóknir. Það er aldrei
lognmolla í kringum
þetta fræga fólk.

Elísabet Bretadrottning heimsótti elliheimili í vikunni sem leið og kíkti á konur sem gerðu æfingar með blöðrum.
Hún var við það tækifæri klædd í þessa æðislega æpandi fjólubláu kápu og hatt.

Britney okkar
Spears mætti
kampakát á
GLAAD-verðlaunin á dögunum.

Tracy Morgan fékk stjörnu á gangstétt fræga
fólksins í Los Angeles. Tracy er að mestu búinn að
jafna sig eftir alvarlegt bílslys sem hann lenti í
um árið og það er vel.

Jack White mætti til Fallons og mikið var hlegið, aðallega Fallon, sem þarf ekki
mikið til að skella upp úr yfir.

Liv Tyler var á ferð og miklu flugi
þegar ljósmyndari náði mynd af
henni í New York á dögunum.

20%
Þegar
sentimetrarnir
skipta máli.

afsláttur af
bremsum og
10% afsláttur
af bremsuviðgerðum í apríl.

HEKLA / LAUGAVEGUR 170-174 / HEKLA.IS

MÁNUDAGUR

16. APRÍL 2018
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Kínóa- og svartbaunachilli
Uppskrift

Amöndu Cortes

A

manda Cortes er 27 ára
lyfjafræðingur. Hún hefur
verið grænmetisæta í 10
ár en fyrir um ári ákvað hún að
gerast vegan.
„Ég er aðallega vegan fyrir dýrin
og iðnaðinn í kringum það, en
einnig fyrir umhverfið og eigin
líðan. Mér líður betur bæði andlega og líkamlega á þessu fæði.“
Amanda bloggar hjá oskubuska.is um uppskriftir, snyrtivörur, fatnað og fleira sem tengist
vegan lífsstíl.

„Þetta er einn af mínum uppáhaldsréttum en ég er hrifnust af
réttum sem eru fljótlegir og þægilegir í eldun.
Það er auðvelt að sníða réttinn að eigin smekk og gaman að
bæta við hann meðlæti eins og
lystir. Gvakamóle, sýrður rjómi
frá Oatly, nachos flögur og salat
eru t.d. allt meðlæti sem myndi
henta vel með slíkum rétti.“
Fyrir þrjá til fjóra
1 rauðlaukur
2 paprikur
3 hvítlauksgeirar
1 tsk. salt, óreganó, kúmen,
chilliduft
1 dós svartar baunir
425 g ca. tómat-passata (t.d. frá
Himneskri hollustu)
1⅓ bollar vatn
¾ bollar ósoðið kínóa
Olía á pönnuna
Fínsaxaður laukur er mýktur á
meðalheitri pönnu með smávegis ólífuolíu. Saxaðri papriku,
hvítlauk og kryddum er bætt við.
Hrærið hráefnin vel saman og
eldið í 5 mín.
Baunir og kínóa er skolað í sigti
og loks bætt út á pönnuna.
Vatn og tómat-passata fylgir rétt á
eftir og öllu hrært vel saman.
Náið upp smávegis suðu og leyfið
réttinum að malla með loki á
pönnunni í um 30 mín. eða þar
til kínóað er soðið og mestur
vökvinn er gufaður upp.
Berið fram með meðlæti.

BROT AF ÞVÍ BESTA ÚR NÝJA TÖLVUTEKSBÆKLINGNUM
16. apríl 2018 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl
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E
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IL SILV
T

Á
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0
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15” FHD IPS

24” 144Hz FHD

GTX 1050Ti

1920x1080, 1ms, Black eQualizer

4GB með 768 CUDA örgjörvum

INTEL
i5 7300HQ
3.5GHz Turbo Quad Core örgjörvi
8GB
minni
DDR4 2400MHz
256GB
SSD
NVMe diskur

iPHONE
ACER
VX5 X 64GB

129.990

Nýjasta útgáfa af hinum
Glæsileg
AceriPhone
VX5 með
ofurvinsæla
með
Intel
i5skjá,
HQ örgjörva
og
betri
meiri hraða
öflugu
4GB GTX
1050Ti Glæsileg fartölva úr
og flottari
myndavél
leikjaskjákorti
VX leikjalínu Acer

