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Danssýningin Pond var flutt í gær í sundlaug Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra á Háaleitisbraut. Sýningin er unnin af finnska danshópnum Kaaos Company þar sem fatlaðir og ófatlaðir
dansa saman. „Hópurinn telur að fjölbreytileiki sé skapandi afl í listrænni vinnu sem brjóti niður staðalímyndir í dansheiminum,“ segir í kynningu vegna sýningarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Lausnir á loftslagsvandanum felast í því að draga
úr neyslu og draga úr losun, segir
Kristín Linda Árnadóttir. 8

Starfsmenn dómstóla
leka trúnaðargögnum

SPORT Ólafía Þórunn spilaði vel í
Texas um helgina. 13
TÍMAMÓT Friðrik
Jósefsson náði
svarta beltinu
í karate 69 ára.
26

MENNING Guðni Th. Jóhannesson er í Seattle. 17
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK
● FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

öflugur liðstyrkur

KRINGLU
KAST
3.–7. MAÍ

Málaskrárkerfi dómstólasýslunnar er ófullnægjandi. Dæmi eru um að lýsingar
á áverkum á kynfærum kvenna séu opnar öllum starfsmönnum dómstóla. Ekki
er hægt að rekja leit starfsmanna sem geta afritað gögn án þess að nokkur viti.
DÓMSTÓLAR Málaskrárkerfi dómstólanna er opið öllum starfsmönnum dómstóla. Þar eru persónugreinanleg gögn um afar viðkvæm
málefni, þar með talið upplýsingar
um áverka brotaþola í kynferðisbrotamálum.
Ekki er hægt í málaskrárkerfinu
að rekja leit starfsmanna eða sjá
hvort starfsmaður afriti gögn og
leki þeim. Dæmi eru um að gögn
sem eru lokuð í LÖKE, málaskrárkerfi lögreglunnar, séu opin öllum
starfsmönnum dómstólasýslunnar.
Ólöf Finnsdóttir, framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar, segir
málaskrárkerfi dómstólanna ófullnægjandi. Í byrjun næsta árs verði
nýtt rekjanlegt kerfi komið í gagnið.
„Það er rétt að það er ekki hægt
að rekja leitir starfsmanna í kerfinu
og gögn eru opin öllum starfsmönn-

Það er rétt að það er
ekki hægt að rekja
leitir starfsmanna í kerfinu.
Ólöf Finnsdóttir, framkvæmdastjóri
dómstólasýslunnar

um,“ segir Ólöf. Gögn sem þessi eru
úrskurðir um gæsluvarðhald, húsleitarheimildir og hleranir.
Þann 30. apríl féll dómur í máli
Hreiðars Más Guðmundssonar gegn
íslenska ríkinu þar sem tekist var á
um heimild til hlerunar sérstaks
saksóknara á símtölum Hreiðars
Más. Þar ákvað sérstakur saksóknari
að leita til Héraðsdóms Vesturlands
um heimild til hlerunar því hann
treysti því ekki að úrskurðurinn
færi leynt ef leitað yrði til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kristrún Krist-

Nýjar reglur auki öryggi RIB-báta
ÖRYGGISMÁL Breyta á reglum um
útgerð svokallaðra RIB-báta til að
bregðast við athugasemdum rannsóknarnefndar samgönguslysa
vegna slysa í slíkum bátum.
Niðurstaða tveggja nýjustu rannsókna nefndarinnar er sama og
áður, að bátunum hafi verið siglt of
hratt miðað við aðstæður.
Minnst ellefu farþegar, í átta

skráðum slysum, hafa hlotið af
meiðsli á baki eða hálsi.
Í fyrrahaust stakk rannsóknarnefndin upp á því að í bátana yrðu
sett fjaðrandi sæti sem myndu taka
á sig mesta höggið. Samgönguráðuneytið fékk umsögn frá Samgöngustofu sem taldi ekki fært að setja um
reglur um fjaðrandi sæti.
– jóe / sjá síðu 6

insdóttir, dómari við réttinn, segir
í niðurstöðum dómsins eðlilegt að
sérstakur saksóknari hafi ekki treyst
dómstólnum fyrir úrskurðinum.
„Við þessar aðstæður var það eðlileg varúðarráðstöfun, sem horfði
til hagræðis, að sérstakur saksóknari leitaði til dómstóls í nágrenni
borgarinnar þar sem aðeins störfuðu þrír starfsmenn, fremur en til
Héraðsdóms Reykjavíkur sem er
fjölmennur vinnustaður þar sem
allir starfsmenn hafa aðgang að
málaskrárkerfi dómstólsins,“ segir
í niðurstöðu Kristrúnar.
Helga Vala Helgadóttir, formaður
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar,
segir að í málaskrárkerfinu séu til
dæmis gæsluvarðhaldsúrskurðir þar
sem ítarlegar lýsingar séu á áverkum
á kynfærum kvenna með nöfnum
þeirra og kennitölum. – sa

Jóhanna og Max
hrósuðu sigri
LÍFIÐ Söngkonan Jóhanna Guðrún
Jónsdóttir og Max Petrov unnu í
gærkvöldi í Allir geta dansað, dansþætti Stöðvar 2.
Jóhanna og Max fengu fullt hús
stiga frá dómnefndinni í úrslitaþættinum og hrósuðu sigri í símakosningu. – bb / sjá síðu 22

20–50%
AFSLÁTTUR AF
NÝJUM VÖRUM
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Hátíð í bæ

Veður

Sunnan- og síðar suðaustan 5-13
með rigningu og súld í dag, einkum
síðdegis. Á Norður- og Austurlandi
verður lítil eða engin úrkoma. Hiti 4
til 10 stig að deginum, mildast norðaustantil. SJÁ SÍÐU 16

Frá fundi yfirkjörstjórnar með fulltrúum framboða til borgarstjórnar
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sextán framboð
gild í Reykjavík
REYKJAVÍK Öll sextán framboðin
sem skiluðu inn listum fyrir komandi borgarstjórnarkosningar voru
úrskurðuð gild af yfirkjörstjórn í
gær.
Vera eins frambjóðanda á lista
Íslensku þjóðfylkingarinnar var
metin ógild þar sem hann er með
lögheimili í Svíþjóð og því ekki
kjörgengur. Var hann því tekinn af
listanum.
Tekið var á móti framboðum á
föstudag og laugardag. Ellefu skiluðu inn listum fyrri daginn en fimm
þann seinni. Það er því viðbúið að
kjörseðillinn verði stærri en fólk
hefur vanist hingað til.
Flokkarnir sem verða í framboði eru, raðað eftir listabókstaf,
Framsóknarflokkurinn, Viðreisn,
Sjálfstæðisflokkurinn, Íslenska
þjóðfylkingin, Flokkur fólksins,
Höfuðborgarlistinn, Sósíalistaflokkur Íslands, Kvennahreyfingin,
Miðflokkurinn, Borgin okkar, Píratar, Samfylkingin, Vinstrihreyfingin
– grænt framboð, Karlalistinn og
Frelsisflokkurinn. – jóe

11

skiluðu inn listum fyrri
daginn en fimm þann seinni.

Breki VE 61, nýr togari sem smíðaður var í Kína fyrir Vinnslustöðina í Vestmannaeyjum, kom til heimahafnar í gær eftir 46 daga siglingu. „Þetta
hefur gengið vonum fram allt saman og skipið stóðst allar væntingar, mér líst gríðarlega vel á það,“ segir Magnús Ríkharðsson skipstjóri sem stýrði
skipinu heim þær 11.500 sjómílur sem leggja þurfti að baki. Áætlað er að Breki verði fullbúinn til veiða upp úr miðjum júní. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Níu mánuðir
fyrir þjófnaði
DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugsaldri
var í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir
helgi dæmdur í níu mánaða fangelsi
fyrir ýmis þjófnaðarbrot.
Maðurinn var meðal annars sakfelldur fyrir að stela veski af Borgarbókasafninu og heyrnartólum,
borvél og veski af veitingastað. Þá
var hann einnig dæmdur fyrir að
brjótast inn í búningsklefa íþróttahúss og stela þaðan greiðslukortum,
hátalara, farsíma og dómara- og
leikmannakorti.
Undanfarið ár hefur maðurinn
hlotið tvo dóma fyrir þjófnaði, fjársvik og fíkniefna- og umferðarlagabrot. Síðast í janúar hlaut hann tíu
mánaða dóm, þar af sjö skilorðsbundna, fyrir slík brot.
Með brotum sínum nú rauf hann
skilorð þess dóms. Refsingin nú er
óskilorðsbundin en frá henni dregst
gæsluvarðhald sem hann hefur setið
í frá 18. mars. – jóe

Mosatætarar
Útrýmdu mosa úr grasinu með mosatætara.

Mosatætari
með rafmótor

ÞÓR

H
F

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Mosatætari
með bensínmótor

Akureyri:
Baldursnes 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Vefsíða og
netverslun:

Opið alla virka daga
www.thor.is
Lokað um helgar

Ekki lokaákvörðun um
Söknuð í Skandinavíu
Fullyrðing norska lagahöfundarins Rolfs Lövland um að höfundaréttarsamtök
í Skandinavíu hafi endanlega skorið úr um að lag hans You Raise Me Up sé ekki
stuldur á laginu Söknuði virðist byggð á misskilningi um hlutverk samtakanna.
DÓMSMÁL Hvorki höfundaréttarsamtök tónskálda í Noregi né í Svíþjóð hafa ákvarðað að lagið You
Raise Me Up sé ekki eftirlíking af
laginu Söknuði eftir Jóhann Helgason líkt og höfundur fyrrnefnda
lagsins og útgefandi hans hafa fullyrt.
Í viðtali við Verdens Gang í apríl
var haft eftir Rolf Lövland, höfundi lagsins You Raise Me Up, að
álitamálið um það hvort það sé
eftirlíking af Söknuði hafi verið til
lykta leitt með niðurstöðu sænsku
höfundaréttarsamtakanna STIM á
árinu 2004.
Haft var eftir Martin Ingeström,
forstjóra Universal í Stokkhólmi,
í Fréttablaðinu 6. apríl, að málið
hefði þegar verið „skoðað af matsnefndum nokkurra samtaka“ með
þeirri niðurstöðu að ekki væri um
stuld að ræða. Universal er útgefandi Rolfs Lövland. Ingeström
segist þar eiga við STIM og norsku
höfundaréttarsamtökin TONO.
Hvorki TONO né STIM hafa hins
vegar það hlutverk að skera úr um
álitaefni af þessu tagi. „Skoðun
nefndarinnar er ekki bindandi
ákvörðun heldur einfaldlega sérfræðiálit til leiðbeiningar,“ segir á
heimasíðu STIM um hlutverk matsnefndar samtakanna.
Á heimasíðu TONO segir að samtökin hafi „ekki vald til að skera úr
um ágreining tveggja aðila í málum
sem varða til dæmis lagastuld og
slíkar höfundaréttardeilur“.
Það sem Lövland og útgefandi
hans vísa til er leiðbeinandi álit
sem unnið var á ráðstefnu norrænna höfundaréttarsamtaka í
Osló í júní 2004 og er merkt mats-

Jóhann Helgason og Jóhann, sonur Vilhjálms Vilhjálmssonar sem samdi texta
við Söknuð. Jóhann boðar málaferli vegna stuldar á laginu. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Það finnst sem sagt
varla ástæða til að
gruna lagastuld.
Norrænu höfundaréttarsamtökin

nefnd hinu norska TONO. Þar segir
að nefndarmenn hafi borið saman
lögin Söknuð, You Raise Me Up og
„ömmu þeirra beggja“; írska þjóðlagið Danny Boy.
„Það var einhuga stuðningur við
það sjónarmið að fyrir tónlist af
þessu tagi verði líkindin að vera
nákvæmari og vara mun lengur
til að réttlæta kröfu um brot á
höfundarétti,“ segir í lokaorðum
álitsins.
Málið var aftur rætt á ráðstefnu

höfundaréttasamtakanna í Helsinki
á árinu 2005 með sömu niðurstöðu.
„Það finnst sem sagt varla ástæða
til að gruna lagastuld,“ var ályktun
fundarins í Helsinki. Þar voru tekin
fyrir fjögur meint lagastuldarmál.
Tvö þeirra vörðuðu Rolf Lövland.
Hvorugt laganna var talið vera
stolið. Nefndin klofnaði þó varðandi lagið Adagio eftir Lövland sem
haldið var fram að væri lagið Les
feuilles mortes – eða Autum Leaves
– eftir Joseph Kosma.
Eins og komið hefur fram telja
tveir íslenskir sérfræðingar sem
báru saman Söknuð og You Raise
Me Up fyrir STEF í apríl 2004 að
lögin séu sláandi lík. Annar þeirra,
Ríkharður Örn Pálsson, sat reyndar
síðar fundinn í Helsinki fyrir hönd
STEFs. gar@frettabladid.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 88158 04/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.390.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.
Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Jafn margar kvartanir vegna flugfélaga í byrjun árs og allt árið 2016
Þessi aukning
kemur okkur ekki í
opna skjöldu og er í raun
eðlileg afleiðing af fjölgun
flugferða.

SAMGÖNGUR Samgöngustofu bárust
jafn margar kvartanir vegna seinkunar á flugferðum á fyrstu þremur
mánuðum ársins 2018 og bárust allt
árið 2016.
Kvörtunum hafði fjölgað jafnt
og þétt samhliða auknum straumi
um Keflavíkurflugvöll en sprenging
varð á síðasta ári.
Komi til tafa eða aflýsingar á flugferð eiga farþegar margvíslegan rétt
á grundvelli Evrópureglugerðar um
efnið. Bæði getur þar verið um að

ræða hressingu og gistingu ef þörf
er á. Sé flugi aflýst eða seinkun varir
lengur en þrjár klukkustundir eiga
farþegar rétt á stöðluðum skaðabótum sem eru misháar eftir lengd
flugsins. Bæturnar eru á bilinu 250
til 600 evrur.
Á fyrstu þremur mánuðum ársins
bárust Samgöngustofu 424 kvartanir vegna slíkra mála en það er
nákvæmlega sami fjöldi og allt árið
2016.
Í fyrra barst alls 1.121 kvörtun.

