— M e s t l e s n a dag b l a ð á Í s l a n d i * —

94. tölublað 18. árgangur

M ÁNUDAGUR

23. apríl 2018

Ákærður fyrir
50 milljóna
króna skattsvik
Sigurður Ragnar Kristinsson, eiginmaður Sunnu
Elviru Þorkelsdóttur, og tveir aðrir hafa verið ákærðir
fyrir skattsvik sem tengjast fyrirtækinu SS verk ehf.
Meint skattsvik nema um 100 milljónum króna.
lögregluMÁL Sigurður Ragnar
Kristinsson hefur verið ákærður
fyrir meiriháttar skattalagabrot
í rekstri SS verks ehf. Í málinu eru
einnig ákærð þau Unnur Birgisdóttir, tengdamóðir Sigurðar Ragnars,
og Armando Luis Rodriguez.
Meint skattsvik þeirra þriggja
nema samanlagt tæpum 105 milljónum króna.
Í ákærunni, sem Fréttablaðið
hefur undir höndum, kemur fram
að brot þeirra þriggja eru talin varða
við skattsvikaákvæði almennra
hegningarlaga og geta varðað allt
að 6 ára fangelsi auk fésektar.
Sigurður hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að hann kom heim
til Íslands frá Spáni seint í janúar
vegna gruns um stórfelldan fíkniefnainnflutning þaðan til Íslands
í svokölluðu Skáksambandsmáli.
Sigurði var sleppt úr gæsluvarðhaldi á föstudaginn en hann er enn
í farbanni. Ekki hefur verið gefin út
ákæra í því máli en rannsókn þess er
á lokastigum.
Sunna Elvira Þorkelsdóttir, eiginkona Sigurðar Ragnars, er stórslösuð
eftir slys á Spáni en þarlend yfirvöld settu hana í farbann. Sunna
Elvira kom til Íslands fyrr í þessum
mánuði.
Í skattsvikamálinu er Sigurður
ákærður fyrir að hafa staðið skil á
röngum virðisaukaskattsskýrslum
á rekstrarárunum 2014 og 2015
með því að hafa oftalið innskatt um

105

milljóna króna skattsvik eru
sögð hafa átt sér stað í fyrirtækinu SS verk ehf.

tæpar 34 milljónir króna á grundvelli fimm tilhæfulausra sölureikninga og vanframtalið virðisauka SS
verks ehf. um tæpar þrjátíu milljónir króna.
Þá er Sigurður einnig ákærður
fyrir að hafa ekki staðið skil á
rúmum 15 milljónum króna í staðgreiðslu opinberra gjalda sem haldið var eftir af launum starfsmanna
SS verks ehf. allt árið 2015 og fyrstu
mánuði ársins 2016.
Tengdamóðir Sigurðar, Unnur
Birgisdóttir, sem stýrði daglegum
rekstri félagsins frá því í mars fram í
ágúst á árinu 2016, og Armando Luis
Rodriguez, sem tók við rekstrinum
af Unni og stýrði félaginu þar til það
fór í þrot síðla sama árs, eru einnig
ákærð. Þau eru ákærð fyrir að hafa
hvorki staðið skil á virðisaukaskatti
sem innheimtur var í rekstri félagsins né staðgreiðslu opinberra gjalda
sem haldið var eftir af launum
starfsmanna félagsins þann tíma
sem þau stýrðu því. – aá

Flótta Sindra Þórs lauk í
miðborg Amsterdam
Fréttablaðinu á föstudag sagðist
hann sjá eftir ýmsu og að hans væri
að vænta til Íslands fljótlega.
Hann gagnrýndi yfirvöld fyrir
hvernig staðið hefði verið að
málum hans, en daginn sem hann
flúði fangelsið hafði gæsluvarðhaldsúrskurður yfir honum runnið
út. Var hann daginn áður leiddur
fyrir dómara sem ákvað að taka
sér sólarhrings umhugsunarfrest í
málinu. Jón Steinar Gunnlaugsson,
fyrrverandi hæstaréttardómari, sagði í samtali við Fréttablaðið
að lögum samkvæmt
hefði hann verið frjáls
ferða sinna.
Sindri hafði setið
í gæsluvarðhaldi
síðan í byrjun febrúar grunaður um
aðild að þjófnaði
á um 600 tölvum
úr þremur gagnaverum á Reykjanesi.
Andvirði þýfisins
er metið á um 200
milljónir króna.
– dfb

 iðsmenn Ferðafélags Íslands voru í óðaönn að plokka rusl í Norðlingaholtinu í gær. Plokkarar víðsvegar um
L
land héldu út í vorblíðuna í gær til að plokka rusl á alþjóðlegum degi jarðar. Sjá síðu 2 Fréttablaðið/Ernir
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LÖGREGLUMÁL Sindri Þór Stefánsson
sem strauk af Sogni í síðustu viku
var handtekinn í Amsterdam í Hollandi í gær. Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum,
staðfestir handtökuna í samtali
við Fréttablaðið en vildi ekki veita
frekari upplýsingar að svo stöddu.
Vísir greindi fyrst frá og hafði eftir
Rob van der Veen, talsmanni lögreglunnar í Amsterdam, að Sindri
Þór yrði sendur til saksóknaraembættisins í Amsterdam og að samband yrði haft við
yfirvöld á Íslandi í
kjölfarið.
Sindri flúði
fangelsið að Sogni
fyrr í síðustu viku
og tókst að yfirgefa
land á fölsuðum
skilríkjum, en för
hans var heitið á
Arlanda-flugvöll í
Stokkhólmi. Ekki
var vitað hvert hann
fór í framhaldinu
fyrr en nú. Í yfirlýsingu sem hann sendi
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Í sól og sumaryl

Norðaustanátt á landinu í dag, víða
8-13 m/s. Dálítil rigning eða slydda
um landið norðaustanvert, en styttir
upp þegar líður á daginn. Bjartviðri
sunnan og vestan til, en þykknar
heldur upp með skúrum sunnanlands síðdegis. Heldur hægari vindur
um kvöldið. sjá síðu 16

Mikill viðbúnaður var við Óðinsgötu
í fyrrakvöld. Fréttablaðið/Ólöf

Sagði eigendur
bera ábyrgð
Lögreglumál Magnús Þór Þorbergsson, íbúi við Óðinsgötu í
Reykjavík, sagði í samtali við Fréttablaðið.is í gær að eigendur hússins
þar sem eldur kviknaði í fyrrakvöld
bæru ábyrgð á brunanum. Farið
hefði verið fram á að þeir lokuðu
húsinu.
Á tíunda tímanum á laugardagskvöld kviknaði eldur í kjallara
Óðinsgötu 14. Allt tiltækt slökkvilið var ræst út en greiðlega gekk að
ráða niðurlögum eldsins.
Húsið hefur verið mannlaust að
undanförnu en greint hefur verið
frá því að fólk hafi notað það sem
íverustað nýverið.
Magnús Þór sagðist hafa haft samband við lögregluna í mars þegar
honum varð ljóst hvernig í pottinn
var búið. Þá hafði húsið staðið autt í
tvo mánuði. Hann segir að lögreglan
hafi tjáð honum að samband yrði
haft við eigendur hússins, sem hann
veit ekki hverjir eru.
Engin svör fengust frá lögreglu um
málið í gær en á laugardagskvöld
var einn handtekinn í aðgerðum
lögreglu á Óðinsgötu. Sjónarvottar
sögðu manninn hafa verið leiddan
í járnum inn í lögreglubíl þar sem
hann hrópaði ókvæðisorð að viðstöddum. Ekki liggur fyrir hvort
handtakan tengist eldsupptökum.
– bg, dfb

 ólin lék svo sannarlega við borgarbúa í gær, sem og reyndar Íslendinga víðs vegar um landið. Þetta fólk nýtti góða veðrið í að leggjast í grasið á
S
Klambratúni. Ekki liggur fyrir hvert lesefnið var. Ef til vill var það helgarblað Fréttablaðsins. Kannski var verið að skipuleggja sumarfríið, nú eða
bara lesa einhverja góða skáldsögu. Von er á sólskini fram til klukkan 15 í dag en svo skýjuðu og rigningu næstu daga. Fréttablaðið/Ernir

Kópavogur
setur upp
eftirlitsvélar
Kópavogur Til stendur að setja upp
eftirlitsmyndavélar á Fífuhvammsvegi
og við Skógarlind í Kópavogi á næstu
vikum. Þetta kemur fram í tilkynningu sem bærinn sendi frá sér í gær.
Tryggt verður að eingöngu lögregla hafi aðgang að myndefninu en
skrifað hefur verið undir samning við
Neyðarlínuna og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu um myndavélarnar.
Myndavélarnar greina númeraplötur allra bíla sem koma inn í Kópavog austan við Reykjanesbraut. Uppsetning þeirra var á meðal þess sem
íbúar völdu í kosningum í verkefninu
Okkar Kópavogur í janúar og febrúar
síðastliðnum.
Til stendur að setja upp fleiri
myndavélar í sumar og haust, að
því er kemur fram í tilkynningunni.
Verður tilkynnt um staðsetningar
þeirra véla síðar. – þea

gleðileg grillsumar!

opið í dag
12:00 til 18:00
gleðilegt
sumar!

SENDUM UM
LAND allt
ELKO.IS

Plokkarar fylltu poka á
alþjóðlegum degi jarðar
Plokkarar um allt land héldu út í vorblíðunni í gær og tíndu rusl. Markmiðið var
að hreinsa fjögur þúsund kílómetra. Svo virðist sem enginn skortur sé á rusli.
UMHVERFISMÁL Plokkarar landsins
létu ekki sitt eftir liggja á alþjóðlegum degi jarðar í gær og hópuðust út
í vorblíðunni og plokkuðu rusl. Síðustu vikur hafa plokkarar tínt fleiri
tonn af plasti og sorpi og komið í
endurvinnslu. Í gær var markmiðið
að hver og einn plokkari tíndi rusl
á eins kílómetra löngum kafla og
skila þannig fjögur þúsund hreinum kílómetrum.
Steinar Kaldal, formaður Félags
umhverfisfræðinga, segir þann
mikla áhuga sem fólk virðist
hafa á að taka höndum saman
nú og tína rusl bera vitni um þær
breytingar sem átt hafi sér stað í
umhverfisvitund almennings á
síðustu árum.
„Hjólreiðar, notkun almenningssamgangna, flokkun rusls og nú
þetta nýjasta, plokkið, allt saman
er þetta jákvæð þróun. Umhverfisvernd og umhverfisvitund eru ekki
lengur tabú,“ segir Steinar. „Ef
maður hefði séð einhvern úti að
hlaupa fyrir fimm árum með poka
að tína rusl þá hefði maður örugglega haldið að sá sinn sami væri
eitthvað klikkaður.“
Þá bendir Steinar á að nauðsynlegt sé að ráðast að rót vandans
sem eru auðvitað þeir sem henda
rusli í staðinn fyrir að fara með það
í endurvinnslu. „Því að það verður
ánægjulegt að geta farið út og ekki
bara tekið, heldur einnig gefið.
Það er spurning hvað gerist næst,
hvort fólk fari með birkiplöntu út
að hlaupa og gróðursetji á meðan
það hleypur.“
Plokkið á rætur að rekja til Svíþjóðar en ljóst er að Íslendingar
hafa tekið upp þennan heilsusamlega og umhverfisvæna sið og það
með opnum örmum enda eru vel

Það var mikið tínt af rusli í Norðlingaholti í gær. Fréttablaðið/Ernir

Ég vil að Íslendingar
verði bara í því að
þrífa í allt sumar.
Tómas Knútsson,
stofnandi Bláa hersins

yfir fjögur þúsund manns í hópi
plokkara á Facebook.
Tómas Knútsson, stofnandi
u m hve r f i ss a m st a ka n n a B l á a
hersins, hefur undanfarna áratugi
staðið að skipulagningu og framkvæmd um hundrað hreinsunarverkefna um allt land. Hann fagnar
framtakssemi og elju plokkaranna
en bendir um leið á að nauðsynlegt
sé að efla endurvinnslu á Íslandi og
þá hvata sem eigi að fá fólk til að
endurvinna.
Tómas bendir jafnframt á að
þann 15. september verður hnattrænt hreinsunarátak á vegum samtakanna Let’s do it World.
„Ég vil að Íslendingar verði bara
í því að þrífa í allt sumar,“ segir
Tómas. kjartanh@frettabladid.is

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

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

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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Spyr hvaða reglur gildi um umræður stofnana á samfélagsmiðlum
STJÓRNSÝSLA Helgi Hrafn Gunn
arsson, þingmaður Pírata, vill
fá að vita hvaða reglur gilda um
notkun og þátttöku ríkisstofnana
í umræðum á samfélagsmiðlum.
Þetta er meðal þess sem felst í fyrir
spurn hans til forsætisráðherra.
Fyrirspurninni hefur enn ekki
verið dreift á Alþingi en Helgi
greinir frá henni í þræði á Pírata
spjallinu á Facebook.
Þráðurinn varðar fyrirspurn
lyfjafræðingsins Daða Freys Ing

Mest lesið

ólfssonar, sem skipaði 12. sæti á
lista Pírata í Reykjavík norður síð
asta haust, um það hvaða rétt ríkis
stofnun hefur til að ákveða hverjir
megi kommentera á Facebook-síðu
þeirra.
„Nú hef ég nýlega verið blokkað
ur af Facebook-síðu Lyfjastofnunar
fyrir að vera ósammála nokkrum
ákvörðunum sem þeir eru að flagga
á veggnum hjá sér,“ ritar Daði.
Í skeytum sínum gagnrýndi
hann stuðning stofnunarinnar

við rafrettufrumvarpið svokallaða
svo og flokkun hennar á kanna
bídíól sem lyfjaefni. „Ég var alltaf
að vonast til að fá allavega einhver
smá viðbrögð en fékk bara block í
staðinn.“
Beindi Daði í kjölfarið spurningu
til velferðarráðuneytisins um hvort
stofnuninni væri þetta heimilt.
Svarið var á þann veg að stjórn
völdum væri í sjálfsvald sett hvern
ig þær hagi aðgangsstýringum á
samfélagsmiðlum sínum enda sé

ekki um stjórnvaldsákvarðanir að
ræða.
Fyrirspurn Helga Hrafns, sem
spratt upp af samskiptunum, er í
þremur töluliðum og snýr líka að
því hvaða rétt borgarinn hafi til að
tjá sig á svæðum stofnana og hvort
stofnuninni beri skylda til að svara.
„Þessi spurning verður eiginlega
áhugaverðari því meira sem maður
pælir í henni,“ ritar Helgi á Pírata
spjallinu.
– jóe

Mynd/Skjáskot af Facebook

Stórar hugmyndir án útfærslu
Fátt kom á óvart á fyrsta landsþingi Miðflokksins um helgina að mati stjórnmálafræðinga. Flokkurinn hafi
plantað sér á miðjuna, hægra megin við Framsókn. Mikið um stórar hugmyndir en minna af útfærslum.

1

Sigmundur:
„Ég var alltaf
svolítið hrifinn af
plastpokum“

Segir sinnulausa
2
eigendur hafa
stefnt lífi íbúa í
hættu

3

Framhaldsskólakennarar hafa
samið við ríkið

Fréttamaður
4
skotinn til bana
í beinni útsendingu
Verne
5 Leikarinn
Troyer látinn

STJÓRNMÁL „Þetta virðist vera mjög
í takti við þá pólitík sem Sigmundur
Davíð rak í Framsóknarflokknum.
Það í sjálfu sér kemur ósköp lítið
á óvart,“ segir Grétar Þór Eyþórs
son, stjórnmálafræðiprófessor við
Háskólann á Akureyri, um lands
þing Miðflokksins sem fram fór um
helgina.
Sem kunnugt er kom Miðflokkur
inn nýr fram á hið pólitíska litróf
fyrir alþingiskosningarnar síðasta
haust. Flokkurinn fékk sjö þing
menn kjörna, manni færri en Fram
sóknarflokkurinn, þrátt fyrir að hafa
fengið fleiri atkvæði. Landsþingið
nú var hið fyrsta sem flokkurinn
heldur.
Á landsþinginu var Gunnar Bragi
Sveinsson kjörinn varaformaður
og Anna Kolbrún Árnadóttir annar
varaformaður. Sigmundur Davíð
hlaut rússneska kosningu í embætti
formanns. Í ræðu sinni á þinginu
fór Sigmundur um víðan völl. Sagði
hann meðal annars að flokkurinn
væri ekki í vandamálabransanum
heldur í lausnabransanum auk þess
að umhverfismál voru honum hug
leikin.
„Bómullarrækt er gífurlega óum
hverfisvæn á nánast alla mæli
kvarða,“ sagði hann og benti á að til
að einn slíkur poki hefði í för með
sér jafnmikil gróðurhúsaáhrif og
173 plastpokar. Þá sagði hann að
Ísland ætti að stefna að því að nota
meira af olíu og gasi í stað kola.
Eiríkur Bergmann, prófessor í
stjórnmálafræði við Háskólann á
Bifröst, tekur í svipaðan streng og
Grétar.
„Margt af því sem einkenndi
Framsókn Sigmundar hefur yfir
færst á Miðflokkinn,“ segir Eiríkur.
Nefnir hann í því samhengi þjóðleg
ar áherslur flokksins í táknmyndum
á landsþinginu. „Flokkurinn sækir í
þennan þjóðlega grunn sem flokkar

Aðalfundur Félags nýrnasjúkra verður haldinn
þriðjudaginn 8. maí kl. 17:00. Fundurinn verður haldinn
að Hátúni 10 í Reykjavík.
Hefðbundin dagskrá aðalfundar skv. lögum félagsins.
Erindi heldur Ólafur Skúli Indriðason nýrnalæknir,
í tilefni af 50 ára afmæli blóðskilunar á Íslandi.
Allir félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Í stefnuræðu sinni hvatti Sigmundur til þess að Íslendingar notuðu meira af olíu og gasi í stað kola. Fréttablaðið/Ernir

í nágrannalöndum okkar hafa líka
gert. Þó er ekki, að minnsta kosti
enn sem komið er, um þjóðernis
popúlisma að ræða.“
Meðal þess sem er sambærilegt
með Miðflokknum nú og Fram
sóknarflokknum áður nefnir Eiríkur
að talað sé um stórar hugmyndir án
þess að þær séu útfærðar nánar.
Ekki sé margt í stefnunni sem hönd
á festir og meðal skýrustu stefnu
mála sé eiginleg niðurlagning Rík
isútvarpsins í núverandi mynd.

„Sigmundur hefur verið í átökum
við þá stofnun undanfarið. Persóna
hans er æði samofin og miðlæg í
Miðflokknum,“ segir Eiríkur.
Að mati Grétars hefur flokkurinn
staðsett sig á miðjunni en nokkuð
hægra megin við Framsóknar
flokkinn. Þó að Miðflokkurinn sé
klofningur úr Framsóknarflokknum
hafi Sjálfstæðismenn einnig gengið
í flokkinn. Að mati hans er óvíst af
yfirlýsingum um helgina að dæma
hvort flokkurinn geti orðið stjórn

tækur við núverandi stjórnskipan.
„Mér fannst eilítið á Sigmundi
að honum þætti ekki æskilegt að
stjórnmálaflokkar væru að miðla
málum þegar þeir starfa í ríkis
stjórn. Það er dálítið nýstárlegt
miðað við þann raunveruleika
sem við búum við enda ekki hægt
að mynda neitt nema samsteypu
stjórnir. Kannski verður það næsta
sem kemur frá flokknum að breyta
kjördæmakerfinu,“ segir Grétar.
joli@frettabladid.is

Handtóku mótmælendur í stórum stíl
Armenía Nærri 200 mótmælendur
og þrír leiðtogar stjórnarandstöð
unnar voru handteknir í Armeníu í
gær. Alls mótmæltu tugir þúsunda
Serzh Sargsyan forsætisráðherra og
kröfðust afsagnar hans.
Mótmælendur voru einna helst
ósáttir við hversu lengi Sargsyan
hefur verið við völd, náið samband
hans við yfirvöld í Rússlandi og lin
kind þegar kemur að því að uppræta
spillingu. Sargsyan tók við forsætis
ráðuneytinu á þriðjudaginn eftir að
hafa verið forseti Kákasusríkisins
undanfarin tíu ár. Árið 2015 sam
þykktu Armenar í þjóðaratkvæða
greiðslu að fela forsætisráðherranum
aukið vald á kostnað forseta.
Nikol Pashinyan, leiðtogi stjórnar
andstöðunnar og einn hinna hand
teknu, hafði átt í viðræðum við Sarg
syan áður en mótmælaaldan skall
á. Sargsyan stormaði reyndar út af
fundinum stuttu eftir að hann hófst
og sagði stjórnarandstöðuna reyna
að kúga sig.

Tugir þúsunda Armena mótmæltu um helgina. Nordicphotos/AFP

„Þetta eru engar viðræður, við
vorum ekki að ræða neitt. Þetta
eru bara afarkostir, það er verið að
reyna að kúga ríkið, kúga lögmæt
yfirvöld,“ sagði Sargsyan þá.
Evrópusambandið kallaði í gær
eftir því að deilurnar í Armeníu

yrðu leystar á friðsælan hátt. „Leysa
ætti alla úr haldi sem voru einungis
að nýta mótmælafrelsi sitt í sam
ræmi við lög. Það er mikilvægt að
allir aðilar sýni aðgát og hagi sér á
ábyrgan hátt,“ sagði í yfirlýsingu
sem ESB sendi frá sér í gær. – þea

FRÁ

48.810

KR.

Jákup Sumberg,
yfirkokkur á Barbara

Það er mikil gróska í matarmenningu Færeyinga enda vinna þeir með besta
fáanlega hráefni. Stolt eyjanna eru sjávarréttir og færeyska lambakjötið.
Veitingastaðurinn Koks var valinn besti veitingastaður Norðurlanda fyrir fáum
árum og tala erlendir fjölmiðlar nú um Færeyjar sem einn mest spennandi
staðinn fyrir matgæðinga að heimsækja.
Bókanlegt á hopadeild@airicelandconnect.is

*Bókanlegt út apríl. Ferðatímabil til 18. júní 2018. Flogið tvisvar í viku í apríl frá Keflavík, eftir það þrisvar í viku frá Reykjavík.
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FYRIR FLUG OG GISTINGU Í TVÆR
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CITROËN
ÞÆGINDI

Hin átta ára gamla Zahra liggur á sjúkarhúsi í Kabúl eftir hryðjuverkaárás gærdagsins. Nordicphotos/AFP

CITROËN C3
Hlaðinn lofi og búnaði

Yfir 25 alþjóðleg verðlaun • Vegmyndavél •
Nálægðarskynjarar • Blindpunktsviðvörunarkerfi •
Brekkuaðstoð • Hliðarvörn • Breið og þægileg sæti •
Isofix festingar • Rúmgott skott • Sparneytinn
C3 LIVE BEINSKIPTUR FRÁ

2.090.000 KR.

C3 FEEL SJÁLFSKIPTUR FRÁ 2.520.000 KR.
Verðlaunabíllinn Citroën C3 er hlaðinn þægindum, lofi og búnaði. Með 300
lítra skotti, nýjustu kynslóð sparneytinna véla, undurþýðri sjálfskiptingu sem
gerir hann silkimjúkan í akstri ert þú klár í þitt ævintýri. C3 er fáanlegur með
Apple Car Play og Mirror Link sem gerir þér kleift að spegla helstu forrit
snjallsímans eins og t.d. Google Maps á 7“ snertiskjáinn. Punkturinn yfir i-ið
er svo vegmyndavélin ConnectedCam sem þú getur notað til fanga dýrmæt
augnablik.