BOSE QC35 II
ZOWIE XL2411P

44.990

Hágæða þráðlaus heyrnar-

144Hz
leikjaskjárinn
sem
tól með
Acoustic Noise
atvinnuspilararnir
Cancelling tæknivelja!
sem
FPS
Modeumhverfishljóð!
og Game Mode
útilokar
Loader fyrir leiki

144Hz leikjaskjár
með FHD upplausn

19.990

DUCKY ONE 2

Ný útgáfa af einu vinsælasta leikjalyklaborðinu
Cherry MX svissar og
okkar hlaðið nýjungum
og enn meiri nákvæmni! upplýst íslenskt letur
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Kom GIÐ
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prófa!að
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Ð
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PS4 VR PAKKI
Glæsilegur VR pakki fyrir
Playstation 4 með 2 leikjum!

54.990

55” SNJALLSJÓNVARP
Stórglæsilegt Salora 4K
HDR WiFi snjallsjónvarp

79.990

TRUST GXT707R
Einstaklega þægilegur
leikjastóll fyrir kröfuharða!

3AFS0L0Á%
UR
2AFSLTÁT%
TTUR
FJÄLLRÄVEN
Glæsilegar töskur á verði frá:
7.992
FJÄLLRÄVEN

„Þetta er einn af mínum uppáhaldsréttum en ég er hrifnust af
réttum sem eru fljótlegir og þægilegir í eldun,“ segir Amanda.
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LEIKJAHEYRNARTÓL ZOWIE LEIKJAMÝS
Glæsileg 7.1 GXT 340 frá Trust
Úrval af Zowie leikjamúsum frá:
9.990
9.990

GXT 340

ZOWIE

PS4
SLIM 1TB
Battlefront II leikurinn fylgir með
48.990

PS4 SL 1TB BK S

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

2TB FLAKKARI
2.5” Seagate Expansion flakkari
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Allir sófar á taxfree tilboði*

James Watt, annar stofnenda BrewDog-brugghússins sem boðar komu sína til Íslands. NORDICPHOTOS/GETTY

KIRUNA

Horntungusófi.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 236 x 200 x 78 cm

145.153 kr.
179.990 kr.

BrewDog stefnir á

að opna bar á Íslandi

Eigendur Brewdog tilkynntu fyrir framan 8.000 manns í Aberdeen
að þeir ætluðu að opna bar og brugghús í Reykjavík. Guðfinnur
Sölvi Karlsson, eigandi Priksins, fagnar komu risans til landsins.

TANGO

2ja sæta sófi. Slitsterkt orange, brúnt eða
dökkgrátt áklæði. St.: 150 x 90 x 96 cm.

80.637 kr.
99.990 kr.

2ja sæta: 170 x 95 x 85 cm

EASY

Tveggja og þriggja
sæta sófar. Dökk- eða
ljósgrátt áklæði.

80.637 kr. 99.990 kr.
3ja sæta: 205 x 95 x 85 cm

88.702 kr. 109.990 kr.

* Taxfree tilboðið gildir af öllum sófum og jafngildir 19,35% afslætti.
Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

B

rugghúsið BrewDog
hefur tilkynnt að það
ætli að opna bari í
Suður-Kóreu, á Spáni
og Íslandi. Stofnendur
BrewDog, James Watt
og Martin Dickie, uppljóstruðu
áætlunum fyrirtækisins á hinum
árlega General Mayhem fundi í
Aberdeen í Skotlandi fyrir framan
8.000 manns.
Alls ætlar BrewDog að opna 17
nýja bari á árinu. Sex verða í Skotlandi, fjórir á Englandi og sjö víða
um heim, meðal annars í Reykjavík.
Auk þess að tilkynna útrás BrewDog um heiminn upplýstu þeir Watt
og Dickie að salan hefði aukist um
78 prósent á milli ára og veltan um
55 prósent. Það er því von á risa inn
á barmarkaðinn hér á landi.
Guðfinnur Sölvi Karlsson,
löngum þekktur sem Finni, sem á
og rekur Prikið segist ekkert kvíða
komu BrewDog á íslenskan bar- og
bjórmarkað. „Þeir eru velkomnir
á markaðinn og vonandi verða
þeir bara í stuði. Einn BrewDog
verður gott innlegg í barflóruna
hér á landi. Hefur kannski áhrif
á einhverja án þess að ég viti
það. Kannski endar það þannig að við kaupum af þeim bjór
og bjóðum upp á ódýran
gæðabjór frá BrewDog,“
segir hann.
Finni vill þó
ekki taka svo djúpt
í árinni að þetta
jafnist á við komu
Costco til landsins.
benediktboas@365.is