Árásirnar
beinast gegn
kjósendum

Bjóða 7.900 krónur í laun á dag

og tugir særðust í sprengjuárás á
mosku í austurhluta Afganistan í
gær. Verið var að nota moskuna
fyrir bænahald og skráningu fólks á
kjörskrá þegar árásin var gerð.
Árásin átti sér stað í Yaqoubimoskunni í borginni Khost í austurhluta landsins. Fórnarlömbin voru
flest almennir borgarar á leið til
bæna eða komnir til að skrá sig fyrir
þingkosningarnar sem fara fram í
október.
Árásir á almenna borgara í landinu hafa aukist undanfarnar vikur
en um miðjan apríl hófst undirbúningur fyrir kosningarnar. Talið er
að markmiðið með þeim sé að fæla
fólk frá því að kjósa í kosningunum.
Aðeins um ein milljón manna hefur
skráð sig á kjörskrá en stefnt hafði
verið að því að fimmtán milljónir
myndu gera það áður en júní rennur
sitt skeið.
Enginn hefur lýst sig ábyrgan fyrir
árásinni en Talíbanar hafa neitað að
hafa verið þarna að verki. – jóe

FOSSBERG
IÐNAÐARVÖRUR OG VERKFÆRI

Maí-júní 2018
Slípirokkur WE 15-125
9¸UXQU0(

Skurðarskífur 125x1,0 mm

Skerðu eins og meistari
Flexovit
með HM skífunni frá

9¸UXQU)/$

ȧ9DQGD²DUVNXU²DUVN¯IXUI\ULUVW£ORJU\²IU¯WW

25 stk: 210 kr./stk.
100 stk: 185 kr./stk.

Einnig hraðastýrður
2.800-11.000 sn/mín
á sama verði

Bútsög KS 216 M Lasercut

500 stk: 160 kr./stk.

Bútsög KGS 216 M

Rafhlöðu-Bútsög KGS 216

Vörunr. ME619216000

Vörunr. ME619260000

Vörunr. ME619001650

Verð: 19.995 kr.

Verð: 35.995 kr.

Verð: 99.995 kr.
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Bútsög KGS 254 M

Bútsög KGS 305 M

Bútsög KGS 315 Plus

Vörunr. ME602540000

Vörunr. ME619305000

Vörunr. ME0103150000

Verð: 49.995 kr.

Verð: 89.995 kr.

Verð: 129.995 kr.
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Fullkomin í pallasmíðina

Bútsög KGSV 72: XAGT SYM

Steinfræs MFE 40

Vörunr. ME612216000

Vörurnr. ME604040500

ȧMesta skurðarbr. 90/45°
305/215 mm
ȧMesta skurðard. 90/45°
72/42 mm
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ

ȧ6WLOODQOHJWVNXU²DUG¿SWPP
ȧ6NXU²DUEUHLGGPP
ȧ6N¯IXVW¨U²PP
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ £QVQ¼UX

Verð: 108.604 kr.

Bæði lönd færast um
ískt
sömu gráðu, symmetr

Verð: 99.995 kr.

Afhent í tösku með meitli, tveim 125 mm
demantsskífum, milliskífum, lykli og festiró

skífur
Tvöfaldar og þrefaldar
raufinni,
hreinsa alveg uppúr
eða hreinsa
þarf ekkert að brjóta
Skífur væntanlegar í lok maí

Standur KSU 401

Standur KSU 251

Brunndæla PS7500

Verð: 35.995 kr.

Verð: 32.995 kr.

Verð: 22.995 kr.

ȧ/HQJGFP
ȧ+¨²FP
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ȧ \QJGNJ

ȧUK¸JJÀROQXSODVWL
ȧ0H²IORWURID
ȧ'¨OLUPP¸JQXP
ȧ+£PDUNVDIN¸VWONOVW
ȧ'¨OLUDOOWD²P
ȧ \QJGNJ
7 metra slanga fylgir með

Vörunr. ME629006000

ȧ/HQJGFP
ȧ+¨²FP
ȧ+£PDUNVKOH²VOXÀ\QJGNJ
ȧ \QJGNJ

Vörurnr. ME629005000

fyrir bútsagir
sterkbyggðir standar
Léttir, meðfærilegir og
í uppsetningu
Einfaldir og fljótlegir

9¸UXUQU0(
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tilboðsblað fylgir Fréttablaðinu í dag

STJ Ó RN SÝSL A Úrskurðarnefnd
umhverfis- og auðlindamála (ÚUA)
hefur hafnað kröfu Laugarvatns
Fontana um starfsleyfi fyrir náttúrulaug. Með því er niðurstaða Heilbrigðiseftirlits Suðurlands staðfest.
Synjað er vegna þess að laugin er
manngerð. Forsvarsmenn Fontana
töldu að þótt laugarstæðið væri
manngert þá rynni náttúruvatn
óhindrað og án allra viðbættra efna
í laugina.
Þar sem laugin flokkaðist ekki
sem náttúrulaug var fyrirtækinu
gert að koma fyrir í henni búnaði til
að sótthreinsa vatnið í samræmi við
reglur um hollustuhætti. – jóe

FOSSBERG

FERÐAÞJÓNUSTA Með frumvarpi
ferðamálaherra um Ferðamálastofu
er gríðarlegur aðstöðumunur milli
íslenskra og erlendra fyrirtækja í
ferðaþjónustu hérlendis festur í sessi
og áréttaður að mati ASÍ.
„Frumvarpið gerir ráð fyrir að
ferðaþjónusta hér á landi verði leyfisskyld en eingöngu gagnvart fyrirtækjum sem skráð eru hér á landi.
Samkeppnisstaða erlendra fyrirtækja er allt önnur og miklu betri en
íslenskra fyrirtækja,“ segir Halldór
Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ.
Forsvarsmenn íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja segja augljós
tengsl milli samdráttar í bókunum
hjá íslenskum fyrirtækjum og starfsemi erlendra fyrirtækja sem í mörgum tilvikum greiði hvorki skatta né
gjöld hér á landi, stundi undirboð á
vinnumarkaði og hafi hvorki leyfi né
réttindi.
Halldór segir þessa starfsemi
skapa augljósan aðstöðumun gagnvart íslenskum fyrirtækjum sem
greiði laun samkvæmt samningum,
og skatta og gjöld.
Halldór bendir á annað frumvarp
sem bíði afgreiðslu þingsins um
breytingu á lögum um réttindi og
skyldur erlendra fyrirtækja.
„Í því frumvarpi er lagt til að starfsmenn þessara fyrirtækja verði skilgreindir sem verandi á íslenskum
vinnumarkaði, sem skiptir miklu
máli því þá getum við sagt að þeir
eigi, frá fyrsta degi, að njóta sömu
starfskjara og hér gilda,“ segir Halldór. Eftir sem áður muni þó verða
erfitt að fylgja rétti þeirra eftir á
meðan vinnuveitendur þeirra eru
hvorki skráðir né leyfisskyldir.
Í samtölum Fréttablaðsins við fólk
í ferðaþjónustu er fyrirtækið Backroads ítrekað nefnt, en um er að ræða
stórt bandarískt fyrirtæki sem hefur
selt ferðir til Íslands um nokkurra ára

Manngerð laug
ekki náttúruleg
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spurnum sem ekki lúta að eiginlegri afgreiðslu málanna. Það hafi
minnkað álagið mikið.
„Við höfum einnig lagt áherslu
á samstarf við flugfélögin enda er
mikilvægt að þau svari sjálf sínum
viðskiptavinum fljótt og vel til að
færri mál endi í kvörtun eða ákvörðun. Eðlilegasta afgreiðslan er ef viðskiptavinir og flugrekendur geta
komist að niðurstöðu án aðkomu
Samgöngustofu,“ segir Þórhildur.
– jóe

Bandaríska ferðaþjónustufyrirtækið Backroads býður starfsfólki hér á landi 7.900 krónur í laun fyrir að
fara í dagsferðir. Backroads er eitt nokkurra erlendra fyrirtækja sem ASÍ nefnir í minnisblaði til Alþingis.

AFGANISTAN Minnst fjórtán fórust

Verð: 19.995 kr.

Þórhildur
Elínardóttir,
samskiptastjóri
Samgöngustofu

Stofnunin tekur málin til meðferðar
og kannar hvort réttur neytandans
sé til staðar eður ei.
„Þessi aukning kemur okkur ekki
í opna skjöldu og er í raun eðlileg
afleiðing af fjölgun flugferða,“ segir
Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu. „Afgreiðslutími mála hjá okkur hefur lengst og
við höfum brugðist við því með því
að fjölga starfsfólki.“
Meðal annars hafi þjónustusvið tekið til við að svara fyrir-

Háskólanemar í ævintýraleit eru skotmörk ferðaþjónustufyrirtækja sem borga laun undir taxta. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

skeið og hefur tugi erlendra leiðsögumanna hér yfir sumartímann, flytur
sína eigin bíla og bílstjóra til landsins, án þess að hafa tilskilin leyfi sem
krafist er til hópferðaflutninga.
„Fyrirtækið Backroads rak á fjörur
okkar eftir að bandarísk stúlka, sem
er búsett hér á landi, fór á fund sem
þeir boðuðu til og var auglýstur í
Grapevine. Á fundinum fékk hún
minnisblað með launakjörum upp
á 65 evrur fyrir dagsferðir og 540
evrur fyrir 6 daga ferðir, án yfirvinnu
en með góðri von um þjórfé,“ segir
Halldór. 65 evrur eru 7.900 krónur.
Fyrirtækið er meðal nokkurra
erlendra fyrirtækja sem nefnd eru í
minnisblaði sem fylgir umsögn ASÍ
til Alþingis um fyrrnefnt frumvarp
um Ferðamálastofu. Þau eiga það
sammerkt að vera hvorki skráð hér
á landi né starfsmenn þeirra sem

Það er ekki nóg með
að leiðsögumenn
þeirra séu á skítakaupi,
heldur fær fyrirtækið launin
niðurgreidd af spænska
ríkinu.
Halldór Grönvold,
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ

gjarnan eru ungir háskólanemar í
ævintýraleit og fá einhverjar greiðslur en alls ekki í samræmi við íslenska
kjarasamninga og þurfa að miklu
leyti að reiða sig á þjórfé.
Önnur fyrirtæki í minnisblaði
ASÍ eru franska fyrirtækið Iceland

66 nord sem Halldór segir nánast
hafa þurrkað upp frönskumælandi
hópferðamarkaðinn hér, svissneska
fyrirtækið Geko Expeditions sem
sérhæfir sig í „self-drive“ utanvegaakstri í Vatnajökulsþjóðgarði, en á
vef fyrirtækisins má sjá myndband
sem sýnir akstur á ómerktum slóðum, og að lokum spænska fyrirtækið
Tierras Polares sem ræður sína starfsmenn, unga háskólanema, í gegnum
Vinnumálastofnun spænska ríkisins.
„Það er ekki nóg með að leiðsögumenn þeirra séu á skítakaupi, heldur
fær fyrirtækið launin niðurgreidd
af spænska ríkinu,“ segir Halldór.
Hann segir ASÍ alls ekki vilja leggja
til að erlendum fyrirtækjum verði
bannað að veita þjónustu hér á landi
en þau verði hins vegar að vera jafnsett íslenskum fyrirtækjum.
adalheidur@frettabladid.is

Kosið í fyrsta sinn í nærri áratug
LÍBANON Líbanir kusu sér nýtt þjóðþing í gær en kosningarnar voru þær
fyrstu í landinu í nærri áratug. Metfjölda kvenkyns frambjóðenda var
að finna á kjörseðlinum.
128 sæti eru á líbanska þinginu
en þeim er skipt jafnt milli þeirra
sem eru múslimar eða kristnir.
Frambjóðendur voru 583 en þar af
voru 86 konur og hafa þær aldrei
verið fleiri. Hver kjósandi hefur tvö
atkvæði, eitt til að veita lista að eigin
vali og annað til handa sérstökum
frambjóðanda. 3,8 milljónir voru
á kjörskrá en þar af voru um 800
þúsund fyrstu kjósendur. Um helmingur kjósenda mætti á kjörstað.
Þingkosningar fóru síðast fram í
Líbanon árið 2009 en mikið hefur
gengið á frá þeim tíma. Þegar stríðið í nágrannaríkinu Sýrlandi hófst
framlengdi þingið kjörtímabilið um
fram þau fjögur ár sem lög kveða á
um.
Það tímabil gekk ekki áfallalaust
fyrir sig en óánægja íbúa var umtals-

Talningamenn að störfum.

NORDICPHOTOS/AFP

verð. Hún náði hámarki árið 2015
með „sorpkrísunni“ svokölluðu en
þá mistókst stjórnvöldum að tryggja
sorphirðu í höfuðborginni Beirút.
Þá var landið án forseta í tvö ár á
þessu tímabili.
„Það er ekkert vatn, ekkert raf-

magn, ekkert almannatryggingakerfi, engin heilsugæsla og engin
lífeyrissjóðsréttindi. Mun eitthvað
af því breytast ef ég kýs? Nei,“ sagði
óánægður bóksali við Al-Jazera.
Niðurstöður kosninganna munu
liggja fyrir í dag. – jóe

Hlutafjárútboð
í Heimavöllum
hefst í dag

Útboðið hefst kl. 10:00 í dag, mánudaginn 7. maí og
lýkur kl. 16:00 á morgun, þriðjudaginn 8. maí 2018.