KOMDU OG MÁTAÐU CITROËN C3

citroen.is
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Síendurteknar árásir
á afganska kjósendur
Fjórar árásir á fólk sem beið eftir að vera skráð á kjörskrá. ISIS lýsti yfir ábyrgð á
árás gærdagsins þar sem 57 féllu. Kosið til þings í október. Kosningunum ítrekað
verið frestað af öryggisástæðum. Von á fjölda sjálfsmorðsárása frá Talíbönum.
Afganistan Sjálfsvígsárásarmaður
hryðjuverkasamtakanna sem
kenna sig við íslamskt ríki myrti
að minnsta kosti 57 og særði 119 í
höfuðborginni Kabúl í gær. Maðurinn sprengdi sig í loft upp fyrir utan
hús þar sem fólk beið í röðum eftir
að fá að skrá sig á kjörskrá.
Fjórar slíkar árásir hafa verið
gerðar frá því byrjað var að skrá
kjósendur í síðustu viku. Kosið
verður til þings í Afganistan þann
20. október næstkomandi. Reyndar
áttu þær kosningar upphaflega að
fara fram í október 2016, svo í júní
á þessu ári. Kosningum hefur sem
sagt verið frestað ítrekað og hafa
yfirvöld sagt öryggisástæður þar að
baki.
Ríkisstjórn Ashrafs Ghani forseta
hefur í raun ekki fulla stjórn á nema
um 30 prósentum landsins, að því
er rannsókn blaðamanna BBC,
sem birt var í janúar, leiddi í ljós. Á
hinum 70 prósentunum eru Talíbanar fyrirferðarmiklir, þótt þeir hafi

57

hið minnsta fórust í árás
gærdagsins.
ekki nema fulla stjórn á um fjórum
prósentum landsins.
Ljóst er að ríkisstjórnin telur
öryggi kjósenda ógnað. Árásir
undanfarinnar viku sýna það svart
á hvítu. Til stendur að kjósa til forseta á næsta ári og er vonast til þess
að þingkosningar októbermánaðar
gangi vel til að engin ástæða verði til
að fresta forsetakosningunum.
„Þolinmæði okkar er á þrotum.
Ríkisstjórnin ætti að axla ábyrgð
á því að þessar linnulausu árásir á
saklaust fólk haldi áfram. Það vill
enginn kjósa lengur,“ sagði Afgani
að nafni Hussain við AFP, en frændi

hans fórst í árás gærdagsins.
Og ljóst er að fleiri reiðast ríkisstjórninni. Vitni að árásinni sagði
í samtali við Tolo TV, stærstu sjónvarpsstöð landsins, að almennir
borgarar þyrftu nú sjálfir að vopnast til að verja sig. „Við sjáum nú að
ríkisstjórnin getur ekki tryggt öryggi
okkar,“ sagði vitnið.
Ghani forseti fordæmdi árásina.
Sagði hana svívirðilega. Forsetinn
hefur ekki enn fengið svar frá Talíbönum, sem gerðu einnig árásir á
verðandi kjósendur í vikunni, eftir
að hann bauð þeim til friðarviðræðna í febrúar.
Búist er við því að Talíbanar setji
meiri þunga í árásir sínar á næstunni, líkt og hefð er fyrir á vormánuðum. John Nicholson, æðsti
hershöfðingi Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins í Afganistan,
sagði við Tolo TV í síðasta mánuði
að hann byggist við því að Talíbanar
gerðu fjölda sjálfsmorðsárása nú í
vor. thorgnyr@frettabladid.is

DAGUR BÓKARINNAR!

ÚTGÁFUBOÐ

Í DAG KL. 17
AUSTURSTRÆTI

Blóðengill
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

Hulduheimar 4
VILDARVERÐ: 1.399.Verð: 1.699.-

Landkostir
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

Kormákur krummafótur
VILDARVERÐ: 1.999.Verð: 2.499.-

Þitt annað líf
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hrakinn
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.799.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er frá 23.apríl til og með 24. apríl eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Halldór

B

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Ekki er annað
hægt en að
fyllast lotningu vegna
sköpunarkrafts þeirra
skálda og
rithöfunda
sem í gegnum
verk sín hafa
slík áhrif á
lesendur.

ækur eiga að vera sjálfsagður hluti af til
veru okkar enda eru áhrif þeirra umtals
verð. Þegar við lesum góða bók erum við
að fræðast og þá skiptir ekki máli hvort
um er að ræða skáldskap, fræðirit eða
aðra tegund bókmennta. Þarna kynnumst við alls
kyns heimum og hugmyndum og aukum þannig við
þekkingu okkar. Ekki síst hittum við fyrir persónur,
skáldaðar eða raunverulegar, setjum okkur í spor
þeirra og lifum okkur inn í örlög þeirra.
Bóklestur er einstaklega vel til þess fallinn að efla
samkennd með öðrum og auka víðsýni. Þess vegna
eru rithöfundar og skáld áhrifamiklir uppalendur.
Til marks um þetta mikilvægi er að í dagblöðum og
tímaritum víða um heim eru einstaklingar reglu
lega beðnir um að nefna bókina eða bækurnar sem
breyttu lífi þeirra. Það vefst ekki fyrir þeim ein
staklingum sem spurðir eru að svara, einfaldlega
vegna þess að þeir hafa allir lesið bók sem hafði svo
djúp áhrif á þá að hún átti þátt í að móta mannúð
legar lífsskoðanir þeirra. Ekki er annað hægt en að
fyllast lotningu vegna sköpunarkrafts þeirra skálda
og rithöfunda sem í gegnum verk sín hafa slík áhrif
á lesendur.
Það er ekki síst vegna þessara góðu og sterku
áhrifa sem mikilvægt er að bækur séu hluti af lífi
allra, sérstaklega barna. Börn hafa einstaka hæfi
leika til innlifunar, eru forvitin og hrifnæm og búa
að ríku ímyndunarafli. Því miður eru þetta eigin
leikar sem fylgja ekki nægilega mörgum á fullorð
insárum – en það er önnur saga og fremur dapurleg.
Enginn fær neitað því að börn og bækur eiga ein
staklega vel saman enda er heimur bókanna sannur
ævintýraheimur og þar kunna börn vel við sig.
Fyrr í þessum mánuði var lítil en merkileg frétt í
sjónvarpi um bókabíl sem ekið er um stræti Kabúl í
Afganistan. Þangað hópast börn og unglingar til að
komast í félagsskap bóka. Stofnandi þessa bóka
safns á hjólum sagði í viðtali að það væri nauðsyn
legt fyrir börn að geta flúið raunir hversdagsins.
„Draumar verða til við bóklestur,“ sagði stofnand
inn, ung kona, sem bætti því við að hún vonaðist til
að bóklesturinn yrði til þess að börnin litu bjartari
augum til framtíðar. Þessi frétt um bókasafn, sem
eins konar griðastað barna og unglinga í stríðs
hrjáðu landi, er góð áminning um mikilvægi bóka.
Það var við hæfi að fréttin birtist á alþjóðlegum degi
barnabókarinnar, 2. apríl.
Í dag, 23. apríl, er annar dagur sem tengist
bókum, hinn alþjóðlegi dagur bókarinnar. Um
allan heim er minnt á mikilvægi bóklesturs fyrir
jarðarbúa, unga jafnt sem aldna. Bóklestur er upp
lifun sem allir eiga að fá að njóta. Þegar við lesum
góða bók eigum við kyrrðarstund með sjálfum
okkur, eins og svo mikilvægt er í samtíma sem er
fullur af hávaða og hraða. En um leið og við lesum
og virðumst vera ein erum við í huganum á við
burðaríku ferðalagi þar sem allt getur gerst. Slíkur
er undraheimur bókanna.

Frá degi til dags
Pólitískar ráðningar
Þingflokkur Pírata tók
þá ákvörðun í vikunni að
tilnefna Þór Saari ekki í
bankaráð Seðlabankans á
nýjan leik. Í tíð sinni sem
þingmaður hafði Þór gagnrýnt pólitískar skipanir
harðlega. Aðspurður í fyrra,
eftir kosningu í bankaráðið,
sagði hann að kosning sín
hefði verið fagleg og að varla
fyndist „meiri fagmaður“ í
starfið en hann sjálfur. Sú
niðurstaða að henda Þór
út féll í grýttan jarðveg hjá
honum sjálfum og stökk
hann upp á nef sér og kvaddi
flokkinn í fússi.
Framboð og eftirspurn
Hinn hagfræðimenntaði Þór
var ekki lengi utan flokks
heldur hefur með virkum
hætti barist fyrir framgangi
Sósíalistaflokksins í komandi
borgarstjórnarkosningum.
Fari það svo að hann skelli sér
aftur á fullt í pólitíkina yrði
það fjórði flokkurinn sem
hann starfar í á tíu ára tímabili. Máltækið segir allt er
þegar þrennt er og fullreynt
í hið fjórða. Fari það svo að
Þór og Sósíalistar eigi ekki
samleið, og að þingmaðurinn
fyrrverandi neyðist til að
hverfa á braut, er sennilega
tímabært að hann velti því
fyrir sér hvort framboðið af
honum sé ekki meira en eftirspurnin. joli@frettabladid.is

Rauði þráður Reykjavíkur

I

lmurinn er lokkandi. Hann fyllir vitin og freistar.
Dáleiðir íbúana í biðröðinni. Nýbakað brauð og dísætir
snúðar. Skilvirk röðin er engum til ama. Þar mætist fólk
og á samskipti. Einn gengur leiðar sinnar í eril kjörbúðar.
Annar á stefnumót við kaffibolla. Þriðji sækir heimilis
prýði til blómasala. Börn með ísbráð í munnvikum
þeysast um hverfið. Örugg og óhrædd. Fólk mætist. Fólk á
samskipti. Þetta er hverfið mitt. Vesturbærinn í Reykjavík.
Sjálfbært hverfi með öfluga nærþjónustu. Þar skríður fólk
úr híðinu. Hverfið verður hluti heimilisins. Fólk fórnar
Hildur
fermetrum fyrir líflegt nærsamfélag – enda smærri búsetu
Björnsdóttir
skipar 2. sætið
kostir ráðandi í sjálfbærum hverfum. Þéttleiki styður
á lista Sjálfvið blómlega þjónustukjarna – því verslun og þjónusta
stæðisflokksins þarfnast fólksfjölda.
í Reykjavík
Mörg hverfi Reykjavíkur eru einangruð. Byggðin
dreifð og samgöngur erfiðar. Skipulag sem styður illa við
verslun. Þjónusta illfær þeim fótgangandi. Hverfi þar sem
fólk þekkir bíl nágrannans betur en nágrannann sjálfan.
Hverfi sem skortir mannlíf. Reykjavík þarf fleiri sjálfbær
hverfi. Lifandi hverfi sem draga íbúa úr fylgsnum sínum.
Eitt lítillátt kaffihús kemur einangruðum úr húsi. Það er
mikilvægt – enda lífsnauðsyn mannlegra samskipta marg
sönnuð. Mikilvægi þess að draga úr einsemd og félagslegri
einangrun. Þannig ætti forgrunnur alls skipulags – rauði
þráður Reykjavíkur – að vera samskipti.
Reykjavík
Borgarskipulag hefur áhrif á lífsgæði. Það er samofið
lýðheilsu og fjölbreyttum félagslegum þáttum. Við þurfum
þarf fleiri
hverfi sem styðja við samskipti ólíkra þjóðfélagshópa. Úr
sjálfbær
öllum þjóðfélagsþrepum. Ungra sem aldinna. Við þurfum
hverfi. Lifandi hverfi þar sem fólk sækir verslun og þjónustu. Þar sem fólk
hverfi sem
mætist og þekkist. Hverfi sem ekki aðallega er gott að yfir
draga íbúa úr gefa – heldur hverfi þar sem aðallega er gott að dvelja.
Ég vil Reykjavík sem býður frelsi og val. Höfuðborg í
fylgsnum
forystu um grænar og vistvænar lausnir. Fjölbreytta borg
sínum. Eitt
fyrir fjölbreytt fólk. Reykjavík sem mætir alls kyns þörfum.
lítillátt
Sjálfbær hverfi með öflugri nærþjónustu. Borg sem dregur
úr einsemd og félagslegri einangrun. Borgarskipulag sem
kaffihús
stuðlar að samskiptum. Reykjavík sem bannar minna og
kemur
leyfir meira – styður við framtakssemi og fagnar hug
einangruðum myndaauðgi. Borg sem setur mannlíf í forgrunn. Reykjavík
úr húsi.
þar sem fólki líður vel.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson Forstjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum
án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is Markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Ljósmyndir: Anton Brink anton@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Þegar hin hliðin birtist og breytir öllu
Þ

Í dag

Guðmundur
Steingrímsson

egar ég las fyrst fréttirnar af
Sindra sem strauk úr fangelsi í
síðustu viku, skaust þessi mynd
upp í hugann: Maður í röndóttum
strigafötum með röndótta kassalaga
húfu skríður út um glugga á steinsteyptu fangelsi um miðja nótt og
lætur sig síga niður vegginn í lökum
sem hann hefur bundið saman. Fyrir
utan bíður vitorðsmaður á gömlum
Bens og þeir bruna píreygðir suður til
Keflavíkur.
Maður sér semsagt fyrir sér einhvers konar atriði í kvikmynd eftir
Cohen-bræður. Það er toppað með
senunni í flugvélinni þar sem strokufanginn, kominn í jogginggalla og
adidasskó, pantar sér glaðhlakkalegur
bjór við hlið forsætisráðherra.
Heilinn manns býr sífellt til myndir.
Þær eru oft spaugilegar, oft klisjukenndar og ótrúlega oft fullkomlega
rangar. Á hæpnum forsendum getur
maður ítrekað staðið sjálfan sig að því
að fella hina afdráttarlausustu dóma
um menn og málefni, bara af því að
maður hefur komið sér upp svona
mynd í kollinum. Sindri þessi. Hann
hlýtur nú að vera meiri jólasveinninn
að strjúka úr fangelsi. Páll Winkel
þessi. Fangelsismálastjóri. Hann
hlýtur nú að vera meiri lúsablesinn
að vera bara alltaf að leggja kapal í
vinnunni á meðan fangar strjúka.

Kapall er Trello
Svo heyrir maður hina hliðina. Á
tölvuskjánum í bakgrunni á fréttamyndinni af Páli var semsagt ekki
kapall, heldur einhvers konar forsíða

á innra neti stofnunarinnar. Margir
kannast við þessa mynd úr verkefnisstjórnarforritinu Trello. Lítur út eins
og kapall, en er ekki kapall. Ófáar
athugasemdir á Twitter og Facebook
um Pál misstu þar með marks.
Og Sindri strokufangi lét svo í sér
heyra í óborganlegri frétt á forsíðu
þessa blaðs fyrir helgi. Þar heyrði
maður hina hliðina á hans máli. Hún
var svolítið áhugaverð. Sindri sagði
að á þeim tímapunkti þegar hann
strauk hafi í raun og veru enginn
úrskurður um gæsluvarðhald verið í
gildi. Hann var frjáls maður.
Ég verð að viðurkenna að ég varð
undrandi þegar ég las þetta. Var
honum haldið í fangelsi án þess að
fyrir því væri heimild? Er ekki eitthvað rangt við það? Maður skyldi
ætla að þessir hlutir ættu að vera á
hreinu, sérstaklega eftir alla umræðuna um Guðmundar- og Geirfinnsmálið.
Ég ætla ekki að dæma um hver
sannleikurinn er. Kannski er þriðja
hliðin til, og sú fjórða. Punkturinn er
bara þessi: Það er ótrúlega magnað
hvað hin hliðin á jafnvel málum
sem manni finnast vera algjörlega
borðleggjandi – fangi strýkur, fangelsismálastjóri leggur kapal – getur
verið ófyrirsjáanleg, afhjúpandi og
athyglisverð. Og það er líka algjörlega
magnað hvað jafnvel heilt þjóðfélag
getur verið fullkomlega ákveðið í því,
að í málum sem hneyksla, valda reiði,
kveikja áfellisdóma eða valda jafnvel
viðbjóði sé alveg örugglega ekki nein
önnur hlið. Aldrei.

Ég ætla ekki að dæma um hver
sannleikurinn er. Kannski er
þriðja hliðin til, og sú fjórða.
Punkturinn er bara þessi: Það er
ótrúlega magnað hvað hin hliðin
á jafnvel málum sem manni
finnast vera algjörlega borðleggjandi – fangi strýkur, fangelsismálastjóri leggur kapal – getur
verið ófyrirsjáanleg, afhjúpandi
og athyglisverð.

Tvö dæmi
Af þessum sökum var hún svo mikilvæg myndin sem var sýnd í sjónvarpinu um daginn, Mannasiðir. Harmleikur er sjaldan einhliða. Það getur
verið ótrúlega erfitt að viðurkenna að
á ofbeldismáli eins og þar er fjallað
um kunni að vera önnur hlið. Hvarvetna er viljinn til að fella grunna
dóma og benda fingri svo sterkur.
Maður finnur hann í eigin brjósti.
Viðureignin við dómhörkuna á sér
stað úti um allt. Ég ætla að nefna tvö
nýleg dæmi:
Í Frakklandi hefur Emmanuel
Macron orðið fyrir mikilli gagn-

rýni. Dómar almenningsálitsins hafa
verið óvægnir. Hún er einmitt einna
sterkust, held ég, dómharkan þegar
kemur að pólitík. Fáir eiga í vandræðum með að úrskurða stjórnmálamenn fávita.
Stjórnmál verða hins vegar svo
miklu áhugaverðari þegar hinar
mörgu hliðar pólitískra ákvarðana
fá að koma upp á yfirborðið. Macron
ákvað að gera þetta, sem er til eftirbreytni: Að fara í tveggja og hálfs tíma
yfirheyrslu í franska sjónvarpinu
þar sem tveir blaðamenn, hoknir af
reynslu, saumuðu að forsetanum.
Macron fékk nægan tíma til að svara.
Ég skil ekki frönsku, en mér er sagt
að þetta hafi verið gríðarlega upplýsandi. Þarf ekki meira svona?
Hitt dæmið er þetta: Freyja Haraldsdóttir reynir fyrir héraðsdómi
þessa dagana að sannfæra dómara
um að hún sé víst hæf til að taka barn
í fóstur. Barnaverndarstofa sér bara
eina hlið: Freyja liggur í hjólastól.
Allir sem þekkja Freyju geta hins
vegar borið vitni um það að barn
sem fengi að alast upp undir hennar
handleiðslu og við hennar ástúð væri
heppið barn. Freyja þurfti á föstudaginn að leiða urmul af vitnum inn
í héraðsdóm til að fá kerfi, sem sér
bara hjólastólinn, til að sjá á henni
þessa augljósu hlið.
Er þetta ekki ótrúlegt? Það er þetta
sem ég segi: Hún er svo víða þessi
harðneskja, þessi einstrengingslega
afstaða, sem útilokar aðrar hliðar.
Fangi er bara fangi í röndóttum
svarthvítum fötum. Punktur.

Nýr T-Roc. Fjórhjóladrifinn
og fæddur til að skara fram úr.

Komdu og prófaðu nýjustu stjörnuna frá Volkswagen.
Nýr T-Roc geislar af öryggi og akstursgleði, fæst bæði fjórhjóla- og framhjóladrifinn, beinskiptur og
sjálfskiptur. Hann er búinn nýjustu tækni og búnaði sem breytir akstrinum í eitthvað ómótstæðilegt.
Komdu og í reynsluakstur á Volkswagen T-Roc sem gerir allt vitlaust hvar sem hann kemur.

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

www.volkswagen.is

HEKLA · Njarðarbraut 13 · Reykjanesbæ · Sími 590 5090 · heklarnb.is
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Volkswagen T-Roc
Verð frá aðeins

3.290.000 kr.

sport
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Spá Fréttablaðsins fyrir Pepsi-deild karla 2018
Pepsi
deildin
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

?
?
?
?
?
KA

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

Enkunnaspjaldið

KA

Lykilmaðurinn í sumar

Fréttablaðið spáir því að KA hafni í
6. sæti Pepsi-deildar karla. KAmenn byrjuðu síðasta tímabil með
trompi en enduðu að lokum í 7.
sæti á sínu fyrsta tímabili í efstu
deild síðan 2004. KA hefur fengið
sterka leikmenn til sín í vetur og leit
vel út á undirbúningstímabilinu.
Liðið ætti, ef allt gengur upp, að
geta blandað sér í Evrópubaráttu.

Hallgrímur Mar Steingrímsson átti
skínandi gott tímabil í fyrra. Hann
skoraði sjö mörk og gaf níu stoðsendingar. Enginn leikmaður lagði upp
fleiri mörk í deildinni. Hallgrímur er
með frábæra tækni, góður spyrnumaður og getur gert út um jafna leiki.
Skemmtilegur leikmaður sem gaman
er að horfa á spila fótbolta.

hafnar í 6. sæti

Fjölnir
Grindavík
Víkingur R.
ÍBV
Fylkir
Keflavík

Vörnin HHHHH ❘ sóknin HHHHH ❘ Þjálfarinn

Gengið síðustu sex tímabil

Tindastóll
svaraði fyrir sig
Körfubolti. Tindastóll jafnaði
metin í einvíginu gegn KR í úrslitum
Domino’s-deildar karla í körfubolta
þegar liðin mættust í DHL-höllinni í
Vesturbænum í gærkvöldi. Tindastóll
sem tapaði fyrsta leiknum á Sauðárkróki lagði grunninn að sigrinum
með góðri spilamennsku í þriðja
leikhluta, en fram að því hafði verið
jafnræði með liðunum. Þegar yfir lauk
munaði 28 stigum á liðunum, en lokatölur urðu 98-70 Tindastóli í vil.
Pétur Rúnar Birgisson átti afar
góðan leik fyrir Tindastól, en KRingum tókst ekki að hemja hann líkt
og tókst ágætlega í fyrsta leik liðanna.
Pétur Rúnar var stigahæstur hjá
Tindastóli með 26 stig. Kristófer Acox
og Kendall Pollard voru jafnir stigahæstir í flötu liði KR með 12 stig hvor.
Sigur Tindastóls er ekki síður eftirtektarverður í ljósi þess að liðið lék
án Antonio Hester, lykilleikmanns
síns, en hann glímir við ökklameiðsli.
Staðan í einvígi liðanna er nú 1-1, en
liðin mætast í þriðja leik liðanna í Síkinu á Sauðárkróki á miðvikudaginn
kemur. – hó

MÁNUDAGUR

Ítarlegri grein má lesa á Fréttablaðið.is

Tölfræði frá
síðasta sumri

Hallgrímur Mar Steingrímsson

3

leikmenn
KA skoruðu
þrennu.

37 mörk
skoraði

KA. Aðeins Valur og Stjarnan
skoruðu meira.

Nýju andlitin

Hallgrímur Jónasson Lyngby
Cristian Martinez Víkingi Ó.
Sæþór Olgeirsson Völsungi
Milan Joksimovic Gorodeya

Fylgstu með þessum

Daníel Hafsteinsson kom aðeins
við sögu hjá KA í fyrra og hefur
spilað mikið í vetur og staðið sig
vel. Það er mikið spunnið í þennan
18 ára gamla miðjumann.