www.husgagnahollin.is
558 1100

BrewDog er gríðarlega stórt brugghús og einn fyrsti IPA-bjórinn sem Íslendingar gátu keypt í ÁTVR var einmitt frá fyrirtækinu. Jafnvel væri hægt að orða
það sem svo að IPA-klikkunin sé þeim að kenna. NORDICPHOTOS/GETTY

ÞEIR ERU VELKOMNIR Á
MARKAÐINN OG VONANDI VERÐA ÞEIR
BARA Í STUÐI.
Guðfinnur Karlsson,
eigandi priksins

BREWDOG
l
l
l

l
l

l

Stofnað árið 2007 af James Watt og
Martin Dickie.
Fyrsti BrewDog-barinn var opnaður í
Aberdeen árið 2010.
Nú eru BrewDog-barir í Stokkhólmi,
Sao Paulo, Flórens, Helsinki og víða
um Bretland.
22 prósenta hlutur í fyrirtækinu var
seldur í fyrra á 213 milljónir punda.
Tilkynnt var í febrúar að fyrirtækið
ætlaði að setja á laggirnar 30 milljóna
dollara bruggverksmiðju í Ástralíu.
2015 hljóðuðu framleiðslutölur
BrewDog upp á 2,2 milljónir flaskna
og 400 þúsund dósir.

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

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

mest lesna dagblað landsins.

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

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

Fábjánaháttur

É

g er kaldastríðsbarn. Í því stríði
glumdu á okkur fréttir dag
hvern um mögulegar hörmungar af mannavöldum, þá greindu
Pétur og Jón Múli manni frá því hvað
stórveldin, USSR og USA, ættu mikið
af kjarnorkusprengjum. Þær upplýsingar voru settar fram með þessu
sniði:
Sovétríkin eiga gereyðingarvopn
sem myndu nægja til þess að eyða
heiminum 19 sinnum en Bandaríkin
eiga sambærileg vopn sem eytt gætu
heimsbyggðinni 26 sinnum.
Nú var ég ekki gáfaðra barn en
gengur og gerist, en samt ... mér fundust þetta nokkuð undarleg vísindi.
Ég stóð alltaf í þeirri meiningu, og
stend reyndar enn, að það sé bara
hægt að eyða heiminum einu sinni.
Því fannst mér það glær heimska að
semja um það í útlöndum að minnka
vopnabirgðir heimsins þannig ekki
væri hægt að eyða heiminum nema
13 sinnum.
Þessi fábjánaháttur er enn með
sama sniði. Nú eiga allir efnavopn
sem bannað er að nota. „Bandamenn“ okkar (sem sumir væru best
geymdir í böndum eða óðsmannsskyrtum) gera nú árásir til þess að
eyða ólöglegum efnavopnum sem
þeir vissu að væru til og hvar væru
geymd. Og þeir hóta að eyða þeim
aftur ef vondu karlarnir hætta ekki
að nota efnavopnin sem var þó eytt
aðfaranótt síðasta laugardags [ég er
ekkert að ruglast – þetta er svona!].
Ríkisstjórn Íslands sem veit
ekki að Ísland er í NATO tekur það
sérstaklega fram að hún hafi ekki
lýst yfir stuðningi við þessar árásir
– þegar eytt var eitrinu sem svo á að
eyða aftur. En NATO sem hefur einhverja óljósa hugmynd um að Ísland
sé í NATO tekur sérstaklega fram að
allar bandalagsþjóðir standi á bak
við eitureyðinguna.
Ég vona að börn í dag séu ekki
minna gáfuð en ég var forðum. Þá er
smá von. Við eigum nóg af fábjánum.

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