Í útboðinu verða boðnir til sölu 750.000.000 nýir hlutir í Heimavöllum. Gefi eftirspurn
tilefni til hefur félagið heimild til að fjölga seldum hlutum í útboðinu þannig að þeir nemi
samtals allt að 900.000.000. Hlutafjáraukningin nemur 6,7%-7,9% af hlutafé Heimavalla að
útboði loknu allt eftir því hvort heimild til að fjölga seldum hlutum verður nýtt eða ekki.
Markmiðið með útboðinu er að fjölga hluthöfum í Heimavöllum þannig að félagið uppfylli skilyrði
Aðalmarkaðar Kauphallar Íslands varðandi dreifingu hlutafjár og fjölda hluthafa.
Tekið verður við áskriftum rafrænt á vef Landsbankans www.landsbankinn.is/utboð-heimavellir
Fjárfestar geta valið um þrjár tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar hvað varðar stærð áskrifta, verðlagningu
og úthlutunarreglur. Hver hlutur í Heimavöllum er að nafnverði 1 króna. Allir hlutir verða seldir á sama verði í
hverri tilboðsbók (hollenskt útboð).

Tilboðsbók A

Tilboðsbók B

Tilboðsbók C

100.000 kr. - 500.000 kr.

550.000 kr. – 10.000.000 kr.

> 10.000.000 kr.

Tilboðsverð

Á útboðgengi
tilboðsbókar A

Á bilinu 1,38-1,71 kr./
hlut eða á útboðsgengi
tilboðsbókar B

Að lágmarki á genginu
1,38 kr./hlut

Útboðsgengi

5% lægra en útboðsgengi
tilboðsbókar B

Á bilinu 1,38-1,71 kr./
hlut, þó ekki hærra en
útboðsgengi tilboðsbókar C

Að lágmarki á genginu
1,38 kr./hlut

Meginreglur varðandi
úthlutun

Leitast við að skerða
ekki áskriftir undir
100.000 kr. að kaupverði

Á grundvelli tilboðsverðs,
leitast við að skerða ekki
áskriftir undir 550.000 kr. að
kaupverði, annars hlutfallsleg

Á grundvelli tilboðsverðs,
annars hlutfallsleg

Stærð áskrifta (kaupverð)

Söluandvirði útboðsins, miðað við að allir hlutir í útboðinu verði seldir á lágmarksverði
hverrar tilboðsbókar, er á bilinu 1.024.650.000 - 1.229.580.000 krónur eftir því hvort
heimild til að fjölga seldum hlutum verður nýtt eða ekki.
Niðurstaða útboðsins verður birt á vefsíðu Heimavalla fyrir klukkan 16:00 þann 9. maí 2018.
Gjalddagi og eindagi áskrifta er 18. maí 2018.
Félagið mun falla frá útboðinu ef Kauphöll Íslands samþykkir ekki fyrir 23. maí 2018 fyrirhugaða umsókn
stjórnar Heimavallar um að taka alla hluti útgefna í félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallar Íslands.
Komi til þess verða áskriftir felldar niður og gerðar ógildar og tafarlaust haft sambandi við fjárfesta sem greitt
hafa greiðsluseðla og þeim endurgreitt.
Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er skuldbindandi.
Áður en tekin er ákvörðun fjárfestingu í hlutabréfum í Heimavöllum eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar
upplýsingar um Heimavelli og skilmála útboðsins sem finna má í lýsingu Heimavalla sem dagsett er 23. apríl 2018
og birt er á vefsíðu Heimavalla hf., www.heimavellir.is

Landsbankinn hf. hefur umsjón með útboðinu. Upplýsingar og tæknileg aðstoð:

Vegna tilboðsbóka A og B

Vegna tilboðsbókar C

Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans

Sími: 410-4040

Sími: 410-4000

fjarmalaradgjof@landsbankinn.is

utbod@landsbankinn.is
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Bjargað úr gúmmíbát

CITROËN JUMPY

R

FJÖLHÆFUR & STERKU
R. ÁN VSVSKK
59.00500.000K0 KR
. MEÐ

Á 2.4
TILBOÐSVERÐ FR

3.

300.000KR.
AFSLÁTTUR

BAKKAÐU AF ÖRYGGI

Nálægðarskynjarar að aftan

I

LENGDIN SKIPTIR MÁL

Kona grætur með barn sitt í fanginu eftir að þeim var bjargað úr gúmmíbát skammt frá Al-Zawiyah undan
ströndum Líbíu. Flóttafólk sækir enn út á opið hafið í leit að betra lífi í Evrópu. Margir kjósa heldur landleiðina í gegnum Tyrkland og freista þess að fara þaðan eftir ám eftir að gæsla á hafi var aukin. NORDICPHOTOS/AFP

Bæta öryggi RIB-báta
með breyttum reglum
MODUWORK - aukið flutningsrými
Undanfarin ár hefur
rannsóknarnefnd samgönguslysa skilað átta
skýrslum vegna slysa um
borð í RIB-bátum. Tillaga
hennar um fjaðrandi
sæti ekki tekin til greina.

Þrjár lengdir í boði – allt að 4 metra
flutningsrými
KOMDU & MÁTAÐU
CITROËN JUMPY Í DAG!

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

SAMGÖNGUR Breyta á reglum um
útgerð svokallaðra RIB-báta. Með
því er brugðist við athugasemdum
rannsóknarnefndar samgönguslysa
(RNSA) vegna slysa í slíkum bátum.
Fyrir stuttu skilaði RNSA
skýrslum vegna tveggja slíkra slysa.
Niðurstaðan var sú sama og undanfarin ár, að bátunum hafi verið siglt
of hratt miðað við aðstæður.
Í flestum tilfellum sem RNSA
hefur skoðað hefur bátunum verið
siglt á nokkurri ferð, þeir lyfst upp
vegna öldugangs og skollið niður af
nokkrum þunga. Minnst ellefu farþegar, í átta skráðum slysum, hafa
hlotið af meiðsli á baki eða hálsi. Í

einhverjum tilfellum hefur hryggjarliður fallið saman eða bein brotnað.
Í skýrslu síðasta haust gerði RNSA
tillögu í öryggissátt, þess efnis að
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið myndi setja reglur um slíka
báta til að tryggja öryggi farþega.
Var meðal annars stungið upp á því
að í bátana yrðu sett fjaðrandi sæti
sem myndu taka á sig mesta höggið.
Ráðuneytið óskaði í kjölfarið
umsagnar Samgöngustofu um efnið
og barst hún ráðuneytinu í október
síðastliðnum. Samgöngustofa tók
undir sjónarmið RNSA en taldi ekki
fært að gera tillögu um reglu um
fjaðrandi sæti þar sem bátarnir sem
um ræðir væri flestir CE-merktir
skemmtibátar.
„Í staðinn lagði Samgöngustofa
til að bregðast mætti við skýrslum
[RNSA] með því að útfæra kröfur
um að útgerðir RIB-báta framkvæmdu áhættumöt sem tæki til
siglinga í mismunandi aðstæðum,
sem þá fæli í sér að við tilteknar
aðstæður væri siglt hægar,“ segir í
bréfi ráðuneytisins til RNSA fyrir

skemmstu. Ráðuneytið fól Samgöngustofu að útfæra slíkar reglur.
„Samgöngustofa hefur gert drög
að reglugerðarbreytingu um farþegabáta og sent hana áfram til
ráðuneytisins. Þær tillögur verða
innan skamms lagðar fyrir Siglingaráð og fyrir almenning til kynningar,“ segir Þórhildur Elínardóttir,
samskiptastjóri Samgöngustofu.
Í reglugerðardrögunum felst að
útgerðir geri ráð fyrir ráðstöfunum
til að tryggja öryggi farþega í áætlunum um starfrækslu bátanna. Þær
ráðstafanir koma til með að fela í sér
að gera frekari kröfu á að siglingaleiðir taki mið af aðstæðum auk
ýmissa annarra ráðstafana.
„Afþreyingariðnaði í siglingum
hefur vaxið fiskur um hrygg með
auknum straumi ferðafólks hingað
til lands og umhverfið hefur verið
að laga sig að þeim breytingum. Sú
vinna tekur tíma en hefur verið í
gangi. Því miður er það oft þannig
að eitthvað þarf að koma upp svo að
umgjörðin taki breytingum,“ segir
Þórhildur. joli@frettabladid.is

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu.

SÍÐASTI DAGURINN
Dagana 3.-7. maí
Taxfree* af öllum fatnaði, öllum skóm,
öllum hjólum, öllum leikföngum,
öllum heimilisvörum, öllum F&F fatnaði
og öllum snyrtivörum.
*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti.

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni
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SKOÐUN

Byltingin

MÁNUDAGUR

Halldór

N
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Kjósendur
telja það
réttilega vera
algjöra
tímaskekkju
að vekja upp
vofu Karls
Marx, enda
vitað að hún
hefur ekki
skapað mikla
gæfu þar sem
hún hefur
reikað um.

iðurstöður skoðanakannana fyrir
kosningar jafngilda sannarlega ekki
úrslitum en gefa samt iðulega góða
mynd af stemningunni í þjóðfélaginu.
Nýlegar skoðanakannanir um fylgi
flokka í borginni sýna að kjósendur
eru upp til hópa ekki sérlega nýjungagjarnir. Þeir hafa
úr nógu að velja en halla sér flestir annaðhvort að Samfylkingunni eða Sjálfstæðisflokki. Hin nýju framboð
sem spruttu skyndilega upp eins og gorkúlur eru ekki
að sanka að sér fjöldafylgi, enda verður ekki séð að
frambjóðendur þeirra hafi mikið fram að færa annað en
upphrópanir og innihaldslausa frasa.
Það er enginn byltingarandi í kjósendum en byltingartal má samt vissulega greina í kosningabaráttunni.
Það einskorðast við forsvarsmenn tveggja flokka sem
enginn eftirspurn er eftir, það er að segja Alþýðufylkingarinnar og Sósíalistaflokksins. Í nýjustu skoðanakönnun Gallups mælist fylgi Sósíalistaflokksins um
tvö prósent og fylgi Alþýðufylkingarinnar svo lítið að
það mælist vart. Ekki er þetta árangur sem hægt er að
státa sig af. Furðulegt er síðan af hverju þessir flokkar,
sem unna sósíalismanum svo heitt og eiga því málefnasamstöðu, hafi ekki sameinast fyrir borgarstjórnarkosningar. Ef einhver munur er á þessum flokkum,
annar en sá að þeir heita ólíkum nöfnum, þá verður það
væntanlega útskýrt fyrir þeim fáu áhugasömu í sjónvarpsumræðum seinna í þessum mánuði.
Hið æpandi áhugaleysi kjósenda á sósíalískri
byltingu kemur engan veginn á óvart. Kjósendur telja
það réttilega vera algjöra tímaskekkju að vekja upp
vofu Karls Marx, enda vitað að hún hefur ekki skapað
mikla gæfu þar sem hún hefur reikað um. Á sama tíma
og ljóst er að kjósendur hafa lítinn áhuga á flokkum þar
sem farið er með gamla frasa um alþýðu í hlekkjum eru
byltingarsinnar innan verkalýðsforystunnar í miklum
ham. Ræða Ragnars Þórs Ingólfssonar, formanns VR,
á 1. maí hefur eflaust hljómað eins og sætasta músík í
eyrum þeirra sem láta sig dreyma um byltingu og rauða
fána. Formaðurinn boðaði aðgerðir sem ekki hafa sést
hér á landi í áratugi. Af máli hans mátti ætla að ekkert
yrði gefið eftir í baráttunni við atvinnurekendur (hina
illu arðræningja) og ríkisstjórnina (bandalag sérhagsmunaflokka). Einhver myndi kannski freistast til að
túlka orð hans einungis sem dæmigert slagorðatal
á baráttudegi verkalýðsins, sem ekki ætti að taka of
bókstaflega. Formanninum virðist hins vegar vera full
alvara. Hann vill skapa upplausn og ringulreið og vera
bálreiður og viðskotaillur við samningaborðið.
Kjósendur í landinu eru pollrólegir, kannski um
of, því áhugi þeirra á komandi kosningum sýnist ekki
sérlega mikill. Síst eru þeir á harðahlaupum í faðm
flokkanna sem boða sósíalíska byltingu. Ekkert bendir
heldur til að þeir líti á byltingarsinna innan verkalýðshreyfingarinnar sem fulltrúa sína. Í staðinn fyrir að
reyna að hafa vit fyrir þjóðinni ættu byltingarsinnarnir
að spyrja sig: Hvað vill þjóðin? En þeir spyrja ekki því
þeir vita að þeim mun ekki líka svarið. Sjálfsagt lifa þeir
í þeirri trú að sá tími komi að þjóðin ranki við sér og
æpi á byltingu. Það mun ekki gerast. Öllum leyfist samt
að láta sig dreyma.
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Frá degi til dags
Karlalistinn
Hinn nýstofnaði Karlalisti
kynnir framboð sitt og stefnumál fyrir borgarstjórnarkosningarnar í dag. Flokkurinn er,
eins og nafnið gefur til kynna,
á móti hvers kyns femínísku
blaðri og hyggst berjast fyrir
foreldrajafnrétti. Nú þegar
hefur flokkurinn opinberað
merki sitt. Þar má sjá nokkra
karla standa í röð. Inn á
merkið hefur hins vegar slæðst
ein kona, eða karl í háhæluðum skóm. Flokkurinn mun
vafalaust nota línuna „okkur
er ekki illa við konur, sjáðu,
við erum með eina í merkinu
okkar“ í kosningabaráttunni
þegar gagnrýni heyrist.
Brottfallið
Eitt allra skemmtilegasta lagafrumvarp síðustu ára var lagt
fram á Alþingi í vikunni. Þar
leggur þingflokkur Pírata, auk
tveggja annarra, til að 208 lög
falli úr gildi. Lögin eiga það öll
sammerkt að ákvæði þeirra
hafa verið felld brott en númer
þeirra er að finna í lagasafninu. Um hálfgerða vorhreingerningu er að ræða verði
frumvarpið að lögum. Hægt er
að skoða listann á þingvefnum
en uppáhald höfundar eru lög
um heimild fyrir ríkisstjórnina
til þess að leyfa Sveinbirni
Runólfssyni sf. innflutning á
gröfupramma.
joli@frettabladid.is

Þetta reddast
– en ekki af sjálfu sér!