HHHHH ❘ breiddin HHHHH ❘ liðsstyrkingin HHHHH ❘

2017 7. sæti ❘ 2016 1. sæti (B-deild) ❘ 2015 3. sæti (B-deild) ❘ 2014 8. sæti (B-deild) ❘ 2013 6. sæti (B-deild) ❘ 2012 4. sæti (B-deild) ❘

Sara Björk var á skotskónum með Wolfsburg

Wolfsburg í góðri stöðuSara Björk Gunnarsdóttir skoraði fyrsta mark Wolfsburg sem bar sigurorð af Chelsea, 3-1, í fyrri leik liðanna í undan
úrslitum Meistaradeildar Evrópu í London í gær. Wolfsburg er í góðri stöðu fyrir seinni leik liðanna sem fram fer í Wolfsburg. nordicphotos/GETTY

ÚRSLIT
KVENNA

VALUR - FRAM Mán. 23. apr. 2018 - 19:30 - Valshöllin
FRAM - VALUR Fim. 26. apr. 2018 - 19:30 - Framhús
VALUR - FRAM Sun. 29. apr. 2018 - 19:30 - Valshöllin

#olisdeildin

Fleiri bættust í EM-hópinn
Predrag Milos, úr SH, synti aftur undir EM-lágmarki í 50 metra skriðsundi, en
hann synti fyrst undir lágmarkinu fyrir tveimur vikum á Ásvallamóti SH.
Sund Íslandsmeistaramótið í 50
metra laug í sundi fór fram um
helgina í Laugardalslaug. Á fyrsta
degi, á föstudaginn, náðust þrjú
lágmörk fyrir Evrópumeistaramótið í 50 metra laug. Eygló Ósk
Gústafsdóttir, úr Neptun í Svíþjóð, synti undir lágmarki á EM í
200 metra baksundi og var þetta
hennar þriðja lágmark á mótið.
Fyrir hafði hún náð lágmarki í 50
og 100 metra baksundi.
Predrag Milos, úr SH, synti aftur
undir EM-lágmarki í 50 metra
skriðsundi, en hann synti fyrst
undir lágmarkinu fyrir tveimur
vikum á Ásvallamóti SH. Anton
Sveinn McKee, úr SH, var svo sá
þriðji til að ná lágmarki á mótið, en
það gerði hann í 100 metra bringusundi og var um sekúndu undir því.
Sveinasveit SH stórbætti svo
aldursflokkamet í 4x200 metra
skriðsundi í úrslitahlutanum. Þeir
syntu á tímanum 10:20,35 en gamla
metið átti ÍRB; 10:54,73. Sveit SH
skipuðu þeir Birnir Freyr Hálfdánarson, Bergur Fáfnir Bjarnason,
Andri Már Kristjánsson og Björn
Yngvi Guðmundsson.
Karlasveit SH sigraði í 4x100
metra fjórsundi á tímanum 3:50,57
á þriðja degi mótsins, og bætti þar
með eigið Íslandsmet. Þeir Kol-

Karlasveit SH setti Íslandsmet í 4x100 metra skriðsundi.

beinn Hrafnkelsson, Anton Sveinn
McKee, Predrag Milos og Aron Örn
Stefánsson skipuðu sveitina.
Eygló Ósk synti aftur undir EMlágmarki þegar hún sigraði í 100
metra baksundi á þriðja degi, en
hún hafði áður tryggt sig inn á EM
í greininni fyrr á árinu.
Annað Íslandsmet féll svo síðar

um daginn og aftur var það karlasveit SH sem setti Íslandsmet með
sigri í 4x100 metra skriðsundi á tímanum 3:31,08, en gamla metið var
3:31,48 sem þeir settu sjálfir. Nýju
metasveitina skipuðu þeir Aron Örn
Stefánsson, Kolbeinn Hrafnkelsson,
Predrag Milos og Ólafur Árdal Sigurðsson. hjorvaro@frettabladid.is
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Spá Fréttablaðsins fyrir Pepsi-deild karla 2018
Pepsi
deildin
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

?
?
?
?
Breiðablik
KA

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

Enkunnaspjaldið

Breiðablik

Lykilmaðurinn í sumar

Tölfræði frá
síðasta sumri

Fréttablaðið spáir því að Breiðablik
hafni í 5. sæti Pepsi-deildar karla.
Síðasta sumar var erfitt í Kópavoginum og gengið undir væntingum.
Blikar réðu Ágúst Gylfason síðasta
haust og hann á að koma á stöðugleika í Kópavoginum á nýjan leik.
Ágúst stefnir hátt en Breiðablik nær
væntanlega ekki að ógna bestu
liðum deildarinnar.

Gísli Eyjólfsson var besti leikmaður
Breiðabliks í fyrra og hefur bætt sig
mikið á undanförnum árum. Var
nálægt því að fara út í atvinnumennsku í vetur en gerði nýjan
samning við Blika. Lúsiðinn
miðjumaður með markanef.
Gæti hæglega skorað 10 mörk
og verið einn besti leikmaður deildarinnar í sumar.

mörk
fengu
Blikar á sig eftir
föst leikatriði.

hafnar í 5. sæti

Fjölnir
Grindavík
Víkingur R.
ÍBV
Fylkir
Keflavík

Gísli Eyjólfsson

Vörnin HHHHH ❘ sóknin HHHHH ❘ Þjálfarinn

Gengið síðustu sex tímabil

Ítarlegri grein má lesa á Fréttablaðið.is

19
5

útileiki
vann
Breiðablik, aðeins Valur vann
fleiri.

Fylgstu með þessum

Willum Þór Willumsson sýndi
góða takta þegar hann fékk tækifæri á síðasta tímabili. Hávaxinn
miðjumaður með gott auga fyrir
spili og getur leikið á mótherjana.

2017 6. sæti ❘ 2016 6. sæti ❘ 2015 2. sæti ❘ 2014 7. sæti ❘ 2013 4. sæti ❘ 2012 2. sæti ❘

Ander Herrera kom Manchester United til bjargar gegn Tottenham Hotspur og skaut liðinu í úrslitaleikinn.
Manchester United mætir Chelsea í úrslitum, en Chelsea lagði Southampton nokkuð örugglega að velli.
Alexis Sánchez og Ander Herrera
sáu hins vegar til þess að Tottenham
Hotspur tapaði sínum áttunda undanúrslitaleik í röð í enska bikarnum.
Manchester United á möguleika
á að jafna Arsenal á toppi listans
yfir sigursælustu félögin í sögu
ensku bikarkeppninnar. Arsenal
bætti sínum 13. bikarmeistaratitli
í titlasafn félagsins þegar liðið varð
bikarmeistari síðasta vor. Manchester United hefur hins vegar 12
sinnum orðið bikarmeistari, en það
var síðasta verk Louis van Gaal við

stjórnvölinn hjá Manchester United
að stýra liðinu til sigurs í enska bikranum vorið 2016.

Gæti orðið síðasti leikur Conte
Chelsea, sem hefur sjö sinnum orðið
bikarmeistari í sögu félagsins, laut í
lægra haldi fyrir Arsenal í úrslitaleik
ensku bikarkeppninnar á síðustu
leiktíð. Chelsea fær nú tækifæri til
þess að bæta upp fyrir það tap og
bæta áttunda bikarmeistaratitlinum
við í bikarsafnið. Chelsea varð síðast
bikarmeistari undir stjórn Roberto

Di Matteo vorið 2012. Þetta er eini
titillinn sem í boði er hjá báðum
liðum, en Manchester City hefur
nú þegar tryggt sér enska meistaratitilinn og enska deildabikarinn. Þá
eru Manchester United og Chelsea
úr leik í Meistaradeild Evrópu.
Miklar vangaveltur hafa verið uppi
um framtíð Antonio Conte, knattspyrnustjóra Chelsea, hjá félaginu
og spurning hvort bikarmeistaratitillinn yrði kveðjugjöf eða síðasta
verk hans fyrir félagið.

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

hjorvaro@frettabladid.is

Sparneytnari, hagkvæmari og hljóðlátari ISUZU D-MAX
Verð: 4.850.000

Verð: 5.690.000

kr.
kr.

ENNEMM / SÍA /

Isuzu D-Max BASIC dísil, beinskiptur.
Isuzu D-Max PRO dísil, sjálfskiptur.

164 hestöfl – 3.500 kg dráttargeta. Eyðsla frá 7,0 l/100km*
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

Save the Children á Íslandi

N M 8 6 5 1 8 I s u z*Miðað
u D m avið
x uppgefnar
5 x 2 0 f e btölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Chelsea tryggðu sér sæti í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar með
sigrum í undanúrslitaviðureignum
sínum um helgina. Manchester
United hafði betur, 2-1, gegn Tottenham Hotspur þar sem Ander
Herrera reyndist hetja Manchester
United. Dele Alli kom Tottenham
Hotspur yfir í leiknum og kveikti
von í brjósti Tottenham-manna
um að liðið næði að bæta upp fyrir
ófarir sínar í undanúrslitum enska
bikarsins undanfarin ár.

Jonathan Hendrickx Leixoes
Oliver Sigurjónsson Bodø/Glimt
Arnór Gauti Ragnarsson ÍBV
Guðmundur B. Guðjónsson ÍA

HHHHH ❘ breiddin HHHHH ❘ liðsstyrkingin HHHHH ❘

Eini titillinn í boði hjá liðunum
Fótbolti Manchester United og

Nýju andlitin

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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MÁNUDAGUR

Enska úrvalsdeildin

Úrslit 35. umferðar 2017-18

West Brom - Liverpool2-2
0-1 Danny Ings (4.), 0-2 Mo Salah (72.), 1-2
Jake Livemore (79.), 2-2 Salomón Rondón
(88.).

Watford - C. Palace

0-0

Arsenal - West Ham

4-1

Stoke - Burnley

1-1

Man. City - Swansea

5-0

1-0 Nacho Monreal (51.), 1-1 Marko Arnautovic (64.), 2-1 Aaron Ramsey (82.), 3-1
Alexandre Lacazette (85.), 4-1 Alexandre
Lacazette (89.).

1-0 Badou Ndiaye (11.), 1-1 Ashley Barnes
(62.).

1-0 David Silva (12.), 2-0 Raheem Sterling
(16.), 3-0 Kevin De Bruyne (54.), 4-0 Bernardo Silva (64.), 5-0 Gabriel Jesus (88.).

Staðan
FÉLAG

Man.City
Man.Utd
Liverpool
Tottenham
Chelsea
Arsenal
Burnley
Leicester
Everton
Newcastle
B’mouth
Watford
Brighton
Crystal P.
West Ham
Huddersf.
Swansea
S’hampton
Stoke City
WBA

L

34
34
35
34
34
34
35
32
34
33
35
35
34
35
34
34
34
34
35
35

U

29
23
20
20
19
17
14
11
11
11
9
10
8
8
8
9
8
5
6
4

J

3
5
11
8
6
6
11
11
9
8
11
8
12
11
11
8
9
14
11
13

T

2
6
4
6
9
11
10
12
14
14
15
17
14
16
15
17
17
15
18
18

MÖRK

S

98-25
65-26
80-37
66-31
59-34
66-46
35-43
49-47
39-54
35-42
41-58
42-60
32-47
36-54
42-63
27-54
27-51
33-53
32-65
29-54

90
74
71
68
63
57
53
44
42
41
38
38
36
35
35
35
33
29
29
25

Enska bikarkeppnin, undanúrslit

Man. Utd. - Tottenham

2-1

0-1 Dele Alli (11.), 1-1 Alexis Sánchez (24.),
2-1 Ander Herrera (62.).

Chelsea - Southampton 2-0
1-0 Olivier Giroud (46.), 2-0 Álvaro Morata
(82.).
Man.Utd og Chelsea mætast í bikarúrslitaleiknum á Wembley 19. maí næstkomandi.

Okkar menn

Arsene Wenger hefur upplifað súrt og sætt á knattspyrnustjóraferli sínum hjá Arsenal. Hér er ein af sætu stundunum í tíð hans sem knattspyrnustjóri Arsenal.

Arsene Wenger kveður sviðið
Arsene Wenger tók við Arsenal fyrir 22 árum. Wenger hefur upplifað hæðir og lægðir á þessum tíma.
Arsenal var stórveldi á upphafsárum stjóratíðar hans, en á síðustu árum hefur heldur hallað undan fæti.

Bristol City

Fótbolti Þegar Arsene Wenger tók við
stjórnartaumunum hjá Arsenal haustið 1996 hafði Ólafur Ragnar Grímsson
tekið við lyklavöldunum á Bessastöðum eftir að hafa verið kjörinn forseti íslenska lýðveldisins í fyrsta skipti
þá um vorið. Mikið vatn hefur runnið
til sjávar í ensku knattspyrnunni sem
og íslenskum stjórnmálum síðan árið
1996. Hér verður stiklað á stóru á ferli
Wengers á Englandi þau 22 ár sem
hann hefur verið við stjórnvölinn hjá
Arsenal.
Fáir á Englandi þekktu þennan 47
ára gamla knattspyrnustjóra sem átti
eftir að verða sá sem lengst hefði verið
í starfi hjá félaginu sem og sá sigursælasti. Tæpum 22 árum síðar hefur Wenger í samráði við forráðamenn félagsins ákveðið að láta staðar numið eftir
mögur ár í baráttu um enska meistaratitilinn. Þorri stuðningsmanna Arsenal
hefur kallað eftir þessu í nokkurn tíma,
en þegar rykið sest munu stuðningsmenn félagsins líklega minnast Wengers með hlýjum hug.
Wenger tók við Arsenal eftir að
Bruce Ricoh hafði verið látinn taka
pokann sinn. Wenger hafði verið
við stjórnvölinn hjá japanska liðinu
Nagoya Grampus áður en hann tók við
Arsenal. Fyrstu kaup Wengers hjá Arsenal voru samlandar hans, Rémi Garde
og Patrick Vieira sem átti eftir að verða
fyrirliði og einn af lykilmönnunum í
velgengni félagsins næstu árin.

Hörður Björgvin var ekki
í leikmannahópi Bristol
sem gerði 5-5 jafntefi gegn Hull.

Stormsveipur inn í enska boltann
Talið er að Wenger hafi umbylt matarog drykkjuvenjum leikmanna Arsenal

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum á Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson

Gylfi hefur glímt við hnémeiðsli undanfarið og
verður að öllum líkindum ekki í hóp
hjá Everton gegn Newcastle í kvöld.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.

Jóhann Berg lék allan
leikinn á vinstri vængnum
fyrir Burnley þegar liðið
gerði 1-1 jafntefli gegn Stoke City.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Aron Einar skoraði sigurmark Cardiff City þegar
liðið vann Nottingham Forest.
Reading

Jón Daði Böðvarsson

Jón Daði lék fyrstu 78
mínúturnar þegar Reading
tapaði fyrir Sheffield Wednesday.
Aston Villa

Birkir Bjarnason

Birkir lagði upp síðasta
mark Aston Villa í góðum
4-0 sigri liðsins gegn Ipswich.
Hörður B. Magnússon

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Manchester City sem
hefur nú þegar tryggt
sér enska meistaratitilinn setti upp sýningu fyrir
stuðningsmenn sína þegar liðið
mætti Swansea City. Leikmenn
Swansea City stóðu heiðursvörð
fyrir leik liðanna og voru síðan
eins og myndastyttur á meðan
leikmenn Manchester City léku
listir sínar inni á vellinum á meðan
á leiknum stóð.
Hvað kom á óvart?
Arsenal sýndi á sér
sparihliðarnar þegar liðið
mætti West Ham í gær.
Leikmenn Arsenal virtust samtaka
um það að þeir vildu gleðja Arsene
Wenger í kjölfar þess að tilkynnt
var að hann myndi láta af störfum
sem knattspyrnustjóri Arsenal eftir
yfirstandandi leiktíð.
Mestu vonbrigðin
Liverpool var tveimur
mörkum yfir gegn WBA,
botnliði deildarinnar, þegar
rúmar tíu mínútur voru eftir af leik
liðanna og útlit fyrir öruggan sigur.
Liverpool gaf Chelsea hins vegar von
um sæti í Meistaradeild Evrópu á
næstu leiktið með því að kasta forystunni frá sér niður í jafna stöðu.

Leikmaður helgarinnar
Bernardo Silva, leikmaður Manchester City, var
potturinn og pannan í vel spiluðum sóknarleik liðsins. Silva var mikið í boltanum og var
iðinn við að skapa færi fyrir samherja sína,
auk þess sem hann kom sér iðulega í góðar
stöður sjálfur. Silva skoraði eitt fimm marka
Manchester City í leiknum. Silva hefur ekki leikið
lykilhlutverk hjá meistaraliði Manchester City
á leiktíðinni, en átt góðar innkomur þegar hans
hefur notið við inni á vellinum. Silva passar vel
inn í leikstíl Manchester City þar sem hann er
léttleikandi og skapandi leikmaður. Silva er
góður í að finna glufur í varnarlínum andstæðinganna og finna hættulegar stöður inni
á vellinum.

sem og komið með nýjungar í æfingar
og næringarfræði hjá félaginu. Þó nokkur drykkja hafði viðgengist hjá Arsenal
sem og fleiri knattspyrnuliðum á Englandi. Wenger setti hömlur á drykkjuna
og hafði puttana meira í næringarmálum leikmanna en þekkst hafði.
Tveimur árum eftir að Wenger tók
við vann hann tvennuna svokölluðu,
það er varð enskur meistari og bar
sigur úr býtum í enska bikarnum. Fyrir
það keppnistímabil hafði Wenger til
að mynda tryggt sér þjónustu Emmanuels Petit sem myndaði miðvallarteymi með Vieira, og Nicolas Anelka
og Christopher Wreh sem skiptust á
að mynda eitrað framherjapar með

Dennis Bergkamp á þessu tímabili.
Marc Overmars var svo keyptur til að
auka hraðann í sóknarleik liðsins. Þá
var markahrókurinn Ian Wright á sínu
síðasta keppnistímabili með Arsenal á
þessu tímabili.
Wenger tókst síðan aftur að vinna
enska meistaratitilinn og enska bikarinn vorið 2002, en fyrir það keppnistímabil höfðu orðið kynslóðaskipti í
vörn liðsins og Thierry Henry, Robert
Pires og Fredrik Ljungberg og Sylvian
Wiltord drógu vagninn í sóknarleik
liðsins. Árið 2004 gerði Wenger svo
Arsenal í þriðja sinn að enskum meisturum, en Arsenal lék þar eftir 115 ára
gamalt afrek Preston North End með

M Á N U DAG U R
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Kynningarblað

Lífsstíll

Björg Pjetursdóttir og
Kristín Brynja Gunnarsdóttir hafa unnið saman
að nýrri prjónauppskriftabók sem var
að koma út og nefnist
Rendur. Þar er íslensk ull
og taílenskur silkiþráður
í aðalhlutverki. ➛4
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Ertu með
fæðuóþol?

Mengun fer minnkandi
Þorsteinn Jóhannsson hjá Umhverfisstofnun segir að þrátt fyrir aukna umræðu um mengun í Reykjavík sé hún að minnka. MYND/ERNIR

Þorsteinn Jóhannsson hjá Umhverfisstofnun segir að loftmengun sé ekkert
minna vandamál á Akureyri en í Reykjavík, en að þrátt fyrir aukna umræðu
um hana sé hún að minnka með árunum. Hann vill samt sjá meira gert. ➛2
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Oddur Freyr
Þorsteinsson

Loftmengun
hefur verið
mæld í Reykjavík síðan árið
1986.

oddurfreyr@frettabladid.is

M

argir Reykvíkingar hafa
haft áhyggjur af mengun í
borginni undanfarið, enda
hafa margir orðið varir við mikið
svifryk í kringum aðalumferðar
æðar borgarinnar í vetur. En Þor
steinn Jóhannsson, sérfræðingur í
loftmengun hjá Umhverfisstofnun,
segir að mengunin í borginni sé
ekki að aukast, heldur að minnka,
þó vissulega væri hægt að gera
meira til að vinna gegn henni.
„Eiginlega öll loftmengun er
óæskileg, en ef maður ber loft
hér saman við í öðrum löndum
Evrópu kemur í ljós að við erum
með hreinasta loft í Evrópu,“
segir Þorsteinn. „Loftmengun
er almennt minni hér en í sam
bærilegum borgum, en það koma
dagar þar sem hún er mjög slæm,
sérstaklega snemma á vorin. Þá er
snjórinn farinn, göturnar skítugar
eftir veturinn, margir bílar á nagla
dekkjum og það myndast drullu
lag á götunum. Svo þegar þornar
þyrlast þetta upp og það myndast
rykmökkur.“

MYND/ERNIR

Verri mengun á Akureyri

„Mars og apríl eru oft verstu
mánuðirnir hérna á höfuðborgar
svæðinu og ástandið er ekkert
betra í Kópavogi eða Hafnarfirði,“
segir Þorsteinn. „Það hefur verið
mikil umræða um mengun í vetur
en þetta hefur verið vandamál
lengi. Eftir að það var byrjað að
mæla á Akureyri fyrir rúmum 10
árum kom líka í ljós að það er
meira ryk þar, því það er minna
rok þar til að feykja því burt, hærra
hlutfall bíla á nagladekkjum og

Útblástursmengunin er verri, í
henni eru fínni korn sem
fara lengra ofan í lungun
og innihalda meiri af
krabbameinsvaldandi
efnum en göturyk.”

ÁSKRIFTAR
TILBOÐ

sandur notaður við hálkuvarnir.
Við byrjuðum að mæla loft
mengun 1986 og þá fannst fólki
þetta hálffyndið, því það vissu auð
vitað allir að það væri engin loft
mengun á Íslandi,“ segir Þorsteinn.
„En eftir fyrsta veturinn kom í ljós
að við fórum alveg 40 sinnum yfir
heilsuverndarmörkin. Það átti eftir
að gerast öðru hvoru allt til ársins
2000. Ef við horfum til þessara ára
þá er ástandið mun betra núna. Á
þessum tíma voru fleiri á nagla
dekkjum, miklu meiri mengun af
útblæstrinum, því mengunarvarnir
bíla voru takmarkaðar, og mal
bikið var verra. Fyrir um 30 árum
batnaði malbikið mikið hér á
höfuðborgarsvæðinu og síðustu 20
ár hefur verið flutt inn sérstaklega
endingargott grjót til að malbika
aðalumferðaræðarnar.“

Göturyk skárra en útblástur

„Við tölum stundum um Nor
rænar nagladekkjaborgir, þar sem
göturykið verður stórt vandamál, á
meðan í stærri borgum á megin
landinu eru nagladekk bönnuð og
þar er útblásturinn stóra vanda
málið,“ segir Þorsteinn. „Útblást
ursmengunin er verri, í henni eru
fínni korn sem fara lengra ofan
í lungun og innihalda meiri af
krabbameinsvaldandi efnum en
göturyk.
En allt svifryk veldur álagi á
lungun, hvort sem það er hættuleg
mengun eða ekki,“ segir Þorsteinn.
„Ef það er mjög mikið ryk getur
þetta aukið álag á lungun og haft
slæm áhrif á fólk sem er mjög veikt
fyrir, til dæmis hjartasjúkling sem
reykir og er með flensu. Þá getur
slæmur rykdagur jafnvel dregið
viðkomandi til dauða.“

Það ætti að rykbinda

5 tölublöð af Glamour, send
heim að dyrum + EGF Serum
frá Bioeffect á aðeins

9.990 kr.

Heildarverðmæti pakkans er 19.900 kr.

„Það hefur verið svolítið í umræðu
að það eigi að þrífa göturnar
og það hjálpar, það er ákveðin
forvörn í því. En það getur tekið
margar vikur að þrífa allar götur
borgarinnar og á veturna er það
oft bara ekki hægt. Þess vegna hef
ég sagt að við ættum að rykbinda
þessar mestu umferðaræðar á höf
uðborgarsvæðinu, sem Vegagerðin
sér um, oftar og betur,“ segir Þor
steinn. „Frá áramótum höfum við
farið 12 sinnum yfir mörkin, þar
af líklega 10 sinnum út af göturyki.
Það væri hægt að rykbinda allar
helstu götur borgarinnar á parti úr
degi. Ég veit ekki hvers vegna þetta

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

MYND/UMHVERFISSTOFNUN

er ekki gert meira, ég hef talað um
þetta í 10 ár. Ég held að kostn
aður sé aðalástæðan. En það þarf
bara að setja þetta í samhengi við
almennt vetrarviðhald. Það kostar
mikið í heild, en rykbindingin væri
bara lítill hluti af heildinni.
Þar að auki væri hægt að bæta
almenningssamgöngur, svo fólk
keyri minna og hafa auglýsinga
herferðir á haustin þar sem fólk
væri hvatt til að nota ekki nagla
dekk að óþörfu,“ segir Þorsteinn.
„Borgin hefur líka talað um að setja
kannski gjald á nagladekk, því þau
slíta götunum 20-50 sinnum meira
en venjuleg dekk. Þetta er allt gert
víða á Norðurlöndum.“

Stundum gott að vera inni

„Fólk með öndunarfærasjúkdóma
finnur frekar fyrir loftmenguninni
og sumir komast ekki út úr húsi
á slæmum dögum, hvar sem þeir
eru í þéttbýli. En við höfum ekki
mælt með að aðrir geri neinar
ráðstafanir vegna mengunarinnar,
heldur láti lífið bara ganga sinn
vanagang,“ segir Þorsteinn.
„Það er bara um að gera að beita
almennri skynsemi og vera ekki á
ferðinni nálægt miklum umferðar
götum á verstu dögunum. Þá ættu
leikskólar sem eru mjög nálægt
miklum umferðaræðum líka

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

Suma daga getur myndast mikið svifryk við aðalumferðaræðar borgarinnar.

kannski að halda börnum inni. En
það skerðir náttúrulega lífsgæði
þeirra og loftgæði innanhúss geta
verið slæm líka, þannig að þetta er
umdeilt.
En á rosalega slæmum tímum,
eins og síðasta gamlárskvöld, þá
ætti enginn að vera úti með ung
barn á miðnætti,“ segir Þorsteinn.
„Ég vona líka að við getum minnk
að aðeins magnið af flugeldum sem
er skotið upp á gamlárskvöld. Ég
hef gaman af þeim en vil ekki að
við förum út í svona vitleysu.“

Skortir áhuga á mengunarvörnum hjá yfirvöldum

„Heilt yfir sjáum við góða þróun,
en ég myndi samt vilja sjá meiri
áhuga á mengunarvörnum hjá
Vegagerðinni,“ segir Þorsteinn.
„Umhverfisstofnun var að gefa
út áætlun um loftgæði sem heitir
„Hreint loft til framtíðar“, sem er
aðgengileg á netinu. Þar leggjum
við fram lista yfir aðgerðir sem er
hægt að grípa til og setjum fram
markmið til að svifryksmengun
af göturyki hætti að fara yfir
heilsuverndarmörk. En þetta eru
aðgerðir sem sveitarfélög og Vega
gerðin þurfa að framkvæma. Mér
finnst skorta áhuga og skilning á
þessu vandamáli. Það væri hægt að
gera meira.“

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

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

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

Mjög flott og stílhreint, alger
snilld.
Jón Leifs,
Mosfellsbæ

Flott og gott sjónvarp sem
breytti stofunni nánast í bíósal.