Þ
Kristín Linda
Árnadóttir
forstjóri Umhverfisstofnunar

Í umhverfismálum er
aftur á móti
gerð mikil
krafa um
framsýni,
enda hafa
ákvarðanir
sem við
tökum í dag
mikil áhrif á
framtíðina.

etta reddast“ er frasi sem við Íslendingar eigum
í skrýtnu sambandi við. Stundum erum við
mjög ánægð með þá heimspekilegu hugsun sem
kemur fram í frasanum. Vísum til þess að við séum
bjartsýn og ráðumst í verkefni í stað þess að mikla
þau um of fyrir okkur. Að hlutir hafi tilhneigingu til
að reddast gæti líka verið afsprengi þeirrar hugsunar
að við búum í mikilli nálægð við oft á tíðum óblíð
náttúruöfl en mætum þeim galvösk þegar á reynir.
Á hinn bóginn heyrist stundum að „þetta reddast“ lýsi því hugarfari að við sjáum minni hvata en
ella í að undirbúa það sem þarf að undirbúa. Séum
jafnvel ekki best í heimi að gera langtímaáætlanir og
sjáum e.t.v. takmarkaða ástæðu til að fara eftir slíkum
áætlunum.
Í umhverfismálum er aftur á móti gerð mikil krafa
um framsýni, enda hafa ákvarðanir sem við tökum
í dag mikil áhrif á framtíðina. Gott dæmi úr fortíð
okkar er hitaveituvæðing landsins sem hefur skilað
þjóðarbúinu miklum sparnaði, lífsgæðum og þeirri
staðreynd að við erum á toppi lista þjóða í heiminum
sem nýta endurnýjanlega orku.
Þannig hafa margar ákvarðanir dagsins í dag
áhrif til lengri tíma, ýmist til góðs eða ills. Það krefst
langtímaáætlunargerðar að berjast gegn skaðlegum
loftslagsbreytingum, þar duga engar reddingar. Nú
liggur fyrir að við munum ekki ná að standa við Kýótó
II skuldbindingar okkar. Við þurfum að endurskoða
eigin neyslu og þannig getum við dregið nægilega úr
losun til að ná markmiðum.
Til langframa felast lausnir á loftslagsvandanum
því ekki í óbreyttri hegðun eða einungis stórtækum
bindingaraðgerðum í skógrækt eða votlendi. Aukin
binding er vissulega liður í því að stefna að kolefnishlutleysi en meginskuldbinding Íslendinga felst í
því að draga úr neyslu og draga úr losun. Til að draga
úr neyslunni og breyta henni þurfum við að breyta
hugsun okkar.
Ekkert reddast – af sjálfu sér.
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NPA, Star Wars og
mannréttindi
Í DAG

Í

dag gæti ég lent í slysi. Alla daga getur
maður lent í slysi eða eitthvað komið
fyrir mann sem breytir ásigkomulagi
manns varanlega. Möguleikinn á því að
maður verði bundinn hjólastól restina af
ævinni er alltaf til staðar. Maður hrynur
niður stiga eða stígur óvart of snemma
út á götu og fyrir bíl. Maður getur runnið
illa á bananahýði á leið í pontu á fundi og
skollið með höfuðið á stólbrík. Möguleikarnir eru óendanlegir.
Ég held að það sé manni hollt að fara í
gegnum svona hugsanir endrum og eins.
Það er gott að spyrja sjálfan sig hvað maður
myndi gera. Hvernig yrði lífið? Þetta er
ekki auðveld pæling. Eitt finnst mér ég
geta sagt með vissu: Ég horfi til þess með
hryllingi ef ég myndi eftir slíkt slys þurfa
að sætta mig við það að missa forræði yfir
eigin lífi.
„Jæja, Guðmundur minn,“ myndi
sloppklæddur starfsmaður segja við mig
blíðlega. „Nú ert þú kominn í hjólastól.
Lamaður frá hálsi. Þá er best að finna þér
pláss í þjónustukjarna. Þar muntu fara í
sturtu á miðvikudögum.“

Guðmundur
Steingrímsson

„Jæja, Guðmundur
minn,“ myndi
sloppklæddur
starfsmaður
segja við mig
blíðlega. „Nú
ert þú kominn í hjólastól. Lamaður
frá hálsi. Þá er
best að finna
þér pláss í
þjónustukjarna. Þar
muntu fara í
sturtu á miðvikudögum.“
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Frelsið til að lifa
Ég myndi fljótt brjálast. Ég veit fyrir víst að
fólk sem hefur raunverulega lent í þessari
stöðu hefur fljótt brjálast. Kannski hentar
þetta einhverjum, að vera á stofnun. Ég veit
það ekki. Það ætti þá að vera val viðkomandi en ekki nauðung kerfisins. Frelsið er
lykilatriði.
En svona eru stundum mannréttindabrot. Þau eru framkvæmd með blíðlegu
brosi á vör áratugum saman, í stofnanavæddu hugsunarleysi á grunni alls konar
fræða sem einhverjir halda í einlægni að
séu öðrum fyrir bestu. Kerfi myndast og
kerfið fær sjálfstætt líf, en fólk ekki.
Væri ég í hjólastól, og kannski í ofanálag ófær um að tjá mig eins og áður, er
miklu rökréttara og augljósara, út frá þeim
gildum sem ég held að flestir aðhyllist,
að álykta sem svo að einmitt þá þyrfti ég
meiri aðstoð samfélagsins við að viðhalda
mannlegri reisn minni og halda réttinum
til sjálfstæðs lífs. Það er fáránlegt að álykta
hið gagnstæða. Að einmitt þarna ætti að
takmarka þennan rétt. Ef svo væri: Hvað
merkja þá mannréttindi? Eru þau ekki
ætluð fólki sem virkilega þarf þau?
Það er til leið sem gerir fötluðu fólki
kleift að stjórna eigin lífi og taka þátt í
veruleikanum til jafns við aðra. Þessi leið
heitir notendastýrð persónuleg aðstoð
(NPA). Það er mikið ánægjuefni að nú
er búið að lögfesta loksins NPA sem eitt

gæði... ending… ánægja.

meginþjónustuform við fatlað fólk eftir
mikla baráttu. Það er hins vegar áhyggjuefni að kerfið virðist ætla að standa á
bremsunni þegar kemur að þessum grunnrétti. Settur verður kvóti á fjölda NPAsamninga. Það þýðir að fullt af fólki mun
ekki bjóðast full þátttaka í samfélaginu í
bráð. Því verður haldið í fjötrum enn um
sinn.

Stórbrotið ævintýri
Það þarf að stíga skrefið til fulls. Í fallegu
samfélagi er öllu fólki tryggður möguleikinn til að lifa lífi sínu eins og það kýs, til
jafns við aðra. Annað er rangt. Fyrir og um
helgina voru þrír dagar haldnir hátíðlegir.
Á laugardaginn var bæði alþjóðadagur
ljósmæðra og Evrópudagur um sjálfstætt
líf. Á föstudaginn var alþjóðlegi Star Wars
dagurinn. Ég sé tengsl.
Alþjóðadagur ljósmæðra, auk þess að
vera hvatning í mikilvægri kjarabaráttu,
ætti að minna okkur á að frá fyrstu
sekúndum okkar jarðlífs þurfum við öll alls
konar aðstoð við að lifa lífinu. Hjálp annarra og stuðningur er grunnþörf allra frá og
með fyrsta andardrætti. Evrópudagur um
sjálfstætt líf, haldinn hátíðlegur hér á landi
af NPA-miðstöðinni, er síðan áminning
um það að samfélagið má alls ekki, undir
nokkrum kringumstæðum, klikka á þessari aðstoð þegar fólk þarf hana mest.
Og Star Wars fjallar um máttinn. Hina
fallegu kveðju, „megi mátturinn vera með
þér“, má túlka sem ósk öllum til handa
um að aldrei verði lífið þannig að maður
upplifi sig máttlaust fórnarlamb aðstæðna,
heldur hafi maður stjórn á eigin lífi.
Mátturinn er úti um allt, segir í Star Wars.
Rétt er það. Í samhygðinni, heilbrigðu samfélagi fólks og aðstoð þess við hvert annað,
býr yfirdrifið nægur máttur til að tryggja
öllum stjórn yfir sjálfum sér.
Svarthöfði lenti sem ungur maður undir
glóandi hrauni. Síðan þá þarf hann mikla
aðstoð. Her manns færir hann í búning
á morgnana, sem gerir honum kleift að
hreyfa sig, splundra sólkerfum og anda.
Að vísu heyrist svolítið hátt í búningnum
þegar hann andar, en það hlýtur að vera
hægt að laga það. Og Logi geimgengill er
með sérsmíðaða gervihönd. Hann missti
höndina í erfiðum átökum við pabba sinn,
sem hann vissi ekki einu sinni að hann
ætti. Jóda er verulega dvergvaxinn og
Loðinbarði býr við tjáskiptaörðugleika.
Star Wars er þannig stórbrotið ævintýri
um fatlað fólk. Myndirnar væru ömurlegar
ef þetta fólk hefði verið sett í þjónustukjarna. Sama gildir um raunveruleikann.

Krónan

mælir með!

Gott maenðum
borgar
Fylltir hamborgarar, 2x120 g

Gardchips flögur, 150 g

399

kr.
pk.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

599

kr.
pk.

skoðaðu úrvalið á Weber.is

Stendur undir nafni
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Tveir íslenskir
bikartitlar í gær
HANDBOLTI Þrír íslenskir handboltamenn urðu bikarmeistarar með
liðum sínum í gær, en einn íslenskur
leikmaður þurfti að gera sér silfur að
góðu. Alexander Petersson og Guðjón Valur Sigurðsson unnu þýska
bikarinn með Rhein-Neckar Löwen
eftir sigur gegn Rúnari Kárasyni og
félögum hans hjá Hannover-Burgdorf.
Alexander skoraði fimm mörk
fyrir Rhein-Neckar Löwen og Guðjón Valur bætti einu marki við í
púkkið. Rhein-Neckar Löwen á
góðan möguleika á því að verða
tvöfaldur meistari á yfirstandandi
leiktíð, en liðið trónir á toppi þýsku
efstu deildarinnar með 48 stig, með
jafn mörg stig og Flensburg, en á tvo
leiki til góða á Flensburg.
Aron Pálmarsson varð svo
spænskur bikarmeistari með liði
sínu Barcelona. Aron skoraði sex
mörk í sigri Barcelona gegn La
Rioja í úrslitaleik spænsku bikarkeppninnar.
Barcelona hefur auk þess að verða
bikarmeistari orðið deildarbikarmeistari og deildarmeistari á þessari leiktíð. Fyrsta tímabil Arons hjá
Barcelona hefur því verið honum
gjöfult hvað titla varðar. Barcelona
hefur nú orðið bikarmeistari fimm
ár í röð og 22 sinnum alls í sögu
félagsins. – hó
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KR náði í sín fyrstu stig í Pepsi-deildinni í sumar í Garðabænum í gær

Frábært skot sem fór beint í mark Pálmi Rafn Pálmason hitti boltann frábærlega þegar hann skoraði annað mark KR-inga gegn Stjörnunni í gær.
Pálmi Rafn skoraði þá með glæsilegu viðstöðulausu skoti þegar hann kom KR yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Veit af áhuga í
Frakklandi
Landsliðsbakvörðurinn Elvar Már Friðriksson lauk
háskólanámi í Bandaríkjunum um helgina. Hann
kveðst feginn að hafa skipt um skóla eftir fyrsta árið.

Stefán Svavarsson

Vilhjálmur Bjarnason

endurskoðandi

fv. alþingismaður

Kristrún Heimisdóttir stýrir fundinum

ALDREI AFTUR! - FUNDARÖÐ SAMTAKA SPARIFJÁREIGENDA

KÖRFUBOLTI Elvar Már Friðriksson,
bakvörðurinn knái úr Njarðvík,
útskrifaðist um helgina með gráðu
í viðskiptastjórnun eftir fjögurra
ár nám við Barry-háskóla í Bandaríkjunum.
Elvar sem hefur verið viðloðandi
íslenska landsliðið átti góðu gengi að
fagna með liði skólans í D2-deildinni
í bandaríska háskólakörfuboltanum.
Var hann tvívegis valinn leikmaður
ársins í SSC-deildinni, en í henni
spila lið frá Flórídaskaganum, en
hann skipti yfir í Barry eftir aðeins
eitt ár hjá LIU Brooklyn. Hann lítur
feginn til baka á ákvörðunina.
„Það voru ýmsar ástæður fyrir
þessari ákvörðun og ég sé ekki eftir
því að hafa skipt. Mér leið ekki vel
þar og þegar horft er á körfuboltahliðina þá hentaði leikstíllinn mér
ekki, hér eru fleiri evrópskir leikmenn og meiri evrópsk menning
sem hentar mér,“ segir Elvar.
„Strax þegar ég kem hingað þá
kynnist ég liðsfélögum alls staðar
að og ég náði strax mjög góðu sambandi við þá,“ segir Elvar en hann
efast um að hann hefði enst árin
fjögur í Brooklyn. „Við byrjuðum
sjö saman fyrsta árið, ég, Martin
og fimm aðrir, og ég var fyrstur til
að fara. Ári seinna fór Martin og
þá fóru hinir fimm leikmennirnir
sem byrjuðu á sama tíma. Ég er viss
um að ef að ég hefði ekki farið frá
Brooklyn hefði ég ekki enst í þessi
fjögur ár og klárað námið mitt.“
Þrátt fyrir að Barry sé í deild fyrir
neðan LIU fannst Elvari hann læra
mun meira og spila betri körfubolta.
„Hiklaust, við unnum mjög sterkan skóla sem kemur úr efstu deild og

vorum að spila góðan körfubolta. Ég
hef lært heilmikið af því að vera hér,
ég hef breytt leikstíl mínum mikið
og bætt mig sem leikstjórnandi. Ég
þurfti að læra að stjórna liðinu, vera
leiðtogi og axla aukna ábyrgð.“
Elvar kemur heim til Íslands í
sumar en ætlar ekki að ræða neitt
við íslensk lið, hann stefnir á að
komast út í atvinnumennsku.
„Ég hef ekkert talað við nein lið
heima strax, ég er að horfa til Evrópu og ætla ekkert að opna á viðræður heima í bili. Ég ætla að reyna
að nýta meðbyrinn sem ég hef frá
Bandaríkjunum til að finna mér lið í
Evrópu. Ég er kominn með umboðsmann og veit af áhuga nokkurra
liða,“ segir Elvar en meðal annars
kemur áhugi frá Frakklandi.
„Ég veit af áhuga úr Pro-B deildinni í Frakklandi þar sem Martin
byrjaði, það var góður stökkpallur
fyrir hann og ég hef rætt þetta við
hann og Hauk Helga Pálsson sem
leika í Frakklandi. Það er gott að
geta rætt þetta við stráka sem hafa
verið í þessum sporum.“
Komi ekkert spennandi upp segir
hann að það sé alltaf eitt lið sem
standi næst hjartanu.
„Ef ekkert spennandi kemur upp
skoða ég möguleikann á að spila
á Íslandi og þá er eitt lið ansi líklegt sem á sinn stað nálægt hjartastaðnum. Ég ætlaði hins vegar ekki
að trúa því þegar ég sá myndir frá
veðrinu á Íslandi,“ segir Elvar.
„Það hafa verið ágætis forréttindi að búa í hita og sól allan ársins
hring, ég hef reynt að nýta síðustu
dagana í sólinni vel,“ segir Elvar
hlæjandi að lokum. – kpt

DEWALT Á HEIMA HJÁ SINDRA

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI

OPIÐ ALLA VIKUNA TIL 18:00
HLEÐSLUSETT 6 VÉLAR 18V
18v sett í þremur töskum
Settið inniheldur:
Fjölnota sög
Hjólsög
Slípirokk
Borvél
SDS + Borvél
Skrúfvél
Hleðslutæki
3x Rafhlöður 18v 5 Ah

+ Tveir miðar

vnr 94DCK654P3T

165.000 m/vsk
Fullt verð 197.976

2JA LÍN
LÍNU LASER

HLEÐSLUBORVÉL 18V
8V

nákvæmni allt að + - 0,3 mm/m.
Sjáanleiki innandyra: 10 m

Tvær 18v 1.5Ah rafhlöður
60 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
T-STAK taska

+ Tveir miðar
vnr 94DW088K

vnr 94DCD790S2

36.039

29.900

m/vsk

Fullt verð 45.643

m/vsk

Fullt verð 40.446

HJÓLSÖG 1350W

GEIRUNGSSÖG
GEIRUNG

+ Tveir miðar

vnr 94DWS774
vnr 94DWE560

30.062

45.124

m/vsk

Fullt verð 55.030

Fullt verð 37.577

GEIRUNGSSÖG 305 MM
M

BORÐSÖG
ÖG

Mesta skurðargeta: 110 X 303 mm
m
Mesti halli: 49°
Blaðstærð: 305 mm
Þyngd: 24.8 Kg
Skuggalína til að sjá skurðarlínu.

Blað: 250 mm
m
Þyngd: 22 Kg
Afl: 1700 wött
ttt
Borð fylgir

+ Tveir miðar

+ Tveir miðar

vnr 94DWS780

115.118

m/vsk

vn
vvnr
n
nrr 94DW745RS
94DW745RS

125.900
125.9

m/vsk

Fullt verð 142.705

Fullt verð 140.388

Tilboð gilda frá 7. - 11. maí eða á meðan birgðir endast
*Einungis eru afhentir tveir miðar á mann ef verslað er vara eða vörur fyrir 35.000 kr. eða meira.

www.sindri.is / sími 575 0000
Skútuvogi 1 - Reykjavík I Viðarhöfða 6 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

m/vsk

*

Tveir miðar fylgja
á Sindra torfæruna á Hellu 12. maí .

Ef verslað er fyrir 35.000 kr eða meira
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 37. umferðar 2017-18

Brighton - Man.Utd

1-0

1-0 Pascal Gross (57.)

Stoke - Crystal Palace

1-2

1-0 Xherdan Shaqiri (43.), 1-1 James McArthur (68.), 1-2 Patrick van Aanholt (86.)

B’mouth - Swansea

1-0

1-0 Ryan Fraser (37.)

Leicester - West Ham

0-2

0-1 Joao Mario (34.), 0-2 Mark Noble (64.)

Watford - Newcastle

2-1

1-0 Roberto Pereyra (2.), 2-0 Andre Gray
(28.), 2-1 Ayoze Perez (55.)

WBA - Tottenham

1-0

1-0 Jake Livermore (90.)

Everton - Southampton 1-1
0-1 Nathan Redmond (56.), 1-1 Tom Davies
(90.)

Man.City - Huddersfied 0-0
Arsenal - Burnley

5-0

1-0 Pierre-Emerick Aubameyang (14.),
2-0 Alexandre Lacazette (45.), 3-0 Sead
Kolasinac (54.), 4-0 Alex Iwobi (64.), 5-0
Pierre-Emerick Aubameyang (75.)

Chelsea - Liverpool

1-0

1-0 Olivier Giroud (32.)

Staðan
FÉLAG
Man. City
Man. Utd.
Liverpool
Tottenham
Chelsea
Arsenal
Burnley
Everton
Leicester
Newcastle
C. Palace
B’mouth
Watford
Brighton
West Ham
Huddersf.
South’ton
Swansea
WBA
Stoke City

L

U

J

T

MÖRK

S

36
36
37
34
36
36
37
37
36
36
37
37
37
36
36
36
36
36
37
37

30
24
20
20
21
18
14
13
11
11
10
10
11
9
9
9
6
8
6
6

4
5
12
8
6
6
12
10
11
8
11
11
8
13
11
9
15
9
13
12

2
7
5
7
9
12
11
14
14
17
16
16
18
14
16
18
15
19
18
19

102-26
67-28
80-38
66-32
61-34
72-48
35-37
43-55
49-54
36-46
43-55
43-60
44-63
33-47
45-67
27-56
36-55
27-53
31-54
33-67

94
77
72
68
69
60
54
49
44
41
41
41
41
40
38
36
33
33
31
30

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum á Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson
var fjarri góðu gamni vegna
hnémeiðsla þegar Everton
gerði 1-1 jafntefli gegn Southampton
í leik liðanna á Goodison Park.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.
lék fyrstu 89 mínúturnar
á kantinum fyrir Burnley
þegar liðið steinlá fyrir Arsenal, 5-0, í
leik liðanna á Emirates-vellinum.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson
var fjarverandi vegna
meiðsla þegar Cardiff City
tryggði sér sæti í efstu deild í lokaumferð B-deildarinnar.
Reading

Jón Daði Böðvarsson
lék fyrstu 70 mínúturnar
í framlínu Reading þegar
liðið gerði jafntefli gegn Cardiff City.
Aston Villa

Birkir Bjarnason
gat ekki leikið með liði sínu,
Aston Villa, í lokaumferð
B-deildarinnar vegna kálfameiðsla.
Bristol City

Hörður B. Magnússon
kom inn á í hálfleik þegar
lið hans, Bristol City, tapaði
fyrir Sheffield United.

ÓSVÍKIN GLEÐI Leikmenn og stuðningsmenn WBA fagna innilega sigurmarki Jake Livermore í mikilvægum sigri liðsins gegn Tottenham Hotspur um helgina. West Brom

Chelsea færði spennu í Meistarad

Liverpool mistókst að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu, en liðið tapaði fyrir Chelsea sem fikraði sig nær efstu
sér aukalíf í fallbaráttunni með dramatískum sigri gegn Tottenham Hotspur. Southampton og Swansea munu svo
FÓTBOLTI Chelsea setti baráttuna
um sæti í Meistaradeild Evrópu í
knattspyrnu karla á næstu leiktíð í
allt annað samhengi með 1-0 sigri
sínum gegn Liverpool á Stamford
Bridge í gær. Chelsea hefur 69 stig
í fimmta sæti deildarinnar eftir
þennan sigur, en liðið er tveimur
stigum á eftir Tottenham Hotspur
sem situr í fjórða sæti en það er
neðsta sætið sem veitir þátttökurétt í Meistaradeildinni á næsta
tímabili.
Tottenham Hotspur tapaði fyrir
WBA og þessi úrslit þýða að baráttan um sæti í Meistaradeildinni
er galopin. Liverpool er í þriðja
sæti með 72 stig, en er með mun
betri markatölu en Chelsea þannig
að sigur gegn Brighton í síðasta leik
liðsins í deildinni á þessari leiktíð
tryggir Liverpool sæti í Meistaradeildinni á næstu leikíð. Tottenham
Hotspur og Chelsea eiga svo hvort
um sig tvo leiki eftir í deildinni á
þessari leiktíð.

Nær Moore kraftaverki
hjá WBA?
Línur skýrðust í fallbaráttu deildarinnar eftir úrslit helgarinnar. Stoke
City kvaddi deildina eftir áratugar
veru í deildinni þegar það tapaði
2-1 gegn Crystal Palace. Stoke City
situr á botni deildarinnar með 30
stig og getur komist ofar en 18. sæti
deildarinnar með sigri í lokaleik
sínum.
Paul Lambert var fenginn til að
freista þess að bjarga liðinu eftir
að Mark Hughes var látinn taka
pokann sinn í byrjun þessa árs.
Lambert mun stýra Stoke City í B-

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Huddersfield Town náði
í afar mikilvægt stig í
baráttu sinni um að forðast fall úr efstu deildinni
þegar liðið gerði markalaust jafntefli gegn Manchester
City, ríkjandi Englandsmeisturum.
Stigið þýðir að Huddersfield sem
er nýliði í deildinni er þremur
stigum á undan Southampton
og Swansea City sem eru jöfn að
stigum í 17. og 18. sæti deildarinnar.
Hvað kom á óvart?
WBA er eins og köttur, það er
að segja liðið hefur níu líf
í fallbaráttu deildarinnar.
WBA hafði betur, 1-0, gegn
Tottenham Hotspur og liðið
á enn möguleika á að halda sæti
sínu í deildinni. Darren Moore
hefur umbylt gengi liðsins eftir
að hann tók við því í lok apríl. Von
WBA er vissulega veik, en jafntefli
eða tap hefði þýtt að liðið væri
fallið um deild.
Mestu vonbrigðin
Tottenham Hotspur og Liverpool
töpuðu bæði leikjum sínum um
helgina og hleyptu þar
af leiðandi Chelsea
af fullum þunga inn
i baráttuna um sæti í
Meistaradeild Evrópu á
næstu leiktíð.

Leikmaður helgarinnar
Pierre-Emerick Aubameyang lék við hvern sinn
fingur þegar Arsenal kjöldró Burnley með fimm
mörkum gegn engu í síðasta heimaleik Wengers
sem knattspyrnustjóra liðsins.
Aubameyang skoraði tvö marka Arsenal í
leiknum, auk þess sem hann lagði síðan upp
mark Alex Iwobi.
Aubameyang var potturinn og pannan
í seiðandi sóknarleik Arsenal í leiknum.
Aubameyang var mikið í boltanum í
leiknum og var iðinn við að koma sér sjálfur í færi
sem og skapa færi fyrir samherja sína.
Þó svo að tímabilið hafi vissulega verið vonbrigði hjá Arsenal er ekkert upp á Aubameyang að
klaga. Gabonski landsliðsframherjinn hefur skorað
átta mörk í þeim ellefu deildarleikjum sem hann hefur
spilað fyrir Arsenal síðan hann gekk til liðs við félagið frá
Borussia Dortmund í janúar síðastliðnum.

deildinni á næstu leiktíð, en búast
má við að þó nokkrar breytingar
verði á leikmannahópi liðsins.
Hæpið er að leikmenn á borð við
Jack Butland, Kurt Zouma, Bruno
Martins Indi, Joe Allen og síðast
en ekki síst Xherdan Zhakiri fylgi
liðinu niður í B-deildina.
WBA er hins vegar eins og spriklandi lax í dauðateygjunum, en liðið
tók einn dauðakipp í viðbót með
dramatískum 1-0 sigri sínum gegn
Tottenham Hotspur. WBA hefur
gengið í endurnýjun lífdaganna eftir
að fyrrverandi varnarjaxlinn Darren
Moore tók við stjórnartaumunum
hjá liðinu af Alan Pardew. WBA var

Allt útlit er fyrir að mikil
spenna verði í fallbaráttu
deildarinnar fram í lokaumferðina. WBA á enn möguleika á því að halda sæti sínu
í deildinni. Southampton og
Swansea mætast svo í
hörðum fallbaráttuslag
annað kvöld.
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Lífsstíll

Mexíkóskur matur er
mjög vinsæll hjá öllum
aldri og það er hægt að
útbúa hann á einfaldan
og fljótlegan hátt. Við
gefum uppskriftir að
tveimur slíkum réttum.
➛4

Stendur undir nafni

Ragnar Ingi Aðalsteinsson hefur gefið út ljóðatímaritið Stuðlaberg síðan 2012. Blaðið kemur út tvisvar á ári, í apríl og nóvember. MYND/EYÞÓR

Djúp virðing
fyrir hefðinni
Ragnari Inga rann til rifja að sjá gamla bragforminu misþyrmt í vísum sem
voru rangt eða ekki stuðlaðar og gefur nú út ljóðatímaritið Stuðlaberg. ➛2
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Stuðlaberg er hvalreki fyrir alla ljóðaunnendur og efnistökin eru skemmtileg, fjölbreytt og áhugaverð. MYNDIR/EYÞÓR

S

undarnir töldu sig vera að yrkja
hefðbundið en kunnu ekki reglurnar og út frá sjónarhorni þess
sem hafði eyra fyrir þessum hefðbundna brag var slíkur kveðskapur
ónýtur og með öllu óbirtingarhæfur. Það var þá sem ég fór að
skrifa kennslubækur í bragfræði.
Mér rann til rifja að sjá gamla bragforminu misþyrmt á þennan hátt,“
segir Ragnar.

tuðlaberg er helgað hefðbundinni ljóðlist en þó er
langt í frá að tímaritinu
sé stefnt gegn óhefðbundnum
ljóðum,“ segir Ragnar Ingi Aðalsteinsson, aðjunkt, rithöfundur og
ljóðskáld, um ljóðatímaritið Stuðlaberg sem hann gaf fyrst út haustið
2012.
„Það er mín bjargfasta skoðun að
ljóð eigi hver og einn að yrkja eftir
því sem andinn innblæs hverju
sinni, og þau ljóð sem hreyfa við
lesandanum á einhvern hátt séu
góð ljóð án tillits til hvernig þau
eru gerð,“ segir Ragnar.
Hitt sé svo staðreynd að
Íslendingar eigi mjög merkilega
forna ljóðhefð.
„Hefðbundna ljóðið, með
afmarkaðri braglínulengd, taktbundinni hrynjandi og ljóðstöfum
samkvæmt ströngum reglum, er
menningarperla sem við höfum
varðveitt um aldir og er hvergi til
á byggðu bóli nema hér á Íslandi.
Fyrir þúsund árum voru þessar
reglur útbreiddar um alla NorðurEvrópu en nágrannaþjóðirnar
hafa glatað þeim. Stuðlasetning
var notuð í enskum ljóðum fram á
15. öld en þá hvarf hún úr kveðskapnum,“ útskýrir Ragnar, en á
Norðurlöndum hurfu bragreglurnar fyrr, líklega í kringum 1200.