Þetta er frábært tæki mæli
eindregið með því.

Gísli Guðnason
Reykjanesbæ,
um 75“tæki.

Sigrún Heiða
Garðabæ

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

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

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

Fínasta tæki, einfalt og
virkar vel.
Helgi Kristjónsson,
Mosfellsbær

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

66.200 kr.

99.900 kr.

199.900 kr.

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

www.hopkaup.is

Smáratorg 3, 201 Kópavogi
samband@hopkaup.is
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Prjónað úr
ull og silki
Björg Pjetursdóttir og Kristín Brynja
Gunnarsdóttir hafa unnið saman að
nýrri prjónauppskriftabók sem var
að koma út og nefnist Rendur. Þar er
íslensk ull og taílenskur silkiþráður í
aðalhlutverki.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@frettabladid.is

B

jörg og Kristín standa að baki
nýrri prjónauppskriftabók,
sem heitir Rendur og kom út
á dögunum. Einrúm sem er í eigu
Kristínar gefur bókina út og er
Björg höfundur allra uppskrifta í
bókinni.
„Ég hannaði fatalínu fyrir
rúmum áratug sem ég nefndi
Rendur og nýtti mér bandafganga
við verkið. Undanfarin misseri
hef ég þróað þessa línu áfram
og útfært sem prjónauppskriftir
fyrir Einrúm band. Í bókinni eru
uppskriftir fyrir börn á aldrinum
eins til tólf ára og aftast er litabók
þar sem börn og fullorðnir geta
látið sköpunargáfuna njóta sín og
útfært flíkur í þeim litum sem þeim
fellur best,“ segir Björg sem lærði
prjónahönnun í Hollandi.
„Ég geri þetta þannig að fólk geti
leikið sér með liti og það ræður því
hvort það fari algjörlega eftir uppskriftunum eða noti t.d. afganga og
fái allt aðra útkomu en uppskriftin
segir til um. Mér finnst það einmitt
vera spennandi og vona að bókin
verði til þess að hvetja fleiri til að
prjóna og opni fyrir sköpunargleðina hjá sem flestum,“ bætir Björg við.

Ull og silki í eina sæng

„Ég sá sýningu Bjargar á sínum
tíma og heillaðist algjörlega af
þeirri hugmynd að hanna flík sérstaklega til að glæða afgangana lífi
og gefa þeim tilgang,“ segir Kristín
um tilkomu þess að þær hófu samstarf.
Kristín, sem er arkitekt að
mennt, hefur alla tíð haft áhuga
og ánægju af því að prjóna og
þróaði Einrúm band, sem er unnið
úr íslensku ullinni og taílenskum
silkiþræði. Bandið hefur notið

Einrúm band er blanda af íslenskri
ull og taílensku silki.

mikilla vinsælda hér á landi en það
er framleitt hjá Ístex.
„Íslenska ullin er fullkomin
í sjálfu sér en mig langaði að
gera eitthvað meira úr henni
og útkoman varð sú að blanda
silkiþræði saman við hana. Silkið
styrkir bandið, veitir því gljáa og
mýkt. Mig langaði líka að sýna
að ullin hentaði vel til að prjóna
hversdagsföt, ekki endilega bara
lopapeysur. Gott er að hafa í huga
að ef manni finnst ullin stinga er
það bara rétt á meðan ullin og
húðin eru að ná sama hitastigi,“
segir Kristín en þetta er önnur
uppskriftabókin sem Einrúm gefur
út. „Fyrsta bókin heitir einfaldlega Fyrsta bók og þar er að finna
uppskriftir eftir mig og Höllu Ben
prjónahönnuð,“ segir Kristín.

Vistvæn hugleiðsla

Þær Björg og Kristín segja margþætta ánægju fólgna í því að
prjóna og skapa sínar eigin flíkur.
„Það er gaman að velja sér verkefni
og efni sem maður er ánægður
með. Svo er ákveðið hugleiðsluferli að prjóna, það er slakandi og
góð afþreying og síðan er maður
stoltur að verki loknu. Það er líka
vistvænt því flíkin endist betur,“
segja þær.
Einrúm hlaut nýlega styrk frá

Kristín Brynja og Björg standa að baki nýrri prjónauppskriftabók. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Tækniþróunarsjóði til að markaðssetja bandið í Þýskalandi og segir
Kristín það ganga vel. „Fólk sem
byrjar að prjóna úr Einrúm bandi
tekur eiginlega ástfóstri við það.
Mér finnst líka áhugi á prjónaskap
almennt vera mjög mikill og meiri

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
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auglýsingapláss
marki. Því til
viðbótar
verður
ýmis gagnlegur og hvetjandi fróðleikur fyrir þá sem
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virðing borin fyrir því sem fólk gerir
sjálft nú en áður,“ segir Kristín.
Þær Björg og Kristín fengu
einvala lið með sér við útgáfu
bókarinnar en Snæfríð Þorsteins sá
um grafíska hönnun, Saga Sig tók
myndirnar, Sigrún Ásta Jörgensen

sá um stílíseringu og Sigrún
Sigurðardóttir sá bæði um hár og
förðun.
Nánari upplýsingar fást á heimasíðunni einrum.com.
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Falleg íbúð í Lundi
ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
Við erum til þjónustu reiðubúin

-örugg fasteignaviðskipti

Elín Viðarsdóttir

Löggildur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.

Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

Heimili fasteignasala kynnir
í einkasölu: Glæsilega og
vandaða 3 herbergja íbúð
á 5. hæð í Lundi í Kópavogi
með sérmerktu stæði í bílageymslu, góðum suðursvölum. Stutt í góðar og
skemmtilegar gönguleiðir.

K

omið er inn í forstofu með
góðum fataskáp. Úr forstofu
er komið inn í stórt og gott hol
sem er í dag nýtt sem sjónvarpsrými.
Úr holi er komið inn í rúmt og bjart
rými þar sem eru stofa, borðstofa og
eldhús, gólfsíðir gluggar eru á þrjá
vegu sem gera rýmið bjart og fallegt.
Vönduð og góð innrétting er í eldhúsi með eyju og granítborðplötum.
Úr stofunni er útgengi á svalirnar
sem snúa til suðurs og þær eru með
svalalokun.
Hjónaherbergi er rúmgott með
fataherbergi, einnig er útgengi á
svalirnar úr hjónaherberginu. Bað-

Falleg íbúð er til sölu í Lundi í Kópavogi.

herbergi er flísalagt í hólf og gólf
með vandaðri innréttingu með
granítborðplötu, sturtu og baðkari.
Svefnherbergi II er rúmgott
með góðum skáp. Inn af eldhúsi er
þvottahús og búr með góðri innréttingu er með flísum á gólfi og góðri
innréttingu, flísar á gólfi.
Fljótandi parket er á allri íbúðinni
fyrir utan baðherbergi og þvottahúsi. Í sameign er góð geymsla með
vegghillum. Sérmerkt bílastæði í

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær
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Laust strax
150 m2, 5 herbergja íbúð með sérinngangi
á 2. Hæð. Góð staðsetning miðsvæðis í
Mosfellsbæ, stutt er í alla þjónustu.
V. 49,9 m.

Undraland - 270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar gefur Jón M. Bergsson lögg. fasteignasali / hdl. í síma 7771215 eða à netfanginu jon@heimili.is.

Skyggnisbraut 30 - 113 Reykjavík

Tröllateigur 41 - 270 Mosfellsb.

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

góðri bílageymslu með þvottastæði
Virkilega góð og vönduð íbúð í alla
staði, snyrtileg sameign og stutt í
góðar skemmtilegar gönguleiðir. Í
næsta nágrenni má finna hina ýmsu
þjónustu og verslanir og stutt er út á
stofnbraut.

Laus fljótlega

Opið hús þriðjudaginn 24 apríl frá kl. 17:00
til 17:30
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. 36,9 m.

Blikahöfði 1 - 270 Mosfellsbær
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Laus fljótlega

Opið hús þriðjudaginn 24 apríl frá kl. 18:00
til 18:30. Falleg 100,3 m2, 4ra herbergja íbúð á
1. hæð, ásamt 27,6 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í
forstofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
stofu og eldhús. Sérgeymsla í kjallara. Stór afgirt
timburverönd í suðvestur. Vinsæl staðsetning.
V. 49,9 m.

Spóahöfði 4 - 270 Mosfellsbær

Laust strax
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.
4ra herbergja íbúðir. V. 44,5 m. – 58,9 m.
5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

244 m2 endaraðhús á þremur hæðum. 1.
hæðin skiptist í forstofu, geymslu/vinnurými,
eldhús, stofu og borðstofu. 2. hæðin skiptist í
baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Kjallarinn
skiptist í þvottahús, salerni, sjónvarpshol,
herbergi og sólstofu. Húsið stendur í útjaðri
byggðar í Reykjahverfi í Mosfellsbæ og
náttúran fyrir utan dyrnar. V. 55,0 m.

Tunguvegur - 108 Reykjavík

Klukkuholt 21 - 225 Garðabær
Opið hús í dag mánud. frá kl. 17:00 til 17:30
Fallegt 193,6 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Stórt helluIÐ
P
O
lagt bílastæði. Falleg frágengin lóð. Mjög stór
timburverönd með heitum potti. Geymsluskúr
á lóð. Gott skipulag og fallegar innréttingar.
Stórir gólfsíðir gluggar. Tvennar svalir. Fallegt
útsýni. Frábær staðsetning. Mjög stutt í skóla,
leikskóla, sund og íþróttaaðstöðu. Eignin
skiptist í: Neðri hæð: Forstofa, gestasnyrting,
eldhús, borðstofa, stofa, sjónvarpsstofa,
bílskúr og geymsla. Efri hæð: hol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. V. 81,9 m.
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Barðastaðir 23 - 112 Reykjavík
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Opið hús miðvikudaginn 25 apríl frá kl. 17:00
til 17:30 Falleg 82,6 m2, 3ja herbergja íbúð með
fallegu útsýni á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu.
Sérgeymsla á jarðhæð. Góð staðsetning, stutt er í
grunn- og leikskóla og á golfvöll.

Kvíslartunga 82 - 270 Mosfellsbær

Laus við kaupsamning
Fallegt og mikið endurnýjuð 79,9 m2, 3-4ra
herbergja íbúð með sérinngangi í tvíbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í 2-3 herbergi, forstofu,
geymslu, baðherbergi, eldhús og stofu.
Frábær staðsetning í gróðursælu hverfi. V.
40,8 m.

Opið hús miðvikudaginn 25. apríl frá kl. 18:00
til 18:30. 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. V. 74,9 m.

247,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með
innbygðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvö
baðherbergi. Gott skipulag. Húsið stendur hátt við
götu með fallegu útsýni. V. 71,5 m.

Laust strax

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

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

Sigurður
Fasteignasali
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Fasteignasali
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Fasteignasali

820 2222

898 6106
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694 4700

Stigahlíð 64

2 1 0 Garðabær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695
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Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

893 4416

694 4000 848 7099

Jón Gunnar
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

699 4610

899 8811 692 3344

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

Hafliði
Fasteignasali

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

Garðatorg 6

105 Reykjavík

210 Garðabæ

69.900.000

Verð: 218.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. apríl kl. 17.00-17.30
Herbergi: 3

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

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. apríl kl. 17.30-18.00
Herbergi: 7

Stærð: 350,3 m2

Einbýlishús í sérflokki sem var endurnýjað og uppgert 2008-2009. Allt efnisval er í hæsta gæðaflokki. Iinnréttingar eru
sérsmíðaðar. Gólfefni er sandsteinsflísar og plankaparket. Hurðir eru í yfirstærð. Góð lofthæð. Lúmex sá um lýsingahönnun.
Alls eru 3 baðherbergi og eitt gesta salerni. 5 svefnherbergi öll með sérsmíðuðum fataskápum. Fataherbergi, baðherbergi og
svalir eru í hjónasvítu og einnig er baðherbergi inn af rúmgóðri svítu á neðri hæð. Eldhúsið er með miklum innréttingum, stórri
eyju með marmara á borðum og vönduðum Miele heimilstækjum. Garðurinn er glæsilegur með veröndum og skjólveggjum úr
harðvið, heitur pottur, bekkir og falleg lýsing. Frábær staðsetning á þessum eftirsótta stað, húsið stendur á eignarlóð.

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Meistaravellir 35

107 Reykjavík

34.900.000

Stærð: 121,1 m2

Ljósakur 9

210 Garðabæ

Verð: 109.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. apríl kl. 18.30-19.00
Herbergi: 2 Stærð: 60,1 m2
Tveggja herbergja íbúð í fallegu og frábærlega vel staðsettu fjölbýlishúsi á þessum
eftirsótta stað í Vesturbænum. Um er að ræða íbúð á efstu hæð sem er skráð 60,1
fm og þar af er geymsla 4,1fm. Húsið var málað og múrviðgert að utan árið 2017 og
aðkoman er góð. Frábær staðsetning þar sem stutt er í þjónustu og íþróttasvæði
K.R. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Hjaltabakki 12

109 Reykjavík

34.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 26. apríl kl.17:30-18:00
Herbergi: 4
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. apríl. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3 Stærð: 98,3 m2
Falleg og þó nokkuð mikið endurnýjuð íbúð í Hjaltabakka 109 Reykjavík. Um er að
3.herbergja íbúð á 2 hæð sem er skráð 98,3fm og þar af er 14,1fm geymsla. Íbúðin
er mikið endurnýjuð að innan m.a eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni að mestu og
baðherbergi. Stutt er í m.a skóla, leikskóla og Mjóddina með allri sinni þjónustu .
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Bústaðavegur 55

108 Reykjavík

33.900.000

Stærð: 223,1 m2

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað
árið 2011. Innanhússhönnun var unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. Á jarðhæð
er forstofa, master-svefnherbergi. Fallegt baðherbergi er inn af master-svefnherb., m/tvöfaldri sturtu og glæsilegri innréttingu.
Öll blöndunartæki frá Vola. Stórt fataherbergi. Svefnherbergi við forstofu, innréttað sem skrifstofa. Einnig er sjónvarpsherbergi,
gestasnyrting, þvottaherbergi og bílskúr. Stigin á milli hæða er sérstaklega fallegur með svarti steypu á þrepum. Á annari hæð
er aðalrýmið. Eldhúsið er með stórri L-laga eyju, Silestone kvartssteinn á borði. Miele tæki, s.s. tveir ofnar og háfur. Gaggenau
helluborð. Tvöfaldur innbyggður ísskápur og innbyggð Miele uppþvottavél. Borðstofa og stofa með fallegu útsýni, ásamt útgengi
út á 50 fm suður-þaksvalir. Gólfhiti í öllu húsinu ásamt tvöföldum forhitara. Hellulögð heimkeyrsla með snjóbræðslukerfi og stæði
fyrir 3 bíla. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Nýbýlavegur 90

200 Kópavogur

34.900.000

Blönduhlíð 13

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. apríl kl. 17:30-18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

Herbergi: 2

Herbergi: 2

Herbergi: 4

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

Stærð: 66,4 m2

*Góð fyrstu kaup* Björt og rúmgóð 2ja herb. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með útgengi út á timburverönd í suður frá stofu. Eldhús og baðherbergi endurnýjað sem
og gólfefni í íbúðinni. Innaf eldhúsi er þvottahús. Sérgeymsla með sérinngangi við
bílskúr. Búið er að endurnýja skólp, dren og þak.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

105 Reykjavík

56.500.000

Stærð: 98, m2

Björt og vel skipulögð 3-4ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi við Blönduhlíð í
Hlíðunum. Íbúðin er 98.1 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Húsið er mikið endurnýjað á
s.l. 3 árum og þar með talið ný steinað að utan. Íbúðin hefur líka verið mikið endurnýjuð
á síðasta ári. Svefnherbergin eru stór og íbúðin er með gluggum til allra átta og því björt.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

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.
Sandakur 8 – Garðabæ. Glæsilegt endaraðhús.

Meistaravellir 31 . 3ja herbergja útsýnisíbúð.
S
HÚ
IÐ AG
P
O ÍD

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Vel skipulögð 77,9 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni
sér geymslu í nýviðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi
neðst á Meistaravöllum, við KR völlinn. Stofa með
útgengi á svalir til suðurs. Rúmgott hjónaherbergi.
Eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum.
Snyrtileg sameign.

S
HÚ
IÐ AG
P
O ÍD

Árið 2017 var skipt um gler og gluggar yfirfarnir.
Stórkostlegs útsýnis nýtur frá stofu og af
svölum til suðurs og vesturs, út á sjóinn, að
Reykjanesi og víðar.

Verð 39,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Fallegt og vandað 242,6 fermetra endraðhús
á tveimur hæðum með gluggum í þrjár áttir og
með innbyggðum 28,9 fm. bílskúr við Sandakur í
Garðabæ. Tvennar svalir eru á húsinu auk skjólsællar afgirtrar lóðar með viðar- og hellulagðri verönd. Gólfhiti er í stærstum hluta hússins, en ofnar
eru í svefnherbergjum. Húsið var allt innréttað árið
2010. Rúmgóðar samliggjandi stofur. Glæsilegt
opið eldhús. Sjónvarpsstofa. Hjónaherbergi með
fataherbergi og baðherbergi innaf. Tvö barnaherbergi. Mögulegt er að gera rúmgott svefnherbergi
úr hluta sjónvarpsstofu. Hellulögð innkeyrsla fyrir
amk 4 bíla auk þess sem lóðin vestan við húsið er
hellulögð og þar er mjög mikið geymslupláss t.d.
fyrir fellihýsi og slíkt.

Verð 98,5 millj.

Frostafold 23. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.
S
HÚ G
IÐ UDA
P
O IÐJ
ÞR

Lómasalir 12 – Kópavogi. Mjög góð 4ra herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Góð 104,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér
geymslu á þessum eftirsótta stað í Grafarvogi.
19,8 fm. svalir eru til suðurs og gluggar í þrjár áttir.
Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð og sameign
er öll mjög snyrtileg. Rúmgóð og björt borð- og
setustofa með útgengi á svalir sem skilast flísalagðar. Frá stofu og svölum nýtur útsýnis. Loft í
stofu eru tekin niður að hluta og með innfelldri
lýsingu. Eldhús er opið við borðstofu. Tvö svefnherbergi. Skipt hefur verið um gler og gluggalista í
stærstum hluta íbúðarinnar.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 124,2 fm. íbúð á 3. hæð að
meðtaldri sér geymslu. Íbúðin er með rúmgóðum
svölum til suðvesturs og sér bílastæði í bílageymslu. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til
vesturs og norðurs. Fallegt útsýni að Skarðsheiði,
Esju og út á sundin. Þrjú svefnherbergi. Þvottaherbergi inn af eldhúsi. Gengið er inn í íbúð af opnum
stigapalli með glerlokun að hluta.
Stutt í Salaskóla, Salalaug, Kórinn íþróttasvæði
og Golfklúbb Garðabæjar.

Verð 52,4 millj.

Verð 46,9 millj.

Krókháls. Skrifstofuhúsnæði á götuhæð.

Ármúli. Verslunarhúsnæði til leigu.

Mjög gott 623,6 fm. skrifstofuhúsnæði á 3. hæð,
götuhæð Krókhálsmegin, í lyftuhúsi nr. 5F. Húsnæðið skiptist í anddyri, opið skrifstofurými með
fjölda vinnustöðva, rúmgott fundarherbergi og tvær
afstúkaðar skrifstofur, tvö eldhús með viðarinnréttingum, snyrtingar, tæknirými og ræstikpompu.

• 148,4 fermetra verslunarhúsnæði á götuhæð
við Ármúla.
• Stórir sýningargluggar og góð lofthæð.

Malbikað stórt bílaplan með fjölda bílastæða.
Gott athafnasvæði fylgir eignarhlutanum.Einnig
er til sölu 469,0 fm. við Krókháls 5G á sömu
hæð og væri möguleiki að sameina þessa tvo
eignarhluta og opna á milli þeirra.

• Stórt opið rými auk kaffistofu, geymslukróks og
salernis. Steinteppi á gólfi.
• Húsnæðið er laust strax og er um langtímaleigu
að ræða.

Reynimelur 76. 4ra herbergja endaíbúð með gluggum í þrjár áttir.
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

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 er þó nokkuð endurnýjuð
að innan og utan. Eldhúsinnréttingar og tæki eru
nýlega sem og baðherbergi. Rúmgóðar og bjartar
samliggjandi stofur. Svalir til suðurs.
Gler og gluggar eru nýlega endurnýjuð að
stærstum hluta og húsið að utan er nýlega málað
og viðgert.

Verð 54,9 millj.

Verð 149,0 millj

Álmholt 17 – Mosfellsbæ. 6 herbergja efri sérhæð á útsýnisstað.
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög góð 192,8 fm. 6 herbergja efri sérhæð að
meðtöldum 50,0 fm. bílskúr á glæsilegum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Gengið er inn um sérinngang
á 2. hæð. Hæðin er vel skipulögð og björt með
stórum gluggum. Stofa og borðstofa með aukinni
lofthæð. Hol/sjónvarpsrými. Fjögur herbergi. Tvö
baðherbergi. Rúmgóðar suðvestursvalir. Steypt
rúmgóð heimreið að bílskúr.
Um er að ræða endalóð í lokuðum botnlanga
með glæsilegu útsýni yfir Leirvoginn, Leirvogsósa og að Esjunni.

Verð 61,5 millj.

Ystasel. Vandað og vel staðsett einbýlishús.

Hæðarbyggð – Garðabæ.
Vandað og afar vel staðsett 243,0 fm. einbýlishús
á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum
bílskúr auk um 20,0 fm. sólskála við Hæðarbyggð. Útsýnis nýtur frá stofum efri hæðar og úr
sólskála út á sjóinn, að Snæfellsjökli, Esjunni og
víðar. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Sjónvarpsstofa með útgengi í sólskála. Fjögur herbergi.
Lóðin er einstaklega falleg verðlaunalóð með
miklum veröndum, skjólveggjum og fallegum
gróðri. Staðsetning er virkilega góð þaðan sem
stutt er í Hofstaðaskóla og Fjölbrautaskólann
í Garðabæ .

Verð 95,0 millj.

Virkilega fallegt 301,7 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum tvöföldum 45,6 fm. bílskúr á rólegum stað við Ystasel. Eignin hefur verið
þó nokkuð endurnýjuð hið innra í gegnum tíðina
og húsið var málað að utan árið 2016. Bjartar og
glæsilegar stofur með mikilli lofthæð og útgengi á
nýflotaðar svalir til norðurs. Sjónvarpsstofa. Fimm
herbergi. Sólskáli með heitum potti. Húsið stendur
á 700,0 fm. ræktaðri lóð með skjólsælli hellulagðri
verönd til suðurs. Mögulegt væri að gera litla
aukaíbúð á neðri hæð hússins.