Einfaldar bragreglur

Bragforminu misþyrmt
Á árunum 2004 til 2010 gerði
Ragnar stóra rannsókn á þróun
stuðlasetningar í íslenskri ljóðlist.
„Þar kom í ljós að stuðlasetningarhefðin hefur varðveist
hér algjörlega óbreytt allt frá tíma
Braga Boddasonar, sem var uppi
í Noregi á fyrri hluta 9. aldar.
Nokkrar breytingar hafa þó orðið
á því hvaða hljóð stuðla saman.
Því hafa valdið breytingar á framburði sem gerðu það að verkum að
framstöðuhljóð hættu að stuðla

saman. En skáldin brugðust jafnan
við og breyttu reglunum til að
grunngildin héldu sér,“ upplýsir
Ragnar.
Á seinni hluta 20. aldar, þegar
nútímaljóðið var að ryðja sér til

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

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Ragnar Ingi gerði stóra rannsókn á þróun stuðlasetningar í íslenskri ljóðlist og
þar kom í ljós að hún hefur varðveist hér á landi óbreytt frá 9. öld.

rúms, kom bakslag í gömlu bragfræðina.
„Á þeim tíma sá maður gjarnan
vísur sem voru rangt eða ekki
stuðlaðar en fengu samt birtingu í
fjölmiðlum án athugasemda. Höf-

Eitt vill Ragnar ítreka: Að hverjum
og einum sé frjálst að yrkja eftir
hvaða reglum sem menn setja sér.
„En hefðbundna ljóðformið,
bragurinn sem hér hefur lifað
með þjóðinni í 1200 ár, hefur í sér
mjög ákveðnar reglur, fáar og einfaldar. Eddukvæðin, Dróttkvæðin,
Háttatal Snorra Sturlusonar, Lilja
Eysteins Ásgrímssonar, Ljómur
Jóns Arasonar, Passíusálmar Hallgríms Péturssonar, rímur Steinunnar Finnsdóttur og Sigurðar
Breiðfjörðs, sonnettur Jónasar
Hallgrímssonar, Tíminn og vatnið
eftir Stein Steinarr og Disneyrímur
Þórarins Eldjárns; allt er þetta
bundið sömu bragreglunum,
unnið af stakri nákvæmni og
vandvirkni skálda sem bera djúpa
virðingu fyrir hefðinni og leyfa sér
engar undantekningar.“
Ragnar bendir á að vísnasmiðir
sem skemmta á hagyrðingamótum
noti nákvæmlega sömu bragreglur
og Egill Skalla-Grímsson og Þormóður Bersason Kolbrúnarskáld.
„Ef við yrkjum hefðbundið skulum við gera það rétt,“ segir Ragnar.
„Bragreglurnar eru ekki þyngri né
flóknari en svo að nemendur 8.
bekkjar grunnskólans læra þær í
þremur til fjórum íslenskutímum,
og fara létt með.“

Ung og aldin skáld
Tímaritið Stuðlaberg þjónar þeim

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

tilgangi að styðja við hina fornu
braghefð.
„Þar birti ég ljóð sem ort eru
undir hefðbundnum bragarháttum og fjallað er um vísnagerð
og bragfræði,“ útskýrir Ragnar.
Ritið er 34 blaðsíður og meðal
fastra efnisþátta má nefna dægurvísur þar sem Ragnar fær nokkra
hagyrðinga til að yrkja um sitthvað
sem er á döfinni hverju sinni. Í
nýútkomnu hefti Stuðlabergs yrkja
konur um #metoo-byltinguna,
opnuviðtal er við hagyrðinga
sem tjá sig um vísnagerðina út frá
ýmsum hliðum, lausavísnaþáttur
er fastur liður í blaðinu og fjallað er
um ljóðabækur. Vart þarf að taka
fram að þær bækur geyma eingöngu hefðbundin ljóð.
„Mikil gróska er nú í útgáfu hefðbundinna ljóða. Þar er bæði um að
ræða endurútgáfur á ljóðum eldri
skálda og ekki síður nýjar bækur
eftir núlifandi skáld, ung og aldin,
sem yrkja hefðbundið og vilja koma
kveðskap sínum á framfæri. Auk
föstu þáttanna eru birtar greinar um
bragfræðileg efni og ýmislegt annað
sem tengist braghefðinni á einhvern
hátt,“ útskýrir Ragnar.
Þegar Stuðlaberg kom fyrst út
fékk það strax ágætar undirtektir
og fer áskrifendahópurinn sístækkandi.
„Fyrstu árin voru erfið fjárhagslega en það hefur gengið æ betur
eftir því sem fleiri frétta af blaðinu
og áskrifendum fjölgar. Af og til fær
blaðið styrki frá einstaklingum eða
fyrirtækjum og allt slíkt er þegið
með þökkum. Stefnt er að því að
blaðið standi undir sér peningalega og vonandi tekst það fljótlega,“
segir Ragnar.
Áskriftasíminn er 895 8697 (eða
567 1887) og einnig er hægt að
panta áskrift á netinu: ria@hi.is

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

ÚLFARSFELL
1000

Fjölskylduhátíð 10. mai kl. 14
Göngustjórar: Reynir Traustason og John Snorri Sigurjónsson.
Þyrla Landhelgisgæslunnar mætir á svæðið.
Brottför kl. 14 frá skógræktinni í Mosfellsbæ og bílastæði í Úlfarsárdal.
Jakob Frímann Magnússon stjórnar stuði á palli.
Ávarp: Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands.
Stuðmenn, Emmsjé Gauti, Hörður Torfason og Katrín Halldóra syngur
lög Ellýjar Vilhjálms. Skreﬁn, kór Ferðafélags Íslands.
Haukur Hjaltason stjórnar æﬁngarprógramminu Hauknum.
Styrktaraðilar: Vodafone, Stundin, Ikea og Fjallakoﬁnn.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

www.fi.is
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Mexíkó-upplifun alla daga
Sumum finnst að Mexíkó-réttir séu föstudagsmatur. Öðrum finnst þeir góðir alla daga.
Hvernig væri til dæmis að prófa þessa góðu rétti á mánudegi? Hér eru auðveldar uppskriftir.
Safi úr einni límónu
Salt og pipar

Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

Salsa
1 dós niðursoðnir tómatar í bitum
1 mangó, skorinn í bita
2 jalapenó, smátt skornir
2 vorlaukar, smátt skornir
2 niðursoðnar grillaðar paprikur,
smátt skornar
1 tsk. rifinn límónubörkur
1 tsk. rifinn appelsínubörkur
Ferskt kóríander
Safi úr ¼ límónu
½ tsk. salt

E

nchiladas eru upprúllaðar
tortilla-kökur sem eru hitaðar
í ofni með osti yfir. Krökkum
finnst þetta mjög góður réttur. Þessi
uppskrift er með kjúklingi en það
má alveg breyta kjöttegundum eftir
smekk.

Enchiladas með
kjúklingi
Einfaldur réttur sem tekur ekki
langan tíma að útbúa og dugar
fyrir fjögurra manna fjölskyldu.
Kjúklinginn er hægt að kaupa
eldaðan og spara sér þannig mikinn
tíma.

Gvakamóle
2 lárperur
Safi úr hálfri límónu
½ tsk. salt
2 msk. ferskt kóríander, smátt
skorið

1 grillaður kjúklingur
8 tortillur
200 g rifinn ostur

Salsasósa
1 laukur, smátt skorinn
2 hvítlauksrif, smátt skorin
2 msk. olía
1 dós brúnar mexíkóskar baunir
1 dós niðursoðnir tómatar, hakkaðir
1 kjötkraftsteningur
3 dl vatn
2 tsk. cumin
½ tsk. fínt malað anískrydd
½ tsk. salt
¼ tsk. pipar
4 vorlaukar, skornir í sneiðar
4 msk. grófhakkað, ferskt kóríander
Hitið ofninn í 230°C. Búið til salsasósu með því að steikja lauk og
hvítlauk í olíu. Bætið síðan baunum
saman við, tómötum, kjötkrafti og
vatni. Þá er krydd sett saman við
og allt látið sjóða upp og síðan smá
malla í nokkrum mínútur.
Takið skinnið af kjúklingnum og
rifið kjötið niður í bita. Blandið því
saman við tvo þriðju af sósunni.
Afgangurinn af sósunni er geymdur
þar til síðar.
Dreifið kjúklingnum á tortillurnar
og rúllið þeim upp. Leggið í eldfast
mót og setjið afganginn af sósunni
og ostinn yfir. Bakið í ofninum
í 10-15 mínútur eða þangað til
osturinn er gullinbrúnn.
Þegar rúllurnar eru teknar úr ofninum og settar á diska er vorlauk
og kóríander dreift yfir þær. Gott er
að bera enchiladas fram með fersku

Mjúkt taco með kjúklingi er í uppáhaldi hjá mörgum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Mexíkóskt taco er
borið fram í mjúkum tortilla-kökum.
salati, sýrðum rjóma og límónubátum.

Taco með rifnum
kjúklingi
Þetta er einfaldur og góður réttur
sem er ekki borinn fram í hörðum
taco-skeljum heldur mjúkum
tortilla-kökum. Veljið minni
kökurnar. Uppskriftin er fyrir fjóra.
750 g úrbeinuð kjúklingalæri
8 tortilla-kökur

BBQ-sósa
1 flaska BBQ-sósa (tilbúin)
2 tsk. rifinn límónubörkur
2 tsk. rifinn appelsínubörkur
1 smátt skorinn jalapenó
1 hvítlauksrif, smátt skorið
1 tsk. cumin

Enchiladas er frábær fjölskylduréttur. NORDICPHOTOS/GETTY

Laugardaginn 12. maí gefur Fréttablaðið út aukablaðið

SKÓLAR & NÁMSKEIÐ
Skólar & námskeið kemur út að jafnaði þrisvar sinnum á á hverju ári.
Að vanda er boðið upp fjölmargar fróðlegar greinar og viðtöl.
Allir sem eru velta fyrir sér námi í sumar eða haust
munu fá í blaðinu góða yﬁrsýn yﬁr það sem er í boði
Blaðið er mjög vinsæl valkostur ýmissa menntastofnanna og einkaskóla
sem nýta blaðið til auglýsa eða kynna nám sem hefst í sumar og í haust.

Nánari upplýsingar um auglýsingar og umfjallanir fyrir blaðið veitir;
Ólafur H. Hákonarson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Netfang olafurh@frettabladid.is – Beinn sími 512-5433

Blandið saman öllu sem á að fara
í BBQ-sósuna. Setjið ¼ af sósunni
saman við kjúklinginn og látið
hann marínerast.
Setjið niðursoðnu tómatana í sigti
og látið vökvann renna frá þeim.
Blandið mangói, jalapenó, vorlauk,
grillaðri papriku, berki af límónu
og appelsínu ásamt kóríander í skál
og hrærið allt saman. Bætið síðan
tómötunum saman við. Bragðbætið
með límónusafa og salti. Ef þið
viljið hafa salsað sterkara má bæta
meiri jalapenó út í það.
Til að gera gvakamóle þarf að velja
þroskaðar lárperur (avókadó) og
stappa þær með gaffli. Bragðbætið
með límónusafa, salti og fersku
kóríander.
Grillið kjúklinginn á útigrilli.
Steikið hann á báðum hliðum í um
það bil 5 mínútur. Best er að grilla
hann „indirekte“ en þá er bara
kveikt á fyrsta og ysta brennara.
Slökkt er á þeim í miðið. Þetta er
bara hægt að gera á gasgrillum með
þremur brennurum. Lærin er einnig hægt að elda í ofni í um það bil
15-20 mínútur á 180°C.
Þegar lærin eru gegnumsteikt eru
þau skorin í þunnar sneiðar og sett
aftur í BBQ-sósu sem eftir er en
skiljið aðeins eftir. Hitið tortillakökur á grillinu á báðum hliðum.
Setjið salsa á tortilla, síðan gvakamóle og loks kjúkling. Gott er að
setja meiri BBQ-sósu yfir og ferskt
kóríander.
Það má líka breyta til og grilla gott
nautakjöt í staðinn fyrir kjúkling
og bæta síðan við fersku grænmeti
að vild.

Fasteignablaðið
19. TBL.

M Á N U DAG U R

FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS

7. MAÍ 2018

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Ragnar
Þorgeirsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

skrifstofustjóri

viðskiptafræðingur

Finndu okkur
á Facebook

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

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
+354 695 8905
elin@midborg.is

Fífusel 11 íb. 402 – 42,9 m
Opið hús þriðjud. 08.05. kl. 17:30 – 18:00

ӑ -Eignin er skráð skv. ÞÍ ӑ
113,7 fm
ӑ Þvottahús innan íbúðar ӑ
ӑ 3 svefnherbergi +
herbergi í kjallara
ӑ
ӑ Útsýni úr íbúð - efsta
hæð

Endurnýjað
baðherbergi
Blokkin sprunguviðgerð
og máluð 2017
Stæði í upphitaðri
bílageymslu (ekki inn í
skráðum fermetrum

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Góð íbúð í Skerjafirði

H

íbýli fasteignasala s. 585-8800
kynnir fallega og vel skipulagða 3-4 herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og bílskúr
á góðum stað í Litla-Skerjafirði.
Komið er inn í forstofu með
flísum á gólfi. Í eldhúsi er innrétting
úr gegnheilum viði, innbyggður
ísskápur, parket á gólfi og gluggi.
Stofan er björt og opin við eldhús
með parketi á gólfi og útgengi á
skjólgóða timburverönd sem snýr
að suðri.
Baðherbergi er með flísum á
veggjum og gólfi, gengið beint inn í
stóran sturtuklefa sem er með glerhlið, skápur er á baði.
Hjónaherbergið er rúmgott,
parket á gólfum, vandaðir og fallegir
innbyggðir fataskápar. Gott barnaherbergi með parketi á gólfi.
Þvottahús með dúk á gólfi, vinnuborð með skolvaski, skápar, gluggi.
Þetta herbergi er nýtt sem þriðja
svefnherbergi sams konar íbúðum
og því er auðvelt að breyta.
Bílskúr með hita, rafmagni,
heitu og köldu vatni, skolvaskur og
geymsluhillur.

Snæfríðargata 2 - 270 Mos.

Íbúð í Skerjafirðinum er til sölu í
þessu húsi. Opið hús verður í dag.

Hitalögn í stétt framan við húsið.
Falleg og afar vel staðsett íbúð á
rólegum stað í Litla-Skerjafirði. Góð
aðkoma og aðgengi. Stutt í leikskóla
og Háskóla Íslands, göngufæri við
miðborgina.
Nánari upplýsingar á skrifstofu
Híbýla í síma 585-8800 eða á
netfanginu hibyli@hibyli.is
Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur
fasteignasali, s. 864-8800
Ólafur Már Ólafsson, löggiltur
fasteignasali, s. 865-8515

Íbúðin er rúmgóð.

Opið hús í dag, 7. maí, frá kl. 17 til 17.30
– Reykjavíkurvegur 42, 101 Reykjavík
(Litla-Skerjafirði)

Vindás 1 - 110 Reykjavík
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
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Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær
/âUUÓCÞ§BGKÚMCâMJTIÞTÈGBMMFHVNÞUTâOJTTUB§7FMTLJQVMBH§BSÓCÞ§JS ÈTBNUCÓMBTU§J
ÓCÓMBHFZNTMV ÓMZGUVIÞTJÓ)FMHBGFMMTIWFSGJ
¶CÞ§JSOBSTLJMBTUGVMMCÞOBSNF§JOOSÏUUJOHVN
GSÈ"YJT ÈONFHJOHØMGFGOB(ØMGÓCB§IFSCFSHKVN¢WPUUBIÞTVNWFS§BGMÓTBMÚH§7FSJ§
FSB§SFJTBHMTJMFHBOMFJLPHHSVOOTLØMBÓ
IWFSGJOV )FMHBGFMMTTLØMB"GIFOEJOHÓNBÓPH
KÞOÓ

7FMTLJQVMBHUNFOEBSB§IÞTÈFJOOJ
I§ÓCZHHJOHVWJ§4OGSÓ§BSHÚUVÓ.PTGFMMTC&JHOJOBGIFOEJTUÈCZHHJOHBSTUJHJ
UJMCÞJOUJMJOOSÏUUJOHBV. 57,5 m.

Markholt 10 - 270 Mos.

3ja herbergja íbúðir. V. 44,5 m.
5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Berjarimi 28, íbúð 214 - 112 Reykjavík
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NFJOCâMJTIÞTÈUWFJNVSI§VNNF§
SÞNHØ§VNCÓMTLÞS4UØSUTUFZQUCÓMBQMBOPH
TUFZQUWFSÚOE#ÞJ§FSB§TLJQUBVN¢BLÈ
'BMMFHPHCKÚSU N KBIFSCFSHKBÓCÞ§NF§ IÞTJOV TLJQUBVNTLØMQMBHOJS ESFOMBHOJS
TÏSJOOHBOHJÈI§ÈTBNUCÓMBTU§JÓMPLB§SJ LSJOHVNIÞTPHCÓMTLÞSV. 66,9 m.
CÓMBHFZNTMV&JHOJOTLJQUJTUÓTWFGOIFSCFSHJ 
GPSTUPGV CB§IFSCFSHJ ¢WPUUBIÞT FMEIÞT TUPGV Kvíslartunga 90,94,108,110,112
PHCPS§TUPGV4ÏSHFZNTMBÓLKBMMBSB3ÞNHØ§BS
TWBMJSÓWFTUVSNF§GBMMFHVÞUTâOJ V. 34,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ
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Jörfabakki 6, íbúð 202 - 109 Reykjavík
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 N KBIFSCFSHKBÓCÞ§ÈI§ÈTBNU
IFSCFSHJÓLKBMMBSB&JHOJOTLJQUJTUÓUWÚTWFGOIFSCFSHJ IPM CB§IFSCFSHJ FMEIÞTPHTUPGV
)FSCFSHJPHTÏSHFZNTMBÓLKBMMBSB&JHOJOFS
TLSÈ§ N ¢BSBGÓCÞ§ N IFSCFSHJ
 NPHHFZNTMB NV. 33,5 m.

'BMMFHU NSB§IÞTNF§JOOCZHH§VN
CÓMTLÞS&JHOJOTLJQUJTUÓ¢SKÞTWFGOIFSCFSHJ 
GPSTUPGV CB§IFSCFSHJ ¢WPUUBIÞT FMEIÞT TUPGV 
CPS§TUPGVPHCÓMTLÞS«NJMMJMPGUJFSTKØOWBSQTTUPGBPHWJOOVB§TUB§B5WSUJNCVSWFSBOEJSPH
TUØSUIFMMVMBHUCÓMBQMBONF§IJUBMÚHOFUUB
FSGBMMFHFJHOÓHØ§VIWFSGJÈWJOTMVNTUB§Ó
.PTGFMMTC TUVUUFSÓHSVOOTLØMB MFJLTLØMBPH
TVOEMBVH7 N

Grenibyggð 24 - 270 Mosfellsbær
.KÚHGBMMFHUNQBSIÞTÈFJOOJI§NF§
CÓMTLÞS&JHOJOTLJQUJTUÓ¢SKÞTWFGOIFSCFSHJ 
GPSTUPGV CB§IFSCFSHJ ¢WPUUBIÞT FMEIÞT 
TKØOWBSQTIPM TUPGV CPS§TUPGVPHCÓMTLÞS5WS
UJNCVSWFSBOEJS4UØSUIFMMVMBHUCÓMBQMBO.JLJM
MPGUI§FSÓIÞTJOVTFNHFSJSFJHOJOBCKBSUBPH
TLFNNUJMFHB V. 73,9 m.

Klukkuholt 21 - 225 Garðabær

Opið hús þriðjudaginn 8. maí frá kl. 17:30 til
18:00

HÚ

'BMMFHPHNJLJ§FOEVSOâKV§ NKBIFSCFSHKBÓCÞ§ÈI§ ÈTBNUCÓMBTU§JÓCÓMBHFZNTMV/âMFHBWBSTLJQUVNFMEIÞTJOOSÏUUJOHV HØMGFGOJPHCB§IFSCFSHJFOEVSOâKB§4WBMJSÓ
TV§VSÈUUNF§GBMMFHVÞUTâOJ&JHOJOFSTLSÈ§ N ¢BSBGÓCÞ§ N HFZNTMB NPH
CÓMTLÞS CÓMBTU§JÓCÓMHFZNTMV  NV. 31,9 m.

Spóahöfði 4 - 270 Mosfellsbær

4ra herbergja íbúðir. V. 44,5 m. – 58,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

NSB§IÞTUJMCÞJOUJMJOOSÏUUJOHBÈ
UWFJNVSI§VN«KBS§I§FSGPSTUPGB 
CÓMTLÞS TWFGOIFSCFSHJ CB§IFSCFSHJ 
¢WPUUBIFSCFSHJ PHHFZNTMB«FGSJI§JOOJ
FSIKØOBIFSCFSHJ CB§IFSCFSHJ FMEIÞT PH
TUPGVS V. 59,9 og 61,9 m.

'BMMFHU NFOEBSB§IÞTÈUWFJNVSI§VN
NF§JOOCZHH§VNCÓMTLÞS4UØSUIFMMVMBHU
CÓMBTU§JNF§TOKØCS§TMV'BMMFHGSÈHFOHJO
MØ§.KÚHTUØSUJNCVSWFSÚOENF§IFJUVNQPUUJ
(FZNTMVTLÞSÈMØ§(PUUTLJQVMBHPHGBMMFHBS
JOOSÏUUJOHBS4UØSJSHØMGTÓ§JSHMVHHBS5WFOOBS
TWBMJS'BMMFHUÞUTâOJ'SÈCSTUB§TFUOJOH.KÚH
TUVUUÓTLØMB MFJLTLØMB TVOEPHÓ¢SØUUBB§TUÚ§V
V. 79,9 m.

)-É5)(67,1*
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6tPL

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

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

Hilmar
Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson

Guðjón
Sigurjónsson

Pálmi
Almarsson

Smári
Jónsson

Auður
Kristinsdóttir

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Bjarni Tómas
Jónsson

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Löggiltur fasteignasali
GSM: 895-9120
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LYNGGATA 2
Nýjar vandaðar íbúðir að Lynggötu 2 í Garðabæ.

SJÁ
VA
R

LUNDUR 7, 9, 11 og 13
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Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 7-13 í Kópavogi.

NI

Sölusýning í dag mánudag
frá kl. 16:30 til 17:30

Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir á vinsælum útsýnisstað við Lynggötu 2, Urriðaholti í Garðabæ.
Verð frá 39,5 millj.
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.

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin eru 5 og 6 hæðir.
Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107 til 196,8 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar
og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
verða ýmist með góðum svölum með glerlokunum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum.

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

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

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi.
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• 221 Hfj. 244 fm. einbýli.
• Vel skipulagt.
• 4-5 svefnherbergi.
• Frábært útsýni.
• Góður garður.
• Innbyggður bílskúr.
• Verð 87,9 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:00 til 17:30

BAUGAKÓR 13
• 203 Kóp.
• 5 herb.
• Jarðhæð.
• Verönd.
• 141,8 fm.
• Endaíbúð.
• Bílgeymsla.
• Verð 63,9 millj.

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverﬁ við Kársnes í Kópavogi. 3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm.
til 210 fm. Álklætt hús með lyftu. Hiti í gólfum. Vandaðar íslenskar innréttingar. Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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ÞERNUNES 1
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• 210 Gbæ.
• 391,6 fm.
• Einbýlishús.
• Aukaíbúð.
• Óhindrað sjávarútsýni.
• Allt endurnýjað á
stórglæsilegan hátt.
• Verð 160 millj.

S

NÝHÖFN 7
• Sjáland 210 Garðabæ.
• Nýtt hús. 150 fm.
• Stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Góð staðsetning.
• Stórar svalir.
• Glæsileg íbúð.
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TRÖNUHJALLI 7

ÁLFASKEIÐ 56

• 200 Kóp.
• 64,4fm.
• 2ja. herb.
• Gott skipulag.
• Stutt í þjónustu.
• Verð 32.5 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:00 til 17:30

• 220 Hfn.
• 4ra herb.
• Sérinngangur.
• Ný standsett.
• Nýjar innréttingar.
• Nýjar lagnir.
• Stór verönd.
• Verð 41,5 millj.

DIGRANESHEIÐI 2

TRÖLLAKÓR 2-4

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

• 203 Kóp.
• 4ra herb.
• 160,7 fm.
• Endaíbúð.
• Efsta hæð.
• Stæði í bílageymslu.
• Verð 60,9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

»TLVNFGUJSÚMMVNTUS§VNPHHFS§VNFJHOBÈTLSÈ
4LP§VNPHNFUVNTBNEHVST4BOOHKÚSOTÚMV¢ØLOVO

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

SíNJtGBTUNBSL!GBTUNBSLJTtXXXGBTUNBSLJT
+ØO(V§NVOETTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ
(V§NVOEVS5I+ØOTTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Holtsbúð – Garðabæ

Hæðarbyggð – Garðabæ.
t(MTJMFHUPHNJLJ§FOEVSOâKB§ GNFJObýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
stórum bílskúr og 5 svefnherbergjum við Holtsbúð. Eignin stendur á virkilega glæsilegri 972,0
fm. lóð við opið svæði með viðarveröndum,
skjólveggjum og heitum potti. Útsýni er frá efri
hæð yﬁr bæinn, til sjávar og víðar.
t4BNMJHHKBOEJTUØSBSPHCKBSUBSTUPGVSNF§HØMGsíðum gluggum að hluta. 5 svefnherbergi.
t&JHOJOIFGVSWFSJ§NJLJ§FOEVSOâKV§IJ§JOOSBÈ
sl. 1-4 árum, m.a. nánast öll gólfefni, eldhúsinnrétting og tæki, stærsta baðherbergi hússins
sem er bæði með baðkari og sturtu, rafmagnstöﬂur og raﬂagnir o.ﬂ.

7BOEB§PHBGBSWFMTUB§TFUU GNFJOCâMJTIÞT
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.

Verð 114,9 millj.

Verð 95,0 millj.

Hringbraut 109. 2ja herbergja íbúð í vesturbænum.
S
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Ð
I
G
OP Í DA

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 .