Verð 93,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

SóLVALLAGAtA 11 – tVÆR ÍBÚðIR
101 ReyKjAVÍK

ÁSeNDI
8
BALDURSGAtA
22
108
101 ReyKjAVÍK

OPIð HÚS

OPIð HÚS

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HÚS

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. Þrjú
svefnherbergi. Stór gróinn garður. V. 46,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 24. apríl milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: þórarinn M. friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSeNDI
8 27
eIRÍKSGAtA
108
101 ReyKjAVÍK

BORGARGeRðI108
6
HVeRfISGAtA
108 ReyKjAVÍK
101

79 m²

BORGARGeRðI
BIRKIMeLUR
6 6
108
107 ReyKjAVÍK

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HÚS
106,8 fm vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli á
vinsælum stað í miðbæ Reykjavíkur. Búið er að útbúa herbergi í
kjallara með sér baðherbergi. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. Frábær staðsetning nálægt miðbænum. V. 52,5 m.
Nánari uppl.: þórarinn M. friðgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Falleg 77,7 fm 3ja - 4ra herb. endaíbúð á 4. hæð ásamt góðu
aukaherbergi í risi með aðgangi að snyrtingu. Mjög góð
staðsetning og mikið útsýni. Góð sameign. Háskólinn í næsta
nágrenni. Góðir útleigumöguleikar. V. 44,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 25. apríl milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: þórarinn M. friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

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

BORGARGeRðI
6 30
119,5 m²
fRAMNeSVeGUR
108 ReyKjAVÍK
51,9 MILLj.
101

Mjög góð 58,9 fm 3 herb. íbúð í miðborginn. Endurnýjað eldhús
og baðherbergi. Stofa og tvö herbergi. Skjólgóðar og sólríkar
svalir. Mjög góð staðsetning skammt frá Miðbæ Reykjavíkur.
V. 37,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 24. apríl milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168

Mjög góð og talsvert endurnýjuð 72,2 fm 3ja herbergja íbúð í
gamla vesturbænum. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús,
herbergi og baðherbergi. Stutt í leikskóla og skóla. Göngufæri í
Miðbæ Reykjavíkur. V. 39,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 24. apríl milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Brynjar þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168

ÁSeNDI
8
SóLVALLAGAtA
82
108
101 ReyKjAVÍK

OPIð HÚS

79 m²

OPIð HÚS

Snyrtileg og töluvert endurnýjuð 54 fm 2ja herbergja íbúð við
Hverfisgötu í Reykjavík. Íbúðin er töluvert standsett. Nýlegt
rafmagn, baðherbergi, hurðar og gólfefni. Suð vestur svalir.
V. 34,0 m.
Opið hús þriðjudaginn 24. apríl milli 13:30 og 14:00.
Nánari uppl.: Hilmar þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Brynjar þ. Sumarliðason

79 m²

OPIð HÚS
Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 3-býlishúsi. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu. Sér
inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í tvær samliggjandi stofur, borðstofu/vinnuherbergi, eldhús, tvö herbergi, tvö baðherbergi, hol og stigagang. Svalir. Sameiginlegur bílskúr. Frábær staðsetning í Vesturbænum skammt frá Landakotstúni. V. 79,5 m.
Opið hús hús miðvikudaginn 25. apríl milli 17:30 og 18:00.
Einnig er til sölu björt og rúmgóð 86,0 fm 3ja herb. íbúð í kjallara hússins. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, hjónah., herbergi,
eldhús, baðh.og rúmgóða geymslu. Geymsla á kjallaragangi. Íbúðin snýr öll “inn í garðinn”. V. 38,5 m. Opið hús hús miðvikudaginn
25. apríl milli 18:00 og 18:30. Íbúðirnar seljast saman eða í sitt hvoru lagi. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

79 m²

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

LÁtRAStRöND 14
170 SeLtjARNARNeS

Fallegt 200,4 fermetra endaraðhús við sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi.
Einstaklega fallegt óhindrað sjávarútsýni er frá stofu og eldhúsi
að Esju og Snæfellsjökli. Stór grasi vaxinn suðurgarður. Húsið
getur verið laust til afhendingar strax. V. 99,0 m.

ÁSeNDI
8
HjARðARHAGI
29
108
107 ReyKjAVÍK

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HÚS

Mjög falleg og vel skipulögð 114,2 fm 4ra herbergja íbúð með
góðum suður svölum í nýlegu lyftuhúsi í vesturbænum. Stæði
í bílageymslu. Stutt í leikskóla, skóla og alla helstu þjónustu.
Göngufæri í miðbæinn. V. 59,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 25. apríl milli 17:00 og kl. 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168

ÁSeNDI 8
jöRfABAKKI
18
108
109 ReyKjAVÍK

BORGARGeRðI
VÍðIMeLUR
53 6
108 ReyKjAVÍK
107

79 m²

3ja herb. íbúð á 2. hæð með bílskúr, samtals 91,6 fm, á vinsælum
stað við miðbæ Reykjavíkur. Stofa og tvö herbergi. Geymslulofti
í risi. Svalir útaf stofu. Íbúðin er skráð 64,8 fm og bílskúrinn 24,5
fm. V. 43,9 m.
Opið hús mánudaginn 23. apríl milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Gunnar j. Gunnarsson lg.fs. s. 695 2525

BORGARGeRðI
6
MIðLeItI 7
108 ReyKjAVÍK
103

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HÚS
51,1 fm 2ja herb. ósamþykkt íbúð í kjallara í mjög góðu fjölbýli á
góðum stað í bökkunum. Endurnýjað eldhús, gólfefni og fl. fyrir
nokkrum árum. Laus strax. V. 19,9 m.
Opið hús mánudaginn 23. apríl milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: þórarinn M. friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Góð 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi
við Miðleiti 7 í Reykjavík (Gimli). Íbúðinni fylgir merkt stæði í
bílageymslu. Rúmgóðar suðursvalir. Húsvörður er í húsinu og
sameiginleg aðstaða s.s. leikfimisalur og veislusalur. V. 44,5 m.
Nánari uppl.: Brynjar þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168

GRENSÁSVEGUR 11
Alexander Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 695 7700

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 824 9096

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

Mjög fallegt 187,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu,
fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Innbyggður bílskúr. Falleg
gróin lóð með timburverönd. Frábær staðsetning. V. 93,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

119,5 m²
51,9 MILLj.

Glæsilegt 150,6 fm vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum á
grónum stað við Draumahæð í Garðabæ. Góð timburverönd.
Upphitað bílaplan. Rólegur og gróinn staður þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu eins og skóla, fjölbraut, smáralind o.fl.
Útsýni. V. 79,9 m.

ÁSeNDI 8 24
ÁLfHeIMAR
108
104 ReyKjAVÍK

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

79 m²

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

BORGARGeRðI
LAxAtUNGA 176
108
270 ReyKjAVÍK
MOSfeLLSBÆR

119,5 m²
51,9 MILLj.

Vorum að fá í sölu 240,7 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsið skiptist
m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 4-6 herbergi og tvö baðherbergi.
Húsið er fullbúið að innan en aðeins vantar uppá frágang á lóð.
V. 75,0 m.
Nánari uppl.: Hilmar þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

BORGARGeRðI
KöGURSeL 22 6
108 ReyKjAVÍK
109

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HÚS
Góð 135,5 fm íbúð á tveimur hæðum með sér inngangi. Svalir.
Stór stofa og þrjú herbergi. Um er að ræða endahús með
tveimur samþykktum íbúðum. Íbúðín í kjallara er einnig til sölu.
Nýtt járn er á þaki hússins og endurnýjaðar frárennslislagnir
undir húsi. V. 52,0 m.
Nánari uppl.: Hilmar þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

ÁSeNDI
LyNGÁS81B
108
210 ReyKjAVÍK
GARðABÆR

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

BeRGþóRUGAtA 13
101 ReyKjAVÍK

BOLLAGARðAR 81
170 SeLtjARNARNeS

BORGARGeRðI 10
6
DRAUMAHÆð
108
210 ReyKjAVÍK
GARðABÆR

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

79 m²

Vorum að fá í sölu 199,2 fm einbýlishús með bílskúrs við
Kögursel í Reykjavík. Húsið er skráð 176,3 fm og bílskúr 22,9
fm. Um er að ræða eign sem þarfnast standsetningar bæði að
innan sem utan. Húsið er laust við kaupsamning. V. 58,0 m.
Opið hús mánudaginn 23. apríl milli 12:00 og 12:30.
Nánari uppl.: Hilmar þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

BORGARGeRðI
KRÍUHóLAR 2 6
108 ReyKjAVÍK
111

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HÚS

Mjög falleg 149,5 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) í litlu
fjölbýlishúsi á Bergþórugötu við Miðbæ Reykjavíkur. Stór stofa
og fjögur herbergi. Svalir. Mikil lofthæð. Góðir kvistir á efri hæð.
Glæsilegt útsýni. Bílastæði á baklóð tilheyrir. Íbúðin var byggð
ofan á eldra hús árið 2002-2003. V. 76,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 24. apríl milli 17:15 og 17:45.

Nánari uppl.: Gunnar j. Gunnarsson lg.fs. s. 695 2525

MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

DReKAVeLLIR 36
221 HAfNARfjöRðUR

OPIð HÚS
Vorum að fá í sölu 175,6 fm íbúð merkt 02-03 í skemmtilegu 6
íbúða fjölbýlishúsi á Völlunum. Sér inng. Íbúðin er á þremur
hæðum. Stofa/borðstofa, eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Mikil lofthæð. Svalir til suðurs. V. 52,9 m.
Opið hús mánudaginn 23. apríl milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

ÁSeNDI
8
BReKKULÆKUR
1
108 ReyKjAVÍK
104

79 m²

OPIð HÚS
Glæsileg 117,5 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli (með
lyftu) við Lyngás í Garðabæ. Svalir og sér afnotareitur. Merkt
bílastæði í kjallara. Stofa og fjögur herbergi. Stutt í leikskóla,
skóla, íþróttasvæði og alla helstu þjónustu. V. 55,9 m.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Magnea S. Sverrisdóttir

3ja herbergja 79,1 fm vel skipulögð og falleg íbúð á 7. hæð í
lyftuhúsi. Stofa og tvö svefnherbergi. Lokaðar svalir. Glæsilegt
útsýni yfir borgina úr stofuglugganum. V. 33,9 m.

2ja herb. 53,1 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð við Brekkulæk 1. Íbúðin
skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi.
V. 27,9 m.

Nánari uppl.: þórarinn M. friðgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Opið hús mánudaginn 23. apríl milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Alexander Ingi Kristjánsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 695 7700

BORGARGeRðI 6 11
VefARAStRÆtI
108
270 ReyKjAVÍK
MOSfeLLSBÆR

119,5 m²
51,9 MILLj.

OPIð HÚS
Tvær íbúðir eru eftir. 112,3 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð (03-09).
Verð 49,9 m. 125,5 fm 5 herb. íbúð á 3. hæð (03-10). Verð 54,9 m.
Íbúðirnar eru fullbúnar án megin gólfefna. Stæði í bílageymslu
fylgir.
Opið hús mánudaginn 23. apríl milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464.

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

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

LUNDUR 7, 9, 11 og 13

SELD

RÚ

við Lund 7-13 í Kópavogi.

TS
Ý

NI

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

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

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

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

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

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

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

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

mikið standsett einbýlis-

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

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

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

• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

LUNDUR
di

FJÖRUGRANDI

ðS
íbHúÚ
a
k
Ð
I
u

200 Kóp.
ílan

hv
ið á
Mik• 160 fm.

uka

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Smári
Sölumaður
LANGALÍNA
Jónsson

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

ð
íbú

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

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

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

Frum

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

107 Rvk.

g
ra o

ri

eld

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

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

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

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

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá
sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

NÝ

BY
GG

NAUSTAVÖR

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi.

HLÍÐARÁS 35

• 221 Hfj.
• 244 fm.
• Einbýli.
• Vel skipulagt. 4-5 svefnherb.
• Frábært útsýni.
• Góður garður.
• Innbyggður bílskúr.
• Verð 87,9 millj.

IN

G

VA
JÁ

ÞERNUNES 1

NI

SÝ

T
RÚ

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

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

HAMRABORG 16
• 200 Kóp.
• 79,8 fm.
• 3ja. Herb.
• Frábært útsýni.
• Gott skipulag.
• Stutt í þjónustu.
• Verð 36.5 millj.

OP

IÐ

i

ldr

ge

60

o
ára

RAUÐAVAÐ 3

HÚ

S

• 110 RVK.
• 108 fm. 3ja herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Falleg íbúð og fallegt útsýni.
• Góð staðsetning.
• Rúmgóð herbergi.
• Verð 43,9 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00

Ð

A

UK

Ú
AÍB

STRIKIÐ 8, 0411

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

DIGRANESHEIÐI 2
• 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.

OP

IÐ

ÞRASTARHÖFÐI 4

HÚ

S

• 270 Mos.
• 122,1 fm.
• 4ra herb.
• Jarðhæð með sólpalli.
• Fallegar innréttingar og
gólfefni.
• Verð 51,5 millj. .
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

TRÖLLAKÓR 2-4

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

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Sími:

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
775 1515

Sími:

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
893 9929

Sími:

Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
780 2700

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Sími:

Árskógar 6
109 Reykjavík
íbúð 1303

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. apríl kl. 17:15 - 1745

Tilbúin til afhendingar - Stórglæsileg 210,8 fm
útsýnisíbúð í fyrir 60 ára og eldri
Fasteignasalan

Tvö stæði í bílageymslu.

Miklaborg

Á þrettándu og efstu hæð með óhindruðu útsýni
til sjávar og fjalla.

Lágmúla 4

Ekkert til sparað við hönnun og efnisval.

108 Reykjavík

Gegnheilt nýpússað parket og marmari á gólfum
Sérlega veglegar stofur með mikilli lofthæð.

sími

569 7000
www.miklaborg.is

Stórar vestursvalir og stórir útsýnisgluggar
Glæsilegt hjónasvíta og tvö önnur herbergi.
Sjón er sögu ríkari.
Mikil þjónusta á vegum Reykjavíkurborgar í húsinu.
Púttvöllur og aðgangur að veislusal.

Með þér alla leið

Nánari upplýsingar veitir:

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

TILBOÐ ÓSKAST

Ástu-Sólliljugata

270 Mosfellsbær

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

Verð :

64,9 millj.

Nánari upplýsingar:

101 Reykjavík

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

Verð :

49,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

112 Reykjavík

Glæsilegt einbýli 320 fm
aukaíbúð - laust strax
Frábært útsýni

Verð :

139,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Berjarimi 14

112 Reykjavík

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.

Andrésbrunnur 8

113 Reykjavík

Virkilega falleg, björt og vel skipulögð
4ra herbergja 139,4fm íbúð á 1.hæð með
útgengi á rúmgóða lóð til suðurs í góðu
fjölbýlishúsi með lyftu við Andrésbrunn 8
Íbúðinni fylgir 28,6 fm bílskúr
(inn í fermetratölu hér að ofan) með hita,
rafmagni og rennnandi vatni

Verð :

52,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

34,7 millj.

Efstaland

270 Mosfellsbær

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

101 Reykjavík

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

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Verð :

83,9 millj.

Skógarás
Glæsilegt 120 fm heilsárshús
7 svefnherbergi með gestahúsi
Heitt og kalt vatn, heitur pottur
Rúmlega 5000 fm eignarland
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna

311 Skorradalshreppur
Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Stýrimannastígur 5

101 Reykjavík

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.
s. 893 9929 Páll Þórólfsson

44,9 millj.

Verð :

79,9 millj.

millj.

löggiltur fasteignasali

Nesbali 32

170 Seltjarnarnes

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

Tilboð óskast

löggiltur fasteignasali

Vatnsstígur

101 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
í nýlegu lyftuhúsi.
2 góð svefnherbergi og tvær stofur
Tvö baðherbergi - stæði í bílakjallara

Verð :

78,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Freyjustígur 34

801 Grímsnes

Fallegur 90 fm sumarbústaður á góðum
stað í Grímsnesinu
Lóðin er 9551 fm að stærð og er eignarland
Frábært útsýni er úr húsinu sem getur verið
til afhendingar fljótlega
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Rúmgóð, björt og vel skipulögð 180 fm
Verð : 94,9
neðri sérhæð við Grenimel 46, Reykjavík.
Hæðin skiptist í forstofu, samliggjandi stofur,
sjónvarpsherbergi (hægt að nýta sem
svefnherbergi), snyrtingu, baðherbergi,
eldhús, 2 barnaherbergi, hjónaherberg með
fataherbergi innaf - Gæti hentað fyrir fatlaða.

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Fjólugata 1

81,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Grenimelur 46

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

110 Reykjavík

Vel staðsett einbýlishús við Elliðarárdalinn
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og
er á einni hæð
Stendur neðst í botnlanga á fallegum stað
þar sem útsýnið er einstakt
s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

Þykkvibær 20

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Breiðavík 89

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

Freyjugata 17B

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

Verð :

32,5 millj.

löggiltur fasteignasali

Eyrarskógur

301 Hvalfjörður

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

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

19,5 millj.

Háaleitisbraut 153
4 herbergja 106,8 fm íbúð
við Háaleitisbraut
Þrjú góð svefnherbergi,
þvottahús innaf eldhúsi

103 Reykjavík
Verð :

44,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

Barmahlíð

105 Reykjavík
Verð :

52,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

Tveggja herbergja lúxusíbúð. Gengið inn af
svölum í íbúð. Lofthæð íbúðar er ca 3 metra
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar
Bílastæði í lokaðri upphitaðri aðgangsstýrði
bílageymslu. Þaksvalir á 6. og 7. hæð.
Iðandi mannlíf og mikil uppbygging á
svæðinu. Einstöku staðsetning.

Verð :

55,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Dugguvogur

104 Reykjavík

Góð 3ja herb 121 fm hæð ásamt risi
með sérinngangi
Deiliskipulag gerir ráð fyrir að byggja
megi ofan á
Íbúð endurnýjað fyrir um 10 árum síðan
Stílhrein íbúð í vaxandi íbúðarhverfi

Verð :

59,9 millj.

101 Reykjavík

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

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Verð :

Lækkað verð

101 Reykjavík

Falleg 76 m² 3ja herbergja íbúð
2. hæð
Frábær staðsetning
Tvö svefnherbergi og tvær stofur
Svalir í suður

Verð :

42,9 millj.

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.

löggiltur fasteignasali

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

Verð :

64,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 56b
Góð íbúð með bílskúr á Snorrabrautinni
Íbúðin er 90,2 fm þriggja herbergja á 6. hæð
í lyftuhúsi sem er skráð fyrir 55 ára og eldri,
auk 26 fm bílskúrs. Tvö svefnherbergi.
Yfirbyggðar svalir. Gott hjólastólaaðgengi.
Íbúðin snýr í áttina að Hallgrímskirkju
Húsvörður. Laus við kaupsamning
s. 778 7272 Axel Axelsson

107 Reykjavík

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

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar:

103 Reykjavík
Verð :

49,6 millj.

löggiltur fasteignasali

Suðurvangur 12

220 Hafnarfjörður

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

Verð :

38,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Efsti Dalur

801 Laugardalur

Glæsilegt heilsárshús á skógi vöxnu landi
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð til
fyrirmyndar Stór og mikill viðarverönd
á nokkrum pöllum Heitur pottur með
skjólgirðingu Afar skjólsælt land
Einstök og notaleg eign stutt frá Laugarvatni

Verð :

29,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Víðimelur 66

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Oddsholt

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

58,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Leiðhamrar 27

s.822 2307 Ólafur Finnbogason

Baldursgata

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

Ægisgata

millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

210 Garðabær

Nýleg og glæsileg 128 fm penthouse íbúð
Verð : 64,9
Um er að ræða einu eignina á hæðinni og er
gott útsýni frá íbúðinni. Þrjú svefnherbergi
möguleiki á fjórða herberginu. Tvennar svalir
þar af aðrar stórar Rúmgott bílastæði
í bílageymslu. Sérlega vönduð og falleg eign.

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

101 Reykjavík

Lyngás 1c

Glæsilegt 295 fm einbýlishús á einstökum
Verð : 123,9 millj.
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.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Mýrargata 26

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

225 Álftanes/Garðabær

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Falleg 103 fm- 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
á góðum stað í Hlíðunum.
Tvö svefnherbergi og tvær stofur.
Auðvelt að bæta við einu svefnherbergi.
Íbúðin er laus fljótlega.

Tjarnarbrekka

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Hestur lóð 50

801 Selfoss

Eignarlóð í Kiðjabergi á frábærum stað
í landi Hests, nr 50
Lokað hlið er inná svæðið sem
hægt er að hringja í
Kiðjaberg er í klukkutíma keyrslu frá Rvk
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Tilboð óskast

.

Suðurmýri

OPIÐ HÚS

170 Seltjarnarnes

mánudaginn 23 apríl kl. 17:00 - 17:30

Einungis 3 íbúðir eftir
3ja herb 90 fm 49,9 millj.
2ja herb 55 fm 39,9 millj.

Móabarð 14
220 Hafnarfjörður

Vandaðar innréttingar
Sérinngangur
Afhending sumar 2018
Viðhaldslétt hús
Frábært skipulag og
staðsetning

4ra herbergja íbúð í kjallara
við Móabarð í Hafnarfirði
78 fm
Nánari upplýsingar:

Útgengt á góðan pall frá stofu

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

Nánari upplýsingar veitir:

Verð:

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

29,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 23 apríl kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 24. apríl frá kl. 17:30 - 18:00

Miðstræti 5

Skaftahlíð 14

101 Reykjavík

105 Reykjavík

Góð sérhæð á 1 hæð með sérinngangi
Eftirsótt staðsetning - Virðulegt hús
Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur
Nánari upplýsingar veitir:

Eignin er laus við kaupsamning

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

72,5 millj.

.

Sigvaldi hannaði húsið, vinsæll hönnuður
Íbúðin á annarri hæð, 1 íbúð á hæð
Íbúðin 4-5 herbergja skráð stærð 111,7 fm
Tvennar svalir, til austurs og suðurs úr stofu
Íbúðinni fylgir 7,2 fm geymsla með glugga
í kjallara
Verslun, skólar, þjónusta og menning
í göngufæri
Verð:

56,6 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 23 apríl kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 24. apríl kl.18:00 -18:30

Lynghagi 4

Álalind 2

203 Kópavogur

201 Kópavogur

150 fm hæð við Lynghaga 4

Glæsileg og ný 110,2 fm 4ra herbergja íbúð

Stórar svalir

Íbúðin er á 2. hæð með tvennum svölum

Bílskúr

Góðar innréttingar, öll tæki fylgja
Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Bílastæði í bílakjallara
Eignin er laus strax

74,9 millj.

.

Verð:

51,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 24. apríl kl.17:00 -14:45

þriðjudaginn 24. apríl kl.18:00 -18:30

Drápuhlíð 43

Garðatorg 6

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

210 Garðabær

Björt og vel skipulögð 108 fm efri hæð

121,1 fm íbúð á efstu hæð

3-4 svefnherbergi

Góð og mikil lofthæð

Nýlegt járn á þaki

2 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:

Sér inngangur
Verð:

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

54,9 millj.

.

Stæði í bílageymslu

Verð:

69,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 24. apríl kl. 17:00 - 17:30

miðvikudag 25. april kl. 17:30 - 18:00

Rjúpnasalir 4

Básbryggja 15

Falleg og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð
2 hæð í litlu fjölbýli á þessum eftirsótta stað
Gott opið stofu og eldhúsrými, sólríkar svalir
Tvö svefnherbergi, bað og sér þvottahús
Geymsla innan íbúðar og í samegin

íbúð 204
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

201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

45,4 millj.

Verð:

Með þér alla leið

54,9 millj.

Búðarflöt 2
Stærð: 193,9 fm
Verð: 102,5

Búðarflöt 4
Stærð: 185,6 fm
Verð: 98,5

Fullbúin hús með fjórum
svefnherbergjum ogoc@domusnova.is
tveimur
S: 8618466
baðherbergjum

Búðarflöt 6
Stærð: 179,6
Verð: 95,5

hrafnkell@domusnova.is
S: 690 8236

www.domusnova.is - sími 527 1717

Nýbýlavegur 8. - 200 Kópavogur - S: 527 1717 - domusnova@domusnova.is - www.domusnova.is
sölkugAtA 20

sölkugAtA 18

S

PIÐ

S

HÚ

PIÐ

O

PIÐ

Svefnherbergi 4
Stærð 212.9 fm
Verð 85.000.000
Opið hús þriðjudag 24.4. kl -17:00

S

S

HÚ

PIÐ

O

Svefnherbergi 4
Stærð 243,9 fm
Verð 74.900.000
Opið hús þriðjudaginn 24.4. kl. 18:00-18:30

Svefnherbergi 3
Stærð 181,3 fm
Verð: TILBOÐ
Opið hús: miðvikudag 25.4. kl. 17:30-18:00

Völuteigur 6

hVerAfold 1-3
UN

UN

S

HÚ

KIÐ

OÐ
SK

KIÐ

Atvinnuhúsnæði
Stærð 270.5 fm
Verð Tilboð

UN

hAfnArgAtA 60
UN

UN

OÐ
SK

Atvinnuhúsnæði
Herbergi 18
Stærð 398.8 fm
Verð TILBOÐ

Atvinnuhúsnæði
Stærð 387,1 fm
Verð TILBOÐ

efstihjAlli 19

AuðbrekkA 2

BÓ

OÐ
SK

BÓ

BÓ

Svefnherbergi 4
Stærð 205,6 fm
Verð 76.900.000
Opið hús fimmtudag 26.4. kl. 17:00-17:30

HÚ

O

AusturgAtA 3

KIÐ

fitjAás 6

S

PIÐ

O

IÐ

Svefnherbergi 4
Stærð 258,8 fm
Verð 86.000.000 (byggingarstig 5)
Opið hús þriðjudag 24.4. kl. 16:30 -17:00

lAxAtungA 25

HÚ

Svefnherbergi 4
Stærð 237,4 fm
Verð 69.900.000
Opið hús þriðjudaginn 24.4. kl 17:15 til 17:45

HÚ

O

AspArteigur 2

OP

S

HÚ

O

Svefnherbergi 4
Stærð 210,1 fm
Verð 86.000.000
Opið hús þriðjudag 24.4. kl. 16:30 -17:00

PIÐ

sölkugAtA 16

KIÐ

OÐ
SK

BÓ

Herbergi 4
Stærð 105,7 fm
Verð 42.500.000

KIÐ

OÐ
SK

BÓ

Atvinnuhúsnæði
Stærð 766,9
Verð TILBOÐ

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

BREIÐAKUR 2-8
Glæsilegar nýjar íbúðir í Garðabæ

Stærðir frá 122,5 – 138 fm
Verð frá 66.900.000 kr
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Lyfta er í húsunum og sér inngangur í allar íbúðir
Vandaðar innréttingar og tæki

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020
Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali thelma@manalind.is 860 4700
Guðbjörg Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali gudbjorg@manalind.is 899 5533

Stofnað

1983
Sími 520 7500

HOLTSVEGUR 27 – 10 GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR – URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ

Hraunhamar kynnir í einkasölu 10 íbúða fjölbýlishús. Glæsilegt útsýni, lyfta,
gott aðgengi og rúmgóðar svalir. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum,
eru til afhendingar í maí/júní 2018.
Frágengin lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Húsið er viðhaldslétt. Fimm
hæða, penthouse íbúð á efstu hæðinni. Á jarðhæð eru geymslur, bílageymslur
og 3 bílskúrar. Verð frá 46,9 millj.
Stærð 76-163 fm. Sjá teikningar og myndir inná www.hraunhamar.is
Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Nánari upplýsingar veita:
• Hlynur Halldórsson lögg.fasteignasali
698-2603, hlynur@hraunhamar.is
• Helgi Jón Harðarson sölustjóri
893-2233, helgi@hraunhamar.is
• Hilmar Þór Bryde lögg.fasteignasali
892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Viðar Böðvarsson
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

Rakel Viðarsdóttir

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

Einar Marteinsson

í löggildingarnámi
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

langabrekka 7, 200 kóp. tvíbýli á stórri lóð .

klausturhvammur 2, 220 Hafnarfj., raðhús.

leifsgata 3, 101 Rvk., 3ja + aukaherb. í kj.

Opið Hús Mán 23/4 kl. 16:30-17:00.

Opið Hús Mán 23/4 kl. 17:30-18:00.

Opið Hús þRi 24/4 kl. 16:30-17:00.
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Langabrekka 7, Kópavogi, ca. 172
fm. tvíbýli. Íbúð á neðri hæð er 3ja
herbergja og 84,2 fm. og íbúð á efri
hæð 4ra herb. 87,3 fm. Íbúðir og
hús þarfnast standsetningar en eignin
býður uppá mikla möguleika fyrir
athafnamenn.

I
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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 mánudaginn 23. apríl
kl. 17:30-18:00, verið velkomin.
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Verð 61,8 millj.
Opið hús mánudaginn 23. apríl
kl. 16:30-17:00, verið velkomin
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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.
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Verð 46,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 24. apríl
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hraunbær 90, 110 Rvk., 1. hæð.

Barrholt 7, 270 Mosfellsbær

lyngdalur 11, 190 vogar

Opið Hús þRi 24/4. kl. 17:00-17:30.

EinBýli á Einni Hæð.

RaðHús á Einni Hæð.

S
HÚ

Hraunbær 90, 1.hæð. Ca. 52 fm. vel
skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
á góðum stað í Hraunbæ.
Húsið er í viðgerðarferli og ber
seljandi þann kostnað.

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 26,9 millj.

Verð 65 millj.

Opið hús þriðjudaginn 24. apríl
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Pantið tíma fyrir skoðun.

Gott raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals 153,7
fm. Parket og flísar á gólfum. Stórt
miðrými með stofu, borðstofu og
eldhúsi. Þrjú svefnherbergi, hægt að
bæta því fjórða við. Góð staðsetning
innarlega í botnlanga.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.
Verð 38 millj.

Lyklar á skrifstofu.

sumarhús við þingvallavatn.

sumarhús

Einstök staðsEtning.

á EignaRlóð við galtalæk.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með
gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í
þjóðgarðinum á Þingvöllum.
Frábært útsýni yfir vatnið.
Lóðin er 1 ha. leigulóð.

Óskum eftir

Ca. 90 fm. fallegt sumarhús á
frábærum stað við Galtalæk með
útsýni til Heklu. Um 100 fm pallur er
í kringum bústaðinn. Eldhús er með
nýlegri og fallegri innréttingu. Þrjú
svefnherbergi. Stofa með kamínu og
útgengt á pallinn sem er með mjög
vönduðum heitum potti. Baðherbergi
er snyrtilegt og rúmgott. Gróðurhús
á lóð.

Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús í þessari náttúruparadís.
Verð 19,8 millj.

Sumarhúsin seljast á Fold.

Erum að skoða og skrá á Suður- og Vesturlandi
út mánuðinn. - Sanngjörn söluþóknun.
Vantar 2ja herbergja íbúð í Hamrahverfi,
Grafarvogi, fyrir ákveðinn kaupanda.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Verð 24,9 millj.

Þú finnur okkur á fold.is

Hvað kostar eignin mín?

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

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

Sæviðarsund 35 - 104 Reykjavík. Endurnýjuð
4ra herbergja íbúð

Opið hús þriðjudaginn 24. 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. Húsið að utan var múrviðgert og málað fyrir fáeinum
árum, járn á þaki hefur verið endurnýjað. Verð 47,5 millj.

Kríuhólar 2 - 111 Reykjavík - Útsýnisíbúð - bílskúr.

Opið hús mánudaginn 23. apríl frá kl 17:00 til 17:30 - íbúð
0801
OP
IÐ
Rúmgóð og björt
HÚ
2ja herbergja
S
íbúð á 8. hæð
með miklu útsýni,
ásamt bílskúr
við Kríuhóla í
Breiðholti.
Eignin er 93,3 fm,
þar af bílskúr 25,9
fm. Íbúðin skiptist í
forstofu með fataskápum. Samliggjandi stofu/borðstofu með
útgengi á yfirbyggðar suðaustur svalir. Eldhús er opið við
borðstofu, nýleg dökk innrétting. Rúmgott svefnherbergi með
fataskápum og gluggum í tvær áttir. Flísalagt baðherbergi
með baðkari og tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni fylgir bílskúr í
bílskúralengju framan við húsið. Sérgeymsla í kjallara. Verð
Verð 34,5 millj.

Suðurmýri 10, 170 Seltjarnarnes. Fjögurra
íbúða nýbygging
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

Grandavegur 47, 107 Reykjavík - Útsýnisíbúð
á efstu hæð bílskúr

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.

Mánatún 3
Mánatún 3, 105 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 124,4 fm
íbúð á fjórðu hæð (innsta íbúð á
gangi) í nýlegu húsi við Mánatún 3
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu
með fataskápum, parketlagðar stofur
með útgengi á svalir sem eru opnað
við eldhús, eldhús er með viðarinnréttingu, háum borðkrók, gluggi. Tvö
stór svefnherbergi með fataskápum
og innréttingum, flísalagt baðherbergi með stórri sturtu og góðum innréttingum.
Þvottahús er innan íbúðar, flísalagt með hvítum innréttingum og skolvaski. Falleg
íbúð á góðum og eftirsóttum stað miðsvæðis í borginni, stutt í alla verslun og
þjónustu. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara og tvö góð bílastæði í bílageymslu
hússins við inngang í stigahúsið. Verð 73 millj.

Fálkagata 21 - 107 Reykjavík - Útsýnisíbúð í
Vesturbænum

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

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.

Sími
Sími
Sími
Sími
568 2444
568
2444

568 2444
568
2444

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
– www.asbyrgi.is

– www.asbyrgi.is
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
- 108 Reykjavík
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Finnbogi
Hilmarsson

LÆKJARHJALLI
20- Löggiltur fasteignasali.
Ingileifur Einarsson
LÆKJARHJALLI
2015-16
OPIÐ HÚS
Í DAG Á MILLI
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

KRISTNIBRAUT 31
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Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í KópaMjögHúsið
fallegt og
vel staðsett
parhús
við Lækjarhjalla
í Kópavogi.
222,5
fm, þar af
er bílskúr
30 fm.
Óskum er
viðskiptavinum
okkar
og landsmönnum
vogi.
Húsið
er
222,5í fm,
þar borðstofu,
afokkar
er bílskúr
30 fm. gesta wc,
Óskum
viðskiptavinum
og eldhús,
landsmönnum
Húsið
skiptist
m.a.
stofu,
öllum
gleðilegra
jóla
og
farsæls
komandi
árs
Húsiðöllum
skiptist
m.a.svefnherbergi,
í stofu,
borðstofu,
eldhús,
gesta
baðherbergi,
fjögur
sólstofu
og sjónvarpsgleðilegra
jólaá og
farsæls
árs wc,
Þökkum
viðskiptin
árinu
sem komandi
er að
baðherbergi,
fjögur
svefnherbergi,
oglíða
sjónvarpshol.
StórÞökkum
timburverönd
er bæði
út sólstofu
frá
sólstofu
og stofu.
viðskiptin
á árinu
sem
er að
líða
hol. Stór
er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ
57,5 timburverönd
millj.
57,5 millj.
OPIÐ HÚS VERÐ
MÁNUD.
23. APRÍL MILLI KL 17:15-18:00.
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
Mjög falleg og vel skipulögð
4ra
herbergja
íbúð 110 fm á 2. hæð, ásamt stæði
INGILEIFUR
EINARSSON,
www.3lian.com
3lian素材 löggiltur fasteignasali

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Góð og björt 104,5fm 4ra herbergja íbúð á 5. og efstu hæð. Suðvestur svalir
með góðu útsýni. Björt og góð stofa. Eldhús með góðri innréttingu og
borðkrók. Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi með nýlegum innréttingum og
tengi fyrir þvottavél og þurkara. Sér geymsla er í kjallara. Verð 52,9 millj.
Opið hús í dag kl. 18:00-18:30. Frekari upplýsingar veitir Jón, 777-1215.

Tómasarhagi 40 - sérinngangur. Opið hús
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Tveggja til þriggja herbergja 77fm íbúð með sérinngangi í kjallara á
vinsælum stað í vesturbænum, gengið inn baka til. Stórt hjónaherbergi,
björt stofa rúmgott eldhús. Baðherbergi með sturtu. Sameiginlegt þvottahús. Verð 38,9 millj. Opið hús í dag kl. -17:00-17:30. Frekari upplýsingar
veitir Jón, 777-1215.

20473 – Strandgata 55, Fjarðabyggð, Eskifirði.

Um er að ræða neðri hæð í tveggja hæða steinsteyptu húsi,
samtals 174,0 m². Eignin samanstendur af afgreiðslusal,
vinnurými, kaffistofu og starfsmannarými.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu mbl.is - https://www.
mbl.is/fasteignir/fasteign/770349/?sala=rikiskaup&item_num=7
eða hjá Ríkiskaupum í síma 530 1400.

Katrínarlind 3, 2ja herb, efstu hæð í lyftuh. Opið hús.
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Virkilega falleg og björt um 72 fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í
góðu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist i opna stofu og eldhús. Stórt herbergi og
baðherbergi. Þvottahús er innan íbúðar. Stórar suðursvalir. Verð 34,2
millj. Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:15-17:45. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Eiríksgata 2 - sérhæð með bílskúr Opið hús

20631 – Aðalgata 24, Siglufirði.

Um er að ræða neðri hæð í tveggja hæða steinsteyptu húsi
samtals 234,7 m². Eignin samanstendur af afgreiðslusal,
vinnurými, skrifstofum, kaffistofu og starfsmannarými.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu mbl.is - https://www.
mbl.is/fasteignir/fasteign/800997/?sala=rikiskaup&item_num=0
eða hjá Ríkiskaupum í síma 530 1400.
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Góð 3ja til 4ra herbergja 88,2 fm sérhæð ásamt 40,8 fm bílskúr í hjarta
Reykjavíkur. Þrjú svefnherbergi, góð stofa með útgengi á suður svalir,
eldhús í sér rými, flísalagt baðherbergi, sameiginlegt þvottahús í kjallara
og tvær sérgeymslur í sameign. Eign með mikla möguleika á frábærum
stað. Verð: 59.9M. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, s: 896-2953, brynjolfur@
heimili.is. Opið hús í dag (mánudag) kl. 17:15 - 17:45.

20742 – Fagradalsbraut 9, Egilsstöðum.

Um er að ræða tveggja hæða steinsteypt fjöleignahús með
kjallara samtal 356 m². Eignin samanstendur af afgreiðslusal, vinnurými, skrifstofum, kaffistofu og starfsmannarými.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu mbl.is - https://www.
mbl.is/fasteignir/fasteign/800966/?sala=rikiskaup&item_num=1
eða hjá Ríkiskaupum í síma 530 1400.
Allar eignirnar eru í eigu Íslandspóst ohf.
Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Birgisson í síma 530-1417 - birgiro@rikiskaup.is
Gísli Þór Gíslason í síma 530-1424 - gisli@rikiskaup.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Vallakór 1-3 - 5 herb. endaíbúð í lyftuhúsi. Opið hús.
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Glæsileg 5 herbergja um 133 fm endaíbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er upphaflega með þrem svefnherb. en búið er að
bæta við því fjórða og minnka stóra stofu. Bjart opið rými sem í er stofa,
eldhús og borðstofa, úttengið út á stórar svalir. Þvottahús innan íb. Góð
staðsetning. Verð 52,5 millj. Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45. Frekari
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098
Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

TIL SÖLU

GEFÐU
VATN

www.hagvangur.is

í bílageymslu. Fallegar www.3lian.com
innréttingar3lian素材
og vönduð gólfefni. Sér þvottahús innan
íbúðar. Stórar vestursvalir. Fallegt útsýni úr stofu og eldhúsi. Mjög góð
sameign. Sérmerkt stæði í bílageymslu. Verð: 48.5 millj.

Jón Bergsson

Grandavegur 45 - 4ra herb. með útsýni. Opið hús
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Brynjólfur

Snorrason
hdl. og
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

Efstasund – 104 Reykjavík.

Seljaland m/bílskúr, 108 Reykjavík.

Fallegt og björt, 113,9 fm 4ra herb. íbúð á 1.hæð
með stórum suðursvölum á þessu vinsæla stað í
Fossvoginum. Ásett verð 49,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.
lögg. fast.

Sérinngangur. 3ja herb. 95,1 fm mikið endurnýjuð
íbúð á jarðhæð með sér garðaðstöðu og sólpöllum.
Sér innkeyrsla. Ásett verð 44,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

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

Rauðarárstígur 41, 105 Rvk.

4ra herbergja
OP

IÐ

HÚ

S

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Vallarhús – 112 Reykjavík.

Vinsælt 126,8 fm endaraðhús með nýlegu eldhúsi
og baðherbergi. Þrjú svefnherbergið (mögul. á því
fjórða í risi), mikið endurnýjað. Suð-vestur Grillverönd! Ásett verð 54,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

Reykjahlíð – 105 Reykjavík.

79,1 fm 3ja herb. íbúð á efri hæð á þessum
eftirsótta stað í Reykjavík. Vestur svalir.
Möguleikar á að stækka eignina eru fyrir hendi,
sjón er sögu ríkari! Ásett verð 42,5 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

BYGGINGALÓÐIR
á einstöku verði!
ÖRFÁAR LÓÐIR EF TI R !

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.APRÍL KL.17:00-17:30
Vel staðsett 4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í
tvær hæðir og er 105 fm. Falleg og björt eign á eftirsóttum stað í Reykjavík.
Veitingastaðir, kaffihús, söfn og ýmis afþreying er í göngufjarlægð.
Nánari uppl. Elín Rósa aðstm. s: 773 7126, elinrosa@gimli.is eða Halla, fasteignasali s: 659 4044

Traust og fagleg þjónusta

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

lögg. fast.
s. 893 1819
eggert@fasteignasalan.is

Er þetta ekki tækifæri til að grípa?

Grandavegur 47 Bjalla 204 - 107 Rvk.
Opið hús þriðjudag 24. apríl kl. 12:15-12:45
ÚS

H
PIÐ

O

ÍBÚÐ FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI - HÚSVÖRÐUR OG TVÆR LYFTUR
Góð 2ja herbergja, 51,4 fm. íbúð á 2. hæð, auk geymslu í kjallara.
Yfirbyggðar svalir. Húsvörður, tveir inngangar og tvær lyftur. Mikil
sameign er í húsinu, t.d. stór samkomusalur á 10. hæð, þar sem
hægt er að kaupa hádegismat. Einnig er á 1. hæð: æfingatæki,
saunaklefi, útihúsgögn, pottur o.fl. Örstutt í skemmtilegar gönguleiðir við sjávarsíðuna. Frábær staðsetning og stutt í verslanir,
sundlaug og aðra þjónustu. Verð: 32,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

Þorlákshöfn er frábær staður til að búa sér notalegt
heimili og ala upp börn. Vinalegur og barnvænn bær
í fullkominni nálægð við aðra þéttbýliskjarna - eða
fjarlægð. Það fer eftir því hvernig þú lítur á það. Margir
átta sig á því en ekki allir að Þorlákshöfn er bara örstutt
frá höfuðborgarsvæðinu.
Mikil íbúafjölgun hefur verið í Þorlákshöfn undanfarin
ár og heilmikil atvinnuuppbygging á sér stað í sveitarfélaginu. Höfnin hefur verið lífæð atvinnustarfsemi
á svæðinu en margir sjá t.d. stór tækifæri í tengslum
við millilandasiglingar Smyril Line Cargo til og frá
Þorlákshöfn.

olfus.is

Hamingjan er hér!

Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn
480 3800

www.capacent.is

VANTAR ALLAR GERÐIR
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS Í SÖLU
– GÓÐ SALA
OG MIKIL EFTIRSPURN

Fákahvarf 13

Álftamýri 46 OPIÐ HÚS

Glæsilegt og vel staðsett 360 fm einbýlishús með útsýni yfir
Elliðavatn. Eignin skiptist í tvöfaldan bílskúr, þvottaherbergi,
forstofu, stigahol, geymsluherbergi, fjögur herbergi, sjónvarpsstofu, þrjú baðherbergi, fataherbergi, bókaherbergi, stofur og
opið eldhús. Stór suðurverönd er á efri hæð með fallegu útsýni.
Í húsinu er m.a. innfelldar lýsingar, gólfhiti, sérsmíðaðar innréttingar, útsýnisverönd og verönd með heitum potti, garðhús, hiti í
innkeyrslu o.fl. Verð 147,0 m. Möguleg eignaskipti á u.þ.b. 190 230 fm raðhúsi eða einbýlishúsi á einni hæð.

Nýkomin í sölu vel staðsett og mikið endurnýjuð 72,4 fm
þriggja herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin skiptist í forstofugang,
baðherbergi, tvö herbergi, eldhús með borðkrók og stofu með
suðursvölum. Húsið er nýlega viðgert og málað, þak yfirfarið,
lagnir endurnýjaðar o.fl. Verð 35,9 m.

IÐ

Mjög falleg og vel skipulögð 122,8 fm útsýnisíbúð á 10. hæð
(íbúð 10-01) ásamt bílastæði í bílakjallara. Íbúðin er stór þriggja
herbergja (skráð fjögurra herbergja - hægt að bæta við þriðja
svefnherberginu). Vandaður glerskáli er yfir hluta af svölum. Sér
þvottaherbergi í íbúð. Gólfefni parket og flísar. Vinsæl staðsetning
miðsvæðis. Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 59,9 m.

Krummahólar 6 OPIÐ HÚS

Vel staðsett og falleg 101,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4. hæð
(efstu) ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stóra stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og þvottaherbergi.
Úr stofu er gengið út á suðvestur svalir með fallegu útsýni. Lyfta
er í stigagangnum og sérinngangur er í íbúðina af svalagangi sem
snýr inn í yfirbyggt Garðatorgið. Húsvörður. Verð 51,9 m.

HÚ

S

OP

IÐ

Laufvangur 7 Hf. OPIÐ HÚS
Falleg 77,4 fm 2ja – 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í þriggja hæða
fjölbýlishúsi. Tvö svefnherbergi. Endurnýjað baðherbergi,
eldhús, búr og þvottaherbergi. Sér þvottaherbergi í íbúð. Stórar
suðursvalir. Góð staðsetning. V. 32,9 m.

HÚ

S

Opið hús á mánudaginn 23. apríl n.k. kl. 16.30 – 17.15

OP

Falleg 108,6 fm 3ja herbergja miðborgar-íbúð á 8.hæð með útsýni
í vel staðsettu lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Opið
eldhús. Parket. Tvennar svalir. Útsýni. Innangengt í bílageymslu.
Íbúðin er laus til afhendingar. Verð: Tilboð óskast.

OP

IÐ

HÚ

S

Opið hús á mánudaginn 23. apríl n.k. kl. 18.00 – 18.30

Opið hús á þriðjudaginn 24. apríl n.k. kl. 17.00 – 17.30

Klapparstígur 1 OPIÐ HÚS

HÚ

S

Björt og falleg þriggja herbergja endaíbúð á 6.hæð (efstu) ásamt
bílastæði í bílageymslu. Mikið og fallegt útsýni er úr íbúðinni og
eru stórar suðursvalir með svaladyrum úr stofu og hjónaherbergi.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, opið eldhús, stofu, baðherbergi og tvö
góð herbergi. Húsið var viðgert og málað fyrir nokkrum árum og í
góðu ástandi.

Opið hús á þriðjudaginn 24. apríl n.k. kl. 18.00 – 18.30

Garðatorg 7 OPIÐ HÚS

IÐ

Opið hús á miðvikudaginn 25. apríl n.k. kl. 17.00 – 17.30

OP

Lækjasmári 6 OPIÐ HÚS

OP

IÐ

Ármúli 32 – Verslunarhúsnæði

HÚ

S

Til sölu 304,6 fm verslunarhæð ásamt 344,5 fm lagerhúsnæði og
154,6 fm skrifstofuhúsnæði samtals 803,7 fm auk 50% hlutdeild í
107,2 fm geymslurisi. Góðar leigutekjur – góð fjárfesting.
Verð 220 m.

Opið hús á þriðjudaginn 24. apríl n.k. kl. 16.30 – 17.15

Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali s: 655-9000.

sala

Við erum

Félag

fasteigna

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is

OP

IÐ

HÚ

S

HÁFJALLAKVÖLD
Í BOÐI VINA VATNAJÖKULS
24. APRÍL Í HÁSKÓLABÍÓ KL. 20:00

VATNAJÖKULL
Í BRENNIDEPLI
BØRGE OUSLAND
CROSSING VATNAJÖKULL AND BOTH POLES

RAX

RISI SEM RÆSKIR SIG – MYNDASÝNING AF VATNAJÖKLI

ÓLAFUR MÁR BJÖRNSSON & TÓMAS GUÐBJARTSSON
HÁFJALLAPERLUR Í VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐI

MAGNÚS TUMI GUÐMUNDSSON
JARÐFRÆÐIUNDRIÐ VATNAJÖKULL

6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

Sangría er sól í könnu og þá gildir
einu hvort hún er áfeng eður ei.
nordicphotos/Getty

Sumarleg
fjölskyldusangría

S
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Lárperuslysum fjölgar
Á
síðustu árum hefur lárpera (avókadó)
orðið einn vinsælasti ávöxtur í heimi
enda kölluð ofurfæða. Á sama tíma hefur
handarslysum fjölgað gífurlega. Slysin verða
yfirleitt þegar fólk reynir að ná steininum úr lárperunni með hnífi. Í Bretlandi hafa læknar bent
á hættuna og segja nauðsynlegt að hafa varúðarleiðbeiningar á pakkningum utan um lárperur.
Lárpera virðist vera í miklu uppáhaldi hjá
aldamótakynslóðinni þar sem fólk á þeim
aldri (fætt 1980-2000) er stærsti hópurinn sem
slasast. Þó varð frægt árið 2012 þegar Holly-

woodstjarnan Meryl Streep skar sig illilega í
lófann þegar hún reyndi að fjarlægja stein úr
lárperu.
Margir matreiðslumenn hafa sömuleiðis lent
í alvarlegum handarslysum vegna lárperunnar
sem lýtalæknar kalla „avocado hand“. Jamie
Oliver hefur sett myndband á Youtube þar
sem hann kennir fólki að taka steininn úr með
hnífi. Aðrir benda á að skera lárperuna fyrst
til helminga og síðan aftur niður í fjóra parta.
Þá er hægt að fjarlægja steininn með skeið eða
höndunum.

Lárpera getur verið varasöm þegar steinninn er
fjarlægður en góð er hún.

umarið er komið og þó íslenskt
veðurfar sé ekki alltaf til að
hrópa húrra fyrir er þó hægt
að finna hlýjuna í hjartanu auk þess
sem birtan svíkur engan sama hvað
tölurnar á mælinum segja. Það er því
vel við hæfi að gleðjast með góðum
sumardrykk. Sangría er dæmigerður
spænskur drykkur sem er yfirleitt
gerður með rauðvíni, niðurskornum
ávöxtum og sætuefni. Sumir bæta
enn meira áfengi í hann og aðrir
kanil. En sangría getur verið fyrir alla
fjölskylduna eins og þessi uppskrift
sýnir.
4 bollar vínberjasafi eða annar
berjasafi
¼ bolli eða 40 g bláber
1 bolli appelsínusafi
Safi úr einni límónu og tvær
límónur
2 appelsínur
2 bananar
2 ferskjur
¾ bollar bláber
Setjið vínberjasafann og bláberin
saman í blandara. Hellið því næst í
skál eða könnu. Bætið appelsínusafa
og límónusafa vel saman við. Setjið
ísmola í krukku, bætið vökvanum út
í og svo ávöxtunum niðurskornum
og endið á bláberjunum. Látið
standa í ísskáp í um tvær klukkustundir og berið svo fram ískalt.

Svona veistu
hvort sólarvörn
sé útrunninn

N

ú fyrst sumarið er opinberlega byrjað er ekki seinna
vænna að byrja að liggja
í sólbaði við hvert tækifæri. En
hvernig veit maður hvort sólarvörnin frá því í fyrra sé enn í lagi?
Tískuvefurinn Harper’s Bazaar
ræddi við húðlækni sem sérhæfir
sig í snyrtivörum til að fá endanlegt svar við þessari spurningu.
Mervyn Patterson segir að sólarvörn renni út og ætti því að vera
merkt með síðasta söludegi. Efnin
í sólarvörninni brotna niður með
tímanum og geta tapað virkni
sinni, en almennt endist sólarvörn
í að minnsta kosti ár.
Ef maður notar útrunna sólarvörn er hætta á að brenna í sólinni
því vörnin virkar ekki og jafnvel
gæti sólarvörnin sjálf ert húðina og
valdið óþægindum.
Ef það er einhver vafi um
hvort sólarvörnin sé í lagi er gott
að athuga lyktina og áferðina.
Útrunnin sólarvörn er líkleg til að
byrja að skilja sig og ef sólarvörnin
er komin með aðra lykt eða áferð
en þegar hún var ný gæti hún verið
farin að skemmast og þá borgar sig
ekki að nota hana.
Sólarvörn skemmist hraðar ef
hún er í sólinni og það er best að
geyma hana á dimmum, þurrum
og svölum stað.

30%
afsláttur

25%

afsláttur

Afsláttur
af völdum
bætiefnum
fyrir liðina,
húðina og
taugarnar

Vertu klár fyrir sumarið
Í apríl eru valin vítamín og bætiefni frá Solaray á afslætti í Lyfju.
Solaray framleiðir hágæða bætiefni sem hjálpa þér að undirbúa
sumarið. Vörurnar innihalda einungis náttúruleg hráefni sem
tryggir þér hreina orku og áhrifaríka virkni.
Finndu þinn sólargeisla í verslunum Lyfju og á lyfja.is

lyfja.is

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Hjólhýsi

Þjónusta

512 5800

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

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

Búslóðaflutningar
Hreingerningar

Hobby hjólhýsi 2018
Stórsparnaður!

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

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 !

Vinnuvélar

Hjólbarðar

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

Einstæð móðir óskar eftir bíl, til að
komast á milli. Uppl. í s. 861 6660

Hópferðabílar

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

BESTA VERÐIÐ !

Bílar óskast

Vy-þrif ehf.

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

Húsaviðhald
Flísalagnir - Múrverk
- Flotun - Sandsparsl Málun - Tréverk

www.sker.is

Vírushreinsun og
stýrikerfishreinsun
Fljót og góð þjónusta

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

SKER Hönnun & Gjafavara

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Rétta- bókhaldsþjónusta.

Toyota Landcruiser GX Diesel
06/2017 ek 29 þ.km, bakkmyndavél,
crise, hiti í sætum ofl. Okkar verð
7.390 þús !!! Skipti skoðuð.

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

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

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

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn Langholtsvegur
alla virka daga
126 frá 9-16
Reykjavík
Netfang:104
smaar@frettabladid.is

Techking Vinnuvéladekk

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

Varahlutir

RÚTUR TIL SÖLU

Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar
í síma: 699-3219

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

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

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

8 SMÁAUGLÝSINGAR
Nudd
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Til bygginga
Nudd

Atvinna

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Spádómar

Atvinna í boði

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Önnur þjónusta

Atvinna

Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

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

Skólar
Námskeið
Námskeið

Samhjálp

Samhjálp óskar eftir öflugum
einstaklingi á aldrinum 30
++ í símasölu á daginn. Góð
laun í boði. Tölvufærni og
góð íslenskukunnátta áskilin.
Upplýsingar í s. 561-1000 frá kl.1015 alla virka daga eða á fjaroflun@
samhjalp.is

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

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og
lagerstarfsmenn sem eru klárir í
mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA s.
780 1444

Tilkynningar

SKIPULAGSBREYTING
Breyting á deiliskipulagi Skarðshlíðar 3. áfanga, Hafnarfirði.
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 3.4.2018 að auglýsa tillögu að breyttu
deiliskipulagi Skarðshlíðar 3. áfanga í samræmi við 1. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Í breytingartillögunni hefur verið dregið úr einbýlishúsalóðum og þess í stað lögð áhersla á blandaða
byggð. Íbúðum fjölgað úr 88 í 120. Jafnframt er gerð breytingartillaga að legu og formi byggingarreita.
Parketslípun og Málun www.
parketogmalun.is 25 ára reynsla.
Parket og málarameistari að
störfum. Marstilboð 2900 kr Fm.
7728100

Keypt
Selt
Til sölu

ICELANDIC, ENGLISH &
NORWEGIAN f. FOREIGNERS ENSKA - NORSKA

Levels/Stig: I, II, III, IV, V: ÍSLENSKA
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f.
Fullorðna: Start/Byrja: 30/4,28/
5,25/6,23/7,3/9,1/10,29/10,26/
11,7/1.: 4 weeks/vikur x 5 days/
daga. 2-6 students/nem. Morn/
Aftern/Evening. Morgna/Síðd/
Kvölds. AUKATÍMAR: STÆ/EÐL:
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að
Norðurhellu 2, frá 23.04.2018–04.06.2018. Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á vef Hafnarfjarðarbæjar
www.hafnarfjordur.is. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu.
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim
skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 4. júní 2017. Þeir sem eigi
gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.
Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Húsnæði

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

Atvinnuhúsnæði

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

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

K

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

Hönnun

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

HÖNNUN
Verkfræðiteikningar

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

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

Domino’s-deild karla, úrslit

KR - Tindastóll

70-98

KR: Kristófer Acox 12/6 fráköst, Kendall
Pollard 12, Darri Hilmarsson 9/6 fráköst,
Brynjar Þór Björnsson 9, Marcus Walker 9,
Björn Kristjánsson 8, Pavel Ermolinskij 6/9
fráköst, Jón Arnór Stefánsson 3, Arnór Hermannsson 2.
Tindastóll: Pétur Rúnar Birgisson 26/9 stoðsendingar, Helgi Rafn Viggósson 18/10 fráköst, Axel Kárason 14, Chris Davenport 12,
Viðar Ágústsson 12, Friðrik Þór Stefánsson
6, Björgvin Hafþór Ríkharðsson 5, Sigtryggur Arnar Björnsson 3/7 stoðsendingar,
Helgi Freyr Margeirsson 2/4 fráköst,

Domino’s-deild kvenna, úrslit

Valur - Haukar

80-76

Valur: Aalyah Whiteside 32/4 fráköst/6
stoðsendingar, Guðbjörg Sverrisdóttir
18/4 fráköst, Hallveig Jónsdóttir 11, Elín
Sóley Hrafnkelsdóttir 10/8 fráköst, Bergþóra Holton Tómasdóttir 4/9 fráköst/5
stoðsendingar, Dagbjört Samúelsdóttir 3,
Dagbjört Dögg Karlsdóttir 2.
Haukar: Helena Sverrisdóttir 26/13 fráköst/12 stoðsendingar, Whitney Michelle
Frazier 18/7 fráköst, Þóra Kristín Jónsdóttir
14, Rósa Björk Pétursdóttir 9, Anna Lóa
Óskarsdóttir 5, Fanney Ragnarsdóttir 4.

Alfreð reimaði á sig
markaskó í sigriAugsburg
Fótbolti Alfreð Finnbogason,
landsliðsframherji í knattspyrnu,
snéri aftur inn á knattspyrnuvöllinn
með Augsburg eftir að hafa tognað
í kálfa í byrjun febrúar. Alfreð kom
til baka með trompi, en hann lagði
upp fyrra markið og skoraði það
seinna í 2-0 sigri Augsburg gegn
Mainz í 31. umferð þýsku efstu
deildarinnar í gær.
Alfreð hefur nú skorað 12 deildarmörk á yfirstandandi leiktíð, en þeir
leikmenn sem eru í öðru til þriðja
sæti á listanum yfir markahæstu
leikmenn deildarinnar hafa skorað
14 mörk. Alfreð á því góða möguleika á því að hreppa silfur- eða
bronsskó haldi hann áfram að mæta
til leiks á skotskónum.
Augsburg tryggði endanlega
sæti sitt í efstu deild með sigrinum
í gær, en liðið er tíu stigum frá fall
sæti þegar þrjár umferðir eru eftir

af deildarkeppninni. Augsburg
á enn tölfræðilegan möguleika á
Evrópusæti, en sjö stig skilja liðið
að frá RB Leipzig sem situr í sjötta
sæti deildarinnar sem veitir þátttökurétt í Evrópudeildinni á næstu
leiktíð.
„Gæti ekki beðið um betri leið til
þess að snúa aftur inn á völlinn. Þrjú
stig á töfluna og þar með er sætið í
efstu deild á næstu leiktið tryggt.
Fram undan eru bjartir tímar hjá
Augsburg,“ sagði Alfreð um endurkomu sína í stöðuuppfærslu á Twitter.
Þó svo að litlu sé að keppa hjá
Augsburg það sem eftir lifir leiktíðar
þá mun Alfreð að öllum líkindum
gera allt sem í hans valdi stendur til
þess að bæta við mörkum og hreppa
annað hvort silfur- eða bronsskóinn.
hjorvaro@frettabladid.is

Staðan

Áskorendabikarinn, undanúrslit

ÍBV - Potaissa Turda

31-28

Mörk ÍBV: Theodór Sigurbjörnson 13, Kári
Kristján Kristjánsson 4, Sigurbergur Sveinsson, Andri Heimir Friðriksson 2, Róbert
Aron Hostert 2, Agnar Smári Jónsson 2, Friðrik Hólm Jónsson 2, Daníel Griffin 1, Elliði
Snær Viðarsson 1.
Seinni leikur liðanna fer fram í Rúmeníu
sunnudaginn 29. apríl.

Fjórðir sigur
HB í röð
Hér heldur hann á bikarnum fyrir enska meistaratitilinn. Nordicphotos/GETTy

því að fara taplaust í gegnum deildina
á þeirri leiktíð.

Bygging Emirates hafði áhrif
Frá árinu 2004 breyttist valdajafnvægið í ensku knattspyrnunni og eftir að
hafa orðið enskir meistarar þrisvar á
sex árum var 19 ára samfelld þátttaka
í Meistaradeild Evrópu og bikarmeistaratitlar það sem hélt Wenger í starfi.
Alls urðu bikarmeistaratitlarnir sjö í
stjóratíð Wengers. Hann komst síðan
næst því að vinna Meistaradeild Evrópu þegar Arsenal tapaði fyrir Barcelona í úrslitaleik keppninnar árið
2006.
Ákveðið var að hefjast handa við
byggingu nýs heimavallar Arsenal
um síðustu aldamót. Sá leikvangur,
sem fékk nafnið Emirates, var tekinn
í notkun haustið 2006. Bygging Emir-

ates kostaði skildinginn og hafði það
veruleg áhrif á möguleika Wengers til
að styrkja leikmannahóp sinn árin
eftir að hann var byggður. Arsenal
dróst aftur úr keppinautum sínum þar
sem liðið hafði ekki fjárhagslegt bolmagn til að bítast við þá um stærstu
knattspyrnustjörnur heimsins.
Nú þegar Wenger hefur mistekist
að koma liðinu í hóp fjögurra efstu
liða ensku úrvalsdeildarinnar tvö ár í
röð hafa hann og stjórn Arsenal sammælst um að láta gott heita. Wenger
gæti kvatt stuðningsmenn sína með
titli, en liðið er komið í undanúrslit
Evrópudeildarinnar þar sem Atlético
Madrid er mótherjinn. Wenger mun
leggja allt í sölurnar í því einvígi og
vonast líklega til þess að kveðja félagið sem hann elskar með titli.
hjorvaro@frettabladid.is

Fótbolti HB, sem leikur undir stjórn

Heimis Guðjónssonar, fór með sigur
af hólmi í fjórða leik sínum í röð
þegar liðið vann TB/FCS/Royn með
einu marki gegn engu í sjöundu
umferð færeysku efstu deildarinnar
í knattspyrnu karla í gær. Eftir tap í
fyrsta deildarleik Heimis við stjórnvölinn hjá HB hefur liðið nú gert eitt
jafntefli og borið sigur úr býtum í
fimm leikjum.
HB er í öðru sæti deildarinnar með
16 stig eftir þennan sigur, en liðið er
þremur stigum á eftir KÍ sem trónir
á toppi deildarinnar. Það var einmitt
KÍ, topplið deildarinnar, sem sigraði
HB með þremur mörkum gegn engu
í fyrstu umferð deildarinnar.
Brynjar Hlöðversson, sem gekk til
liðs við HB frá Leikni fyrr á þessu ári,
lék allan leikinn fyrir HB í sigrinum
gegn TB/FCS/Royn. Næsti leikur HB
er gegn B68 í færeysku bikarkeppninni. – hó

Fram fór til að mynda illa með GG og skoraði tíu mörk gegn engu.

Úrslitin eftir bókinni
Fótbolti Leikið var í annarri umferð
Mjólkurbikars karla í knattspyrnu
um helgina. Nokkrir skellir litu
dagsins ljós og mikið var skorað í
leikjum umferðarinnar. Fram fór til
að mynda illa með GG og skoraði tíu
mörk gegn engu marki GG-manna.
Magni Grenivík vann 5-0 sigur gegn
KF, Einherji vann nokkuð óvæntan
sigur gegn Leikni Fáskrúðsfirði
og Reynir Sandgerði fór illa með
Skallagrím.
Á föstudagskvöldið vann Selfoss
sigur gegn Gróttu eftir vítaspyrnukeppni. Gunnlaugur Jónsson fór
vel af stað með Þrótt Reykjavík, en
liðið hafði betur gegn Vængjum
Júpíters. Leiknir Reykjavík lenti í
kröppum dansi með KH, en slapp
með skrekkinn. Höttur bar sigur úr
býtum gegn Hugin, nágrönnum frá
Seyðisfirði. Víðir vann Þrótt Vogum

í öðrum nágrannaslag á Suðurnesjunum.
Njarðvík komst áfram eftir sigur
gegn Kórdrengjunum, Kári vann
stóran sigur gegn Elliða og Hamar
vann nauman sigur á Létti. HK fór
með þægilegan sigur af hólmi þegar
liðið mætti Álftanesi.
Annarri umferð bikarkeppninnar lýkur svo í kvöld með þremur
leikjum. Dalvík/Reynir heimsækir
næsta bæ og mætir Þór Akureyri,
ÍR og Augnablik eigast við í Breiðholtinu og Völsungur fær Tindastól
í heimsókn.
Dregið verður í 32 liða úrslit
Mjólkurbikars karla í hádeginu í
dag, en auk þeirra liða sem tryggja
sér sæti í hattinum með sigri í annarri umferð keppninnar bætast liðin
12 úr Pepsi-deildinni við keppnina
á þessu stigi.

ÖLL BRAUÐ Á

25%

AFSLÆTTI

ALLA
MÁNUDAGA
PRENTUN.IS

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 -16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00
www.bjornsbakari.is

tímamót
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Merkisatburðir
1889 Kaupfélag Skagfirðinga
er stofnað.
1945 Herman Göring
biður Adolf Hitler um
stíga til hliðar sem leiðtogi Þriðja ríkisins.
1970 Richard Nixon
staðfestir ný lög í
Bandaríkjunum sem
banna tóbakslauglýsingar.
1983 Kvennalistinn
fær þrjár konur
kjörnar á Alþingi.
1984 Vísindamenn
finna veiruna
sem veldur AIDS.
Upphaflega er
hún kölluð
HTLV-III.

1985 CocaCola breytir
uppskrift sinni og kynnir „New Coke“ til leiks við lítinn
fögnuð.
1992 Halldór Laxness
verður níræður. Blysför
er farin af því tilefni að
Gljúfrasteini.
1993 Erítreumenn
samþykkja að lýsa yfir
sjálfstæði frá Eþíópíu í
þjóðaratkvæðagreiðslu.
1998 James Earl Ray
sem skaut Martin Luther
King Jr. til bana deyr í
fangelsi.
2014 Rússneska þingið
samþykkir lagabreytingar
sem fela í sér bann við
ljótum munnsöfnuði í
kvikmyndum, tónlist og
listum.

 ússneskir hershöfðingjar virða fyrir sér jarðneskar leifar geimfarans Vladimírs Komarov. Á þessum degi árið 1967 skutu
R
Sovétmenn geimfarinu Soyuz 1 á loft, með Komarov um borð. Geimfarið var mikil hrákasmíði og stuttu eftir að það komst á
sporbraut um Jörðu varð ljós að Komarov myndi ekki lifa af. Hann lést þegar geimfarið hrapaði til jarðar. Bandaríska leyniþjónustan hleraði samskipti hans við stjórnstöð en á leiðinni niður blótaði hann yfirmönnum sínum í sand og ösku.
nordicphotos/Getty

Tíu ár frá gas, gas, gas
Sturla Jónsson segir ástandið hafa versnað frá mótmælum vörubílstjóra á
Suðurlandsvegi fyrir tíu árum. Hiti var í mótmælunum og sá lögregla sig
knúna til þess að beita piparúða. Steinum og eggjum var kastað í lögreglu.

Á
Elsku pabbi okkar, tengdapabbi, afi,
langafi og langalangafi,

Friðbjörn Gunnlaugsson
skólastjóri

sem lést þann 11. apríl á líknardeild
Landspítalans, verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju, föstudaginn 27. apríl, kl. 13.
Sveinbjörg Anna Friðbjarnardóttir Garðar Sigurvaldason
Gunnlaugur Friðbjarnarson
Álfheiður Freyja Friðbjarnardóttir Friðrik Jósafatsson
Ása Fönn Friðbjarnardóttir
barnabörn, langafabörn og langalangafabarn.

Elsku faðir minn,

Björn Júlíusson
Starengi 8, Selfossi,

lést á dvalarheimilinu Ási mánudaginn
16. apríl. Útförin fer fram frá
Selfosskirkju föstudaginn 27. apríl
kl. 13.00.
Ingibjörg Erla Björnsdóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5407.

ratugur er í dag liðinn frá því að
vörubílstjórar lokuðu Suðurlandsvegi við Olís. Mótmælin
voru þau stærstu í mótmælaröð
vörubílstjóra og sá lögregla sig knúna til
að beita piparúða á mótmælendur til að
ná stjórn á vettvangi.
Á þessum tíma börðust vörubílstjórar
fyrir breytingum á reglum um hvíldartíma, lækkun álagna á eldsneyti og endurskoðun nýrra reglna um endurnýjun á
meiraprófsréttindum svo fátt eitt sé nefnt.
Nú, áratug síðar, segir Sturla Jónsson,
talsmaður mótmælenda og fyrrverandi
forsetaframbjóðandi, að ástandið hafi
versnað. „Það er sérstakt hvernig við
látum fara með okkur. Maður veltir því
fyrir sér af hverju þrælsóttinn í þjóðinni
er svona ofboðslegur,“ segir hann.
Sturla segir að hann minni að bensínlítrinn hafi verið í kringum 89 krónur
þegar mótmælin fóru fram, lítri af dísilolíu um tuttugu krónum ódýrari. Í gær
voru hins vegar lítrarnir báðir yfir 200
krónum.
Þ etta g e r ð i st: 2 3 . a p r í l 2 0 0 5

Sturla Jónsson við mótmæli í Ártúnsbrekku í mars 2008. Fréttablaðið/Arnþór

„Þú getur rétt ímyndað þér hvað þessi
hækkun er búin að hafa mikil áhrif á
vísitöluna, svona varðandi lánin hjá
okkur og bara allt annað í landinu,“ segir
Sturla.
Hann bætir því við að til samanburðar
sé lítrinn seldur á innan við sextíu krón-

Fyrsta myndbandið birtist á YouTube
Örfáum dögum eftir að vefsíðan You
Tube var tekin í gagnið birti notandinn
„Jawed“ fyrsta myndbandið á síðunni
undir yfirskriftinni „Me at the Zoo,“ eða
Ég í dýragarðinum. Notandinn var sjálfur
Jawed Karim, annar stofnenda YouTube.
Myndbandið var 19 sekúndur að
lengd. Þar má sjá Karim, þá 26 ára, fyrir
framan myndavélina í dýragarðinum í
San Diego í Bandaríkjunum.
Á síðustu tólf árum hafa notendur
YouTube horft á myndbandið tæplega
fimmtíu milljón sinnum.
YouTube er í eigu Google í dag og er
ein vinsælasta vefsíða veraldar. Virði
hlutar Karim í síðunni eftir kaup Google
var 64 milljónir Bandaríkjadala.

ur víða í Bandaríkjunum. „Þetta er búið
að fara mjög illa með okkur. Það er bara
svoleiðis. 2008 kostaði hvað, þrjátíu þúsund krónur rúmlega að fylla á tankinn á
vörubíl? Sami tankur í dag er á rúmlega
hundrað þúsund,“ segir Sturla.
thorgnyr@frettabladid.is

Vettvangur
viðskiptafrétta

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á miðvikudögum

» Nýjar viðskiptafréttir daglega á frettabladid.is/markadurinn
» Þú getur einnig nálgast Markaðinn í Fréttablaðs appinu
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veður, myndasögur

Mánudagur

23. apríl 2018

Þrautir

M Á NU D AGU R

Norðaustanátt
á landinu í dag,
víða 8-13 m/s.
Dálítil rigning eða
slydda um landið
norðaustanvert,
en styttir upp
þegar líður á daginn.
Bjartviðri sunnan
og vestan til, en
þykknar heldur
upp með skúrum
sunnanlands
síðdegis. Heldur
hægari vindur um
kvöldið.
Létt
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LÁRÉTT
1. tíund
5. sarg
6. reyndar
8. afgangar
10. rómversk
tala
11. einkar
12. matreiða
13. óhapp
15. gimsteinn
17. efni
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Gligoric átti leik gegn Aaron í
Hastings árið 1962.
Svartur á leik
1…Hh4! 2. Dg2 Dxg2 3. Hxg2
Hh1+ 0-1. Topalov er efstur
eftir fjórar umferðir á Shamkirmótinu í Aserbaídsjan. Mörg
jafntefli einkenna mótið. Mikið
fjör er á bandaríska meistaramótinu en þar tapaði Caruana
óvænt í fyrradag.
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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.

www.skak.is: Erlend ofurmót.
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LÁRÉTT: 1. skatt, 5. urg, 6. jú, 8. leifar, 10. lm, 11. all,
12. elda, 13. slys, 15. túrkís, 17. satín.
LÓÐRÉTT: 1. sullast, 2. krem, 3. agi, 4. tjald, 7.
úrlausn, 9. falskt, 12. eyra, 14. lús, 16. íí.
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Gunnar Björnsson

Skák

2

LÓÐRÉTT
1. slettast
2. smyrsl
3. væta
4. skýli
7. niðurstaða
9. svikult
12. skynfæri
14. skordýr
16. tveir eins

Pondus Eftir Frode Øverli
Enn úr takti.

Aldrei aftur,
102, 103,
Maggi!
104... sjáðu,
Heyrirðu það?
pabbi!

105

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hversu marga espresso ertu búinn að
drekka í dag, Pierce?

Nýjar vörur frá geoSilica
Kísill Íslenskt kísilsteinefni
Recover Fyrir vöðva og taugar

Síðustu þrír
meðtaldir þá?

Renew Fyrir húð, hár og neglur
Repair Fyrir bein og liði

Barnalán
Hvaða dagur
er í dag?

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum,
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.geosilica.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég keyrði krakkana, skellti haug af
þvotti í þvott, eldaði og tók til...

Þetta hlýtur að vera hvaða dagur sem er!
Skiptir
engu, ég
kíki bara
á símann
minn.

MÁNUDAGUR

23. apríl 2018

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur

fjarðarkirkju
Starfshópur um samskipti heimila
og skóla í grunnskólum Hafnarfjarðar boðar til opins vinnufundar.
Tilefnið er að starfshópurinn, sem
hefur það verkefni þessa mánuðina
að vinna að mótum áherslna í samstarfi heimila og skóla, leitar að viðbrögðum og sjónarmiðum á vinnu
starfshópsins og viðbrögðum við
vinnu sinni fram að þessu.

hvar@frettabladid.is

Hvað? Um harðstjórn – Spjallað og
spáð á alþjóðlegum degi bókarinnar
Hvenær? 17.00
Hvar? Bókabúð Forlagsins
Í tilefni útgáfu bókarinnar Um
harðstjórn á íslensku stendur Forlagið fyrir opnum umræðufundi á
alþjóðlegum degi bókarinnar, 23.
apríl, í Bókabúð Forlagsins á Fiskislóð. Guðmundur Andri Thorsson,
alþingismaður, rithöfundur og
þýðandi bókarinnar, og Silja Bára
Ómarsdóttir, stjórnmálaskýrandi
og kennari í stjórnmálafræðideild
Háskóla Íslands, munu þar ræða
innihald bókarinnar, heimsmálin
og stöðu lýðræðis í heiminum.

23. apríl 2018
Tónlist
Hvað? Ife Tolentino & Óskar Guðjónsson
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Brasilíski söngvarinn og gítarleikarinn Ife Tolentino er staddur
á Íslandi og leikur með Óskari
Guðjónssyni saxófónleikara á tónleikum í Mengi.

Viðburðir
Hvað? Adam
Hvenær? 18.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Myndin gerist í listamannahverfinu
Neuköln í Berlín, þar sem hinn
ungi Adam stendur frammi fyrir
erfiðustu ákvörðun lífs síns þegar
móður hans, alkóhólsjúkri teknótónlistarkonu, er komið fyrir á
stofnun.
Hvað? Vinnufundur um samstarf
heimilis og grunnskóla
Hvenær? 16.30
Hvar? Safnaðarheimili Hafnar-

17

m e n n i n g ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Hvað? Ragga nagli fræðir safngesti
Hvenær? 19.30
Hvar? Bókasafni Garðabæjar
Þú kynnist hugmyndafræði „Mindful eating“ og hugrænni atferlismeðferð og færð verkfæri fyrir hug
og hegðun til að tileinka þér jafnvægi, fjölbreytni og hófsemi í mat.
Í mindful eating viljum við nálgast
mat sem nærir og gleður, frekar
en að forðast mat, og heilsusamlegt mataræði verður lífsstíll og við
njótum þess að borða næringarríkt
og líka næringarsnautt án samviskubits. Fyrirlesari er Ragnhildur
Þórðardóttir, Ragga Nagli, klínískur
heilsusálfræðingur og einkaþjálfari.

Ragga Nagli fræðir Garðbæinga um
ýmislegt sem tengist heilbrigðu
mataræði.

Sýningar
Hvað? Mokkaland
Hvenær? 09.00
Hvar? Mokka-Kaffi
Myndlistarsýning Lóu Hlínar
Hjálmtýsdóttur „Mokkaland“.
Andvaka, þunglynt, öfundsjúkt
eða dautt fólk flækist um í litríkum
heimi. Tilgangsleysið er algjört
og hvorki ástin né ríkidæmi getur
bjargað þeim.

Hvað? Ex libris | Sýning á bókamerkjum
Hvenær? 10.00
Hvar? Borgarbókasafninu Tryggvagötu
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.
Hvað? Samstarf um sögu og framtíðarsýn
Hvenær? 13.00
Hvar? Árbæjarsafni
Samstarf um sögu og framtíðarsýn:
Hverfið mitt Fossvogurinn 19182118. 58 nemendur í 4. bekk í Fossvogsskóla rannsökuðu og skoðuðu
nærumhverfi sitt frá 1918 til 2018 og
veltu fyrir sér hvernig Fossvogurinn
leit út áður en hann byggðist upp og
hvernig byggð þróast bæði í hverfinu þeirra og almennt í Reykjavík.
Þau fengu sérfræðing frá Borgarsögusafni í heimsókn í skólann

og komu í tvær vettvangsferðir.
Afrakstur rannsóknarinnar er þessi
sýning sem lýsir þeirra framtíðarsýn
2118. Sýningin verður í Árbæjarsafni
frá 20.-30. apríl. Ókeypis aðgangur
fyrir börn og fullorðna í þeirra fylgd.
Hvað? Eitt leiðir af öðru og öðru og
öðru - Ásgeir Skúlason
Hvenær? 12.00
Hvar? Bókasafni Mosfellsbæjar
Myndlist Ásgeirs einkennist af þráhyggjukenndri endurtekningu með
aðferðir og efnivið en öll verkin á
sýningunni eru unnin úr PVC-rafmagnseinangrunarteipi. Um ferlið
segir Ásgeir: „Ég ræð ekki við mig,
þegar þráhyggjan kemur yfir mig
verð ég að gera tilraunir, ég verð að
halda áfram sama hver endanleg
útkoma verður, burtséð frá því hvort
mér þyki hún góð eða slæm.“ Verkin
á sýningunni eru afrakstur þessara
tilrauna og þróunar.
Hvað? Tímamót – Elliglöp
Hvenær? 10.00
Hvar? Listhúsi Ófeigs, Skólavörðustíg
Þrír gamalreyndir listamenn leiða
saman hesta sína á sýningu í Listhúsi
Ófeigs, Skólavörðustíg 5, þeir Örn
Þorsteinsson, Ófeigur Björnsson
og Magnús Tómasson. Þetta er þó
langt í frá í fyrsta sinn sem þeir sýna
saman.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Doktor Proktor & Prumpuduftið
Cicha Noc ENG SUB
Doktor Proktor & tímabaðkarið
Adam
Narzeczony Na Niby ENG SUB
Pitbull Ostatni Pies
A Gentle Creature
Loving Vincent

18:00
18:00
18:00
20:00
20:00
22:00
22:00
22:15

TVÆR NÝJUNGAR

RENAULT KANGOO

ENNEMM / SÍA / NM85918 Renault Kangoo 5x20 jan

www.renault.is

100% RAFMAGN

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

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

Verð: 3.750.000 kr.

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

Eyðsla 4,3 l/100 km*
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

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

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði og ríkulegum búnaði.
Nú bjóðum við tvær spennandi nýjungar á þessum vinsæla sendibíl.
Kangoo með dísilvél og sjálfskiptingu og Kangoo EV með stærri rafhlöðu.

18

Dagskrá

m e nn i ng ∙ F R É T T A B LA ð i ð

23. apríl 2018

MÁNUDAGUR

Mánudagur

Nýtt
FYRIR ÍSLAND
KL. 20:05

Gummi Ben heimsækir strákana okkar og hitar upp íslensku þjóðina
fyrir Heimsmeistaramótið í Rússlandi í sumar. Í þessum fyrsta þætti
hittir hann fyrirliðann Aron Einar Gunnarsson og spyr hann spjörunum
úr um landsliðið, framtíðina og HM og við sjáum hvernig hann tekst á
við líﬁð í Cardiff.

Magnað

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

Ný
aröð
þátt

WESTWORLD
KL. 22:20

Mannleg vélmenni sjá um að sinna öllum þörfum gesta í fullorðinsskemmtigarði. Í síðustu þáttaröð kom í ljós galli í vélmennunum sem
hafði ógnvænlegar aﬂeiðingar í för með sér. Þátturinn er heimsfrumsýndur á sunnudögum klukkan 1 eftir miðnætti.
BROTHER VS. BROTHER
KL. 19:25

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.

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
14.35 The X Factor UK
16.30 Friends
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Brother vs.Brother
20.15 Fyrir Ísland Nýir og
skemmtilegir heimildarþættir í
umsjón Guðmundar Benediktssonar. Gummi Ben hittir leikmenn
íslenska landsliðsins í knattspyrnu og kynnist strákunum
okkar ásamt því að sjá hvernig
þeir búa í heimi atvinnumannsins, æfa og spila. Hvers vegna er
Ísland, minnsta þátttökuland í
sögu keppninnar, komið í úrslitakeppni HM í knattspyrnu? Strákarnir svara þessu og segja frá því
sem þeir hafa þurft að leggja á sig
frá unga aldri til að vera komnir
á þann stað sem þeir eru núna.
Þættirnir eru fjölbreyttir og veita
áhorfendum persónulega innsýn
í daglegt líf landsliðshetjanna
okkar.
20.50 Suits
21.35 S.W.A.T.
22.20 Westworld
23.35 The Path
00.25 Lucifer Þriðja syrpan af
þessum mögnuðu spennuþáttum
frá Warner um djöfulinn sjálfan
sem kom upp á yfirborð jarðar
þegar hann fékk nóg af helvíti dag
einn.
01.10 60 Minutes
01.55 Timeless
02.40 Unsolved: The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
03.25 I Am Evidence
04.50 The Blacklist: Redemption
05.35 The Middle

01.20 Baby Daddy
01.45 Tónlist
19.10 Baby Daddy
19.35 Anger Management
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Silicon Valley
21.20 Famous In Love
22.00 Empire
22.45 The Last Man on Earth
23.10 The Americans
00.50 Baby Daddy
01.15 Anger Management
01.40 Seinfeld
02.05 Tónlist

11.10 To Walk Invisible
13.15 Turks & Caicos
14.55 50 First Dates
16.35 To Walk Invisible
18.40 Turks & Caicos
20.20 50 First Dates
22.00 The Danish Girl
00.00 A Girl Interrupted Mögnuð
kvikmynd sem færði Angel
inu Jolie Óskarsverðlaunin.
Sagan gerist í Bandaríkjunum
eftir miðjan sjöunda áratuginn.
Susanna er 17 ára stúlka sem á
erfitt með að fóta sig í lífinu. Hún
er vistuð á geðsjúkrahúsi þar sem
sjúklingarnir eiga við ólík vandamál að stríða. Lisa er í þeim hópi
en kynnin við hana hafa djúpstæð áhrif á Susönnu.
02.05 Nightcrawler
04.00 The Danish Girl

stöð 2 sport
06.30 Messan
07.55 Manchester City - Swansea
09.35 WBA - Liverpool
11.15 Watford - Crystal Palace
12.55 Messan
14.25 KR - Tindastóll
16.05 Domino's körfuboltakvöld
16.35 Cardiff City - Nottingham
Forest
18.15 Ensku bikarmörkin
18.45 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
19.10 Valur - Fram
21.00 Seinni bylgjan
21.30 Pepsí deildin - Upphitun
23.10 Everton - Newcastle

stöð 2 sport 2
08.05 FA Cup - Preview Show
08.35 FA Cup
10.15 FA Cup
11.55 Augsburg - Mainz
13.35 NBA - Playoff Games
15.30 FA Cup
17.10 Stoke - Burnley
18.50 Everton - Newcastle
21.00 Football League Show
21.30 Spænsku mörkin
22.00 Ensku bikarmörkin
22.30 Valur - Fram

SUITS

KL. 20:50

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

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

Stöð 2

Stöð 2 Krakkar
07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 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
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
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
19.00 The Seventh Dwarf

Könnuðurinn
Dóra
kl. 09.00, 13.00
og 17.00

golfStöðin
09.00 Valero Texas Open
14.00 Golfing World
14.50 Hugel - JTPC LA Open
16.24 PGA Tour: Arnold Palmer's
Legacy
17.50 PGA Highlights
18.45 Valero Texas Open
23.45 Champions Tour Highlights

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
20.55 Hafið, bláa hafið: Á tökustað
21.10 Sýknaður
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Saga HM: Ítalía 1990
00.00 Kastljós
00.15 Menningin
00.20 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
09.45 The Late Late Show with
James Corden
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 Starring
Jimmy Fallon
19.00 The Late Late Show with
James Corden
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
00.50 The Late Late Show with
James Corden
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

Hjólagrindur
og ferðabox

Sti l l i ng hf. | Sí m i 520 8000 | www. s t i lli n g. i s | s t i lli n g@s t i lli n g. i s

Lífið

20

l í f i ð ∙ F R É T TA B L A ð i ð

2 3 . apr í l 2 0 1 8

MÁNUDAGUR

Yeezús er risinn aftur
Íslandsvinurinn
Kanye West vaknaði
til lífsins á Twitter í
síðustu viku og fór
að senda frá sér tíst
í gríð og erg. Þar á
meðal kynnti hann
nýja bók og tvær
nýjar plötur, þar á
meðal sólóplötuna
sem hann hefur
verið að vinna að í
Wyoming-fylki upp á
síðkastið.

K

anye West snéri aftur
á Twitter á dögunum
eftir um árs hlé á miðlinum og hóf að drita
út tístum. Síðast þegar
þetta gerðist var það undirbúningur fyrir nýja plötu og bjuggust
margir við því að svo væri líka í
þetta sinn – sem raunin varð því
að Kanye West tilkynnti á fimmtudaginn að hann ætlaði að gefa út
sólóplötu 1. júní auk þess sem
hann tilkynnti plötu með dúóinu
Kids See Ghosts, skipuðu honum
og Kid Cudi.
Lítið er vitað um þessa nýju
plötu Kayne West en árið 2016
sagði hann að næsta plata væri
titluð Turbo Grafx 16 auk þess sem
tveimur lögum heur verið lekið.
Á samfélagsmiðlum er líka hægt
að sjá að Kanye er búinn að vera
í stífum upptökum með hellingi
af stórum röppurum og tónlistarmönnum í Wyoming-fylki – en það
er venja hjá honum að taka upp í
öðrum fylkjum eða löndum. Um er
að ræða bæði tónlistarmenn sem
hafa komið að síðustu plötum auk
nokkurra nýrra.

Kanye West þegar hann heimsótti Donald Trump Bandaríkjaforseta í Trump-turninn. Myndir/Nordiphotos/Getty

Hverjir hafa sést í Wyoming?

The Dream
Söngvari og lagahöfundur.
Travis Scott
Rappari, maður Kylie Jenner.
Tony Williams
Söngvari sem hefur mikið unni með
Kanye.
King Louie
Rappari frá Chicago, hefur mikið
unnið með Kanye.
Pi‘erre Bourne
Framleiðandi.
ASAP Bari
Listrænn stjórnandi ASAP-hópsins
Kid Cudi
Tónlistarmaður sem hefur mikið
unnið með Kanye West.
Nas
Rappari og goðsögn.
Jeff Bhasker
Tónlistarmaður, Grammy-verðlaunahafi sem hefur komið að
mörgum plötum Kanye West.
Mike Dean
Framleiðandi sem tekur upp og
mixar nánast allt með Kayne West.
Drake
Poppgoðið var statt í Wyoming
samkvæmt Snapchat
Wheezy
Pródúser.

Hvað er vitað?

Nafn: Turbo Grafx 16?
Lagafjöldi: 7
Útgáfudagur: 1. júní

Kid Cudi, sem unnið hefur mikið
með Kanye West í gegnum tíðina.

Pródúserinn Mike Dean, sem tekur
upp stóran hluta laga Kanyes.

Poppgoðsögnin Drake var í Wyoming nýlega samkvæmt Snapchat.

Upp og niður með
Kanye West og Kid Cudi

Þeir félagar hafa verið samstarfsmenn síðan 2008 en sambandið
hefur stundum orðið stirt – árið
2013 yfirgaf Kid Cudi GOOD music
plötufyrirtæki Kanye West og virtist
það ekki vera í góðu. Síðar urðu þeir
vinir aftur en það stóð þó ekki lengi
því að í september í fyrra upphófust
harðar deilur á milli þeirra og sakaði
Kid Cudi Kanye um að vera sama
um hann. Nú virðist allt vera í dúnalogni og plata á leiðinni.

Bestu lögin með þeim saman
All of the Lights
Welcome to heartbreak
Gorgeous
Father Stretch My Hands Pt. 1
Guilt Trip
The Morning

Frá Teton-dalnum í Wyoming, þar
sem Kanye hefur verið að taka upp.

Breiðskífur Kanye West

The College Dropout (2004)
Late Registration (2005)
Graduation (2007)
808s & Heartbreak (2008)
My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)
Watch The Throne (2011)
Yeezus (2013)
The Life of Pablo (2016)
stefanthor@frettabladid.is

Föstudaginn 27. apríl kl. 20:00 á Hlíðarenda

Pepsideildin gæti ekki byrjað á stærri leik.
Við tökum á móti erkifjendum okkar í KR.
Við höfum háð margar rimmur og upplifað stóra sigra og sár töp.
Í þetta skiptið verður bara ein útkoma, SIGUR!

Glæsilegt nýtt klúbbhús Vals,
FJÓSIÐ opnar kl 17:00.

ALLIR Á VÖLLINN!
ÁFRAM VALUR!

O
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KOMDU NÚNA!

AÐ SOFA ER EITT – AÐ HVÍLAST ER ANNAÐ

ALLT ÞAÐ NÝJASTA
FRÁ TEMPUR®
MEÐ 25% AFSLÆTTI Á TEMPUR-DÖGUM Í BETRA BAKI

Hönnuð fyrir sneggra viðbragð

TEMPUR® Contour
Hönnuð fyrir meiri stuðning

TEMPUR® Cloud
Hönnuð fyrir meiri mýkt

MicroTech frá Tempur
Fyrir þá sem kjósa
Tempur® á betra verði

Nýjar gerðir
og fjölbreytt úrval

heilsukodda

DAL S B RAUT 1
Akureyri
588 1100

Spilar á sögufrægt

James Bond og Bítla-horn

TEMPUR® Hybrid

FA XA F E N I 5
Reykjavík
588 8477

Bítlarnir nýttu hæfileika Johns H. Burden á 8. plötu sinni, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. NordicPhotos/getty

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Hornið sem Kjartan Ólafsson, lektor og formaður félagsvísindadeildar
Háskólans á Akureyri, leikur á var áður í höndunum á John H. Burden
sem blés í hornið fyrir margar frægustu kvikmyndir allra tíma.

É

g er með alls konar hljóðfæri í mínum fórum en eitt
er hljóðfæri sem John H.
Burden spilaði á. Hann var
einn af aðalhornleikurunum í London á sínum tíma og spilaði í öllum James Bond myndum til
1978 og einnig með Bítlunum á Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band,“
segir Kjartan Ólafsson, lektor og formaður félagsvísindadeildar Háskólans á Akureyri sem og hornleikari
Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands.
Hljómsveitin stendur á tímamótum en loksins getur hún boðið
sömu laun og fyrir sambærilegt
starf í Sinfóníuhljómsveit Íslands,
eitthvað sem þótti fjarlægur draumur þegar hún var stofnuð árið 1993.
Fyrir utan að hafa í hávegum
flutning á klassískri tónlist hefur
hljómsveitin á síðustu árum sérhæft sig í upptökum á kvikmyndatónlist og stuðlað
að frumflutningi á nýrri
íslenskri sinfónískri
tónlist. Á yfirstandandi
starfsári hefur verið uppselt á 14 tónleika sem
hljómsveitin hefur tekið
þátt í. Sveitin hefur
á sama tíma
jafnframt leikið
fyrir ríflega
14.000 tónleikagesti,bæði
á Íslandi og í
Færeyjum.
Þó því marki
hafi nú verið
náð að geta
boðið hljóðfæraleikurum
sömu laun og
fyrir sambærileg
störf við Sinfóníuhljómsveit Íslands
er enn margt ógert
og opinber fram-

Kjartan Ólafsson leikur á merkilegt horn í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.

lög til starfseminnar enn langt
frá því eðlilega viðmiði að vera
ekki lægri en sem nemur tíunda
hluta þess sem varið er til sambærilegrar starfsemi á höfuðborgarsvæðinu.
Kjartan hefur einmitt
verið í hljómsveitinni
frá upphafi. „Ég hef
séð hljómsveitina
vaxa og dafna.
Þegar ég var ungur
og að byrja var
ekki til neitt
hentugt húsnæði. Til að
spila í íþróttaskemmunni
þurfti að fara
um bæinn á heyvagni og safna stólum
úr grunnskólum.
James Bond notar
aðeins það besta.

Ég hef séð hljómsveitina vaxa og
dafna. Þegar ég var ungur
og að byrja var ekki til
neitt hentugt húsnæði. Til
að spila í íþróttaskemmunni þurfti að fara um
bæinn á heyvagni og safna
stólum úr grunnskólum.

Nú erum við með Hof sem er frábært. Þegar við spiluðum til dæmis
í Akureyrarkirkju þá þurfti að taka
allt til ef það var brúðkaup eða eitthvað álíka og setja inn aftur eftir
athöfn,“ segir hann og getur varla
haldið aftur af hlátrinum þegar
hann rifjar upp hvernig tímarnir
hafa breyst.
benediktboas@365.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, 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

FÖGNUM DEGI BÓKARINNAR
23. apríl
með bók í hönd

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Bakþank ar
Láru G.
Sigurðardóttur

Langlífi

L

íflína þín er óvenju stutt,
þannig að þú verður ekkert
voðalega gömul,“ sagði spákona mér þegar ég var tvítug. Hún
sagði mér líka ýmislegt annað sem
átti eftir að rætast. Því hefur það
hvarflað að mér hvort endalok
okkar séu fyrirfram ákveðin. En
þegar saga langlífustu þjóðar
heims er skoðuð má læra ýmislegt.
Japanir voru ekki alltaf langlífastir. Eftir seinni heimsstyrjöldina
voru Japanir með eina hæstu
dánartíðnina og árið 1980 voru
íbúar Nagano-héraðs í japönsku
ölpunum með hæstu tíðni heilablóðfalla. Ráðamenn leituðu
skýringa og fundu hana í þjóðarréttinum tsukemono sem inniheldur mikið af salti og var vinsæll
í héraðinu. Með öflugu fræðsluátaki tókst að draga úr neyslunni
sem varð til þess að tíðni heilablóðfalla lækkaði hratt.
Japanir hafa gert fleira til að
stuðla að heilbrigðum lífsháttum.
Eftir að ævistarfinu lýkur taka
margir upp hlutastarf á nýjum
vettvangi. Þeir virkja hver annan í
gönguferðir, nágranna og fjölskyldu. Þeir bera fram matinn á
litlum diskum og innbyrða um
þriðjung af hitaeiningunum sem
Bandaríkjamenn neyta. Japanir
hugsa um hreinlæti og heilbrigðiskerfið er gott. Fjölskyldan er náin
og félagsleg tengsl sterk. Stjórnvöld leggja áherslu á forvarnir
fyrir íbúa sína svo þeir lifi ekki
einungis lengi heldur geti notið
þess að eldast heilbrigðir.
Fyrst eftir spádóminn hugsaði
ég með mér að það væri nú bara
helvíti gott ef ég næði fertugu. Svo
varð ég fertug og mér fannst lífið
rétt að byrja. Því er gott til þess að
hugsa að við getum gert ýmislegt
til að auka líkurnar á að við náum
háum aldri. Það hafa Japanir kennt
okkur.

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