Grenigrund 14- Kópavogi. 3ja herbergja íbúð – sérinngangur.

Eignin verður til sýnis i dag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 54,8 fm. íbúð á 2. hæð við Hringbraut að
meðtalinni sér geymslu.
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Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, eitt herbergi
og baðherbergi og er þó nokkuð endurnýjuð. Búið
er að endurnýja gólfefni að hluta, baðherbergi og
glugga og gler. Eldhús með fallegri eldri innréttingu.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
#KÚSUPH¢ØOPLLV§FOEVSOâKV§ GNÓCÞ§È
neðri hæð, jarðhæð sem gengið er inn á beint af
MØ§ ÓUWÓCâMJTIÞTJWJ§(SFOJHSVOE
Baðherbergi er nýlega endurnýjað. Stofa með
gluggum í tvær áttir. Eldhús með nýlegum innréttingum. Sameiginlegt þvottaherbergi með efri hæð
hússins er á hæðinni og er innangengt í það úr
íbúðinni.

Til stendur að mála sameign og skipta um teppi.

Verð 29,5 millj.

(MFSPHHMVHHBSÓÓCÞ§JOOJFSVOâKJS4ÏSCÓMBTU§J

Verð 33,9 millj.

Brekkustígur 19. 3ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi.
S
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I
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Hamraborg 32 - Kópavogi. 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
Falleg og sjarmerandi 80,9 fm. íbúð á 1. hæð,
jarðhæð við Brekkustíg. Fallegir loftlistar, rósettur,
viðarfjalir og panell á veggjum gefa íbúðinni mikinn
karakter. Stofa með gluggum til suðurs og austurs.
Útgengi er úr íbúð út í fallegan, skjólgóðan og
afgirtan bakgarð. Upphituð geymsla á baklóð með
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Skipt var um gler
íbúðar og gluggar málaðir að utan fyrir 2 árum
síðan.
Góð íbúð á þessum vinsæla stað í gamla
Vesturbæ Reykjavíkur.
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
(Ø§ GNÓCÞ§ÈI§NF§TWÚMVNUJMTV§VST
í lyftuhúsi við Hamraborg.
Stofa með stórum glugga til norðurs. Útsýni að
Öskjuhlíð, Esjunni og víðar. Útgengi á svalir úr
hjónaherbergi. Þvottaherbergi er sameiginlegt á
hæðinni.
Sér geymsla er í kjallara og sameiginleg stæði í
bílageymslu hússins.

Verð 33,9 millj.

Verð 44,9 millj.

Breiðás 11 - Garðabæ. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Frostafold 23. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.
S
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I
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ÞR

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
(Ø§ GNÓCÞ§ÈI§B§NF§UBMJOOJTÏS
HFZNTMVÓ(SBGBSWPHJ GNTWBMJSFSVUJMTV§VST
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. Eldhús er opið við borðstofu. 2
svefnherbergi.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15
– 18.45
(Ø§ GNFGSJTÏSI§ÈTBNU GNCÓMTLÞS
WJ§#SFJ§ÈTÓ(BS§BC)ÞTJ§TUFOEVSIÈUUPHÞUsýni úr íbúðinni er frábært. Borðstofa með útgengi
á svalir til suðurs. Hjónaherbergi með fataherbergi
innaf. Eldhús og baðherbergi er endurnýjað. Lóðin
er hornlóð 927,0 fm. að stærð.
Hæðin getur verið laus til afhendingar við
kaupsamning.

Skipt hefur verið um gler og gluggalista í stærstum
hluta íbúðarinnar.

Verð 53,5 millj.

Verð 46,9 millj.

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

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

(MTJMFH GNÓCÞ§B§NF§UBMJOOJTÏSHFZNTMV
í kjallara í nýju fjölbýlishúsi við Lyngás auk sér
bílastæðis í bílageymslu. Tvennar stórar svalir og
stórbrotið útsýni. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni og
er annað þeirra inn af hjónaherbergi. Fataherbergi
innaf hjónaherbergi.
Mjög stórar svalir eru út af stofu og bæði þaðan
og úr stofu og eldhúsi nýtur einstaks útsýnis yﬁr
borgina, að Esjunni, Snæfellsjökli, Bessastöðum,
Reykjanesi og víðar.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.00
– 18.30
Falleg 49,5 fm. íbúð á jarðhæð í góðu steinsteyptu
húsi við Vesturgötu að meðtalinni sér geymslu í
kjallara. Nýlega er búið að setja innfellda lýsingu
í stofu, svefnherbergi og eldhús. Stofa með
gluggum til suðvesturs. Íbúðinni fylgir 11,75%
eignarhlutur í aukaíbúð á efstu hæð hússins, sem
er í sameiginlegri eigu eigenda íbúða í húsinu.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 28,9 millj.
Verð 69,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

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

SKÓGARVEGUR 12
103 REYKJAVÍK

KJALARLAND 12
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Glæsileg fullbúin íbúð á jarðhæð við Skógarveg í Fossvogi. Íbúðin
skiptist í anddyri, snyrtingu, svefnherbergi, hjónasvítu með baðherbergi og fataherbergi, rúmgóða stofu, opið eldhús og þvottahús innaf eldhúsi. Sér stæði í bílageymslu fylgir. Húsið var byggt
árið 2015 og er klætt að utan með álklæðningu og með ál/tré
gluggum og er því viðhaldslítið. V. 85,9 m.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS

ÁSENDI
8 24A
FÁLKAGATA
108 REYKJAVÍK
107

79 m²

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

BORGARGERÐI 6 13
BERGÞÓRUGATA
108 REYKJAVÍK
101

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 197,3 fm endaraðhús ásamt 30,3 fm bílskúr, samtals 227,6 fm. Eignin skiptist þannig: forstofa, hol, tvö
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, eldhús, borðstofa, stofa, sjónvarpshol, skrifstofa, þvottahús og geymsla. Stór timburverönd og
garður. Húsið var endurnýjað frá grunni árið 2007 og einnig tekið í gegn 2017 með nokkrum viðbótum.Góð staðsetning, örstutt í skóla,
leikskóla og Víkina.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

Vel staðsett og góð 2ja herbergja íbúð í vesturbænum. Stutt í alla
helstu þjónustu sem og Háskóla Íslands. Íbúðin er á 3ju/efstu
hæð. Íbúð merkt 301 við Fálkagötu 24A, inngangur bakatil. Suður
svalir. Sameiginlega verönd er á lóð. Laus fljótlega. V. 33,9 m.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

ÁSENDI
8
SÓLVALLAGATA
82
108 REYKJAVÍK
101

KRISTNIBRAUT 89
113 REYKJAVÍK

79 m²

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. 74,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

BORGARGERÐI
ASPARFELL
8 6
108 REYKJAVÍK
111

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Falleg og vel skipulögð 131,3 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð með glæsilegu útsýni norður og austur í litlu fjölbýlishús við Kristnibraut 89,
Reykjavík. Með íbúðinni fylgir rúmgóður 28,4 fm bílskúr og er því
eignin samtals 159,7 fm. Hiti í aðkomu að húsinu. V. 62,0 m.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45.

ÁSENDI
8
MIKLABRAUT
72
108 REYKJAVÍK
105

79 m²

OPIÐ HÚS
Vel skipulögð 62,4 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús og svefnherbergi. Stutt í alla helstu þjónustu. Göngufæri í
miðbæinn. V. 30,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:15 og 17:45.
Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

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

BORGARGERÐI 629
HJARÐARHAGI
108 REYKJAVÍK
107

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. 44,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

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.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:00 og kl. 17:30. V. 56,9 m.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason s. 896 1168.

ÁSENDI
MIÐLEITI8 4
108 REYKJAVÍK
103

79 m²

Vorum að fá í sölu fallega og bjarta 52,7 fm 2ja herb. íbúð á
5. hæð í lyftuhúsi við Asparfell. Svalir útaf stofu. Þvottahús á
hæðinni. Húsvörður í húsinu.
Örstutt í alla helstu þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamning.
V. 24,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

BORGARGERÐI
655 ÁRA OG119,5
m²
MIÐLEITI 7
ELDRI
108 REYKJAVÍK
51,9 MILLJ.
103

OPIÐ HÚS
Falleg 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Miðleiti í Reykjavík. Stæði
í bílgeymslu. Samtals 162,8 fm, íbúð 137,4 fm og stæði 25,4 fm.
Þvottahús innan íbúðar. Svalir til suðurs. Örstutt í verslanir og
þjónustu. V. 58,0 m.
Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

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 s. 896 1168.

GRENSÁSVEGUR 11
Alexander Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 695 7700

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

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

Daði Hafþórsson
-ÚHHJMUVS
GBTUFJHOBTBMJ
Sími 824 9096

FJALLALIND 20
201 KÓPAVOGUR

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

BREKKUSEL 1
109 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

236,0 fm 6 herb. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, fjögur herbergi og baðher- NÁNARI UPPLÝSINGAR
bergi. Húsið er staðsett innst í botnlangagötu á fínum stað í Lindum.
Þórarinn M. Friðgeirsson
Húsið þarfnast lagfæringa. Laust strax. Sölumenn sýna.
V. 78,9 m.
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

LAUGALIND 5
201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

Mjög góð og vel skipulögð 141,1 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr á
eftirsóttum og fjölskylduvænum stað við Laugalind í Kópavogi.
Íbúðin er björt og gott útsýni er af svölum yfir hverfið en húsið
stendur rétt við Lindaskóla og leikskólann Núp. Íbúðin getur verið
laus fljótlega.
V. 58,9 m.

ÁSENDI 8
KELDUHVAMMUR
9
108
220 REYKJAVÍK
HAFNARFJÖRÐUR

79 m²

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

BORGARGERÐI 624
VÍÐIHVAMMUR
108
200 REYKJAVÍK
KÓPAVOGUR

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Fallegt og vel skipulagt 228,7 fm endaraðhús við Brekkusel 1 í Reykjavík. Innbyggður bílskúr. Húsið sem er á þremur hæðum skiptist
m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þrjú baðherbergi, 4-5 herbergi, geymslu, hol og forstofu. Fallegur og rúmgóður steyptur stigi milli hæða.
Stórir gluggar eru í stigaholi. Húsið hefur nýlega verið standsett að utan, m.a. viðgert og málað. Nýtt járn er á þaki og gler nýlegt að
hluta til. V. 69,0 m.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

KRÓKAMÝRI 8
210 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega góðum
útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin er skráð
137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurnýjaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu. V. 52,0 m.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson s. 695 7700.

ÁSENDI 8
HJARÐARHAGI
26
108
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

79 m²

Vel staðsett og skipulögð 3ja herb. íbúð á 1. hæð auk bílskúrs samtals 106 fm á góðum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Stofa/borðstofa og tvö herbergi. Íbúðinni fylgir
góður sólpallur. Stutt í skóla og þjónustu. V. 48,5 m.
Opið hús mánudaginn 7. maí milli 12:15 og 12:45.
Kjartan Hallgeirsson lg.fs. Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til
lg.fs. s. 661 6021.

BORGARGERÐI 6 1
JÖTNAGARÐSÁS
108
REYKJAVÍK
311 BORGARBYGGÐ

119,5 m²
51,9 MILLJ.

106,3 fm 4 herb. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í
Garðabæ. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. Stór
afgirt suðurverönd. Garðhús. Hús í mjög góðu standi. V. 53,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 18:00 og 18:30.

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

GRENSÁSVEGUR 8
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Rúmgóð 120 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga 26 í Vesturbænum. Tvær stofur, þrjú herbergi, tvö baðherbergi. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og alla helstu
þjónustu. V. 49,7 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Mjög fallegur samtals 101,6 fm sumarbústaður í Borgarfirði í
landi Munaðarness, Jötnagarðsás 1. Bústaðurinn var byggður
árið 2000 og útihús árið 2012. Bústaðurinn stendur á 3.600 fm
eignarlandi. Timburverönd með skjólveggjum, heitum potti og
útisturtu. Stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þrjú rúmgóð
herbergi og sjónvarpshol. Auk þess er útihús. V. 31,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Vorum að fá í sölu 103,1 fm atvinupláss á 4.hæð (efstu hæð/þakhæð) í lyftuhúsi við Grensásveg 8. Rýmið skiptist m.a. í stóran sal,
eldhús, snyrtingu, geymslu og anddyri. Auk þess er mikið pláss
undi súðinni. Svalir og fallegt útsýni m.a. fjallasýn. Góðir þakgluggar
og stór gaflgluggi. V. 24,9 m.

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

Byggðu bjarta
framtíð á Ásbrú
Miklir möguleikar, hröð uppbygging og gróskumikið samfélag
Kadeco óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á fjórum leigulóðum á Ásbrú. Lýsing lóðanna er í samræmi við aðalskipulag
Reykjanesbæjar. Megináhersla er lögð á starfsemi sem tengist tækni og þróunarstarﬁ þar sem lítil hætta er á mengun,
s.s. léttan iðnað, vörugeymslur, hreinleg verkstæði og umboðs- og heildverslun. Svæðið sjálft er í örum vexti og býður upp
á ótal möguleika, steinsnar frá Keﬂavíkurﬂugvelli.

Bogatröð 9

Bogatröð 7

Bogatröð 5

6.959 m2

6.925 m2

5.984 m2

Heiðartröð
518
4.911 m2

Um er að ræða leigulóðir í eigu Ríkissjóðs Íslands sem leigðar eru til 50 ára. Ársleiga lóðarleigu er 2% af fasteignamati lóðar en þó að lágmarki 95,96 kr. pr.
fermetra samkvæmt byggingarvísitölu 1. janúar 2018 (683,8 stig). Óskað er tilboða í réttinn til byggingar á umræddum lóðum samhliða undirritun lóðarleigusamnings. Við mat á tilboðum verður einkum horft til upphæðar bjóðenda í byggingarrétt. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um
nýtingu og ráðstöfun lóðanna, t.d. hvaða áhrif sú nýting hefur á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og áhrif tiltekinnar nýtingar á nærsamfélagið.
Kadeco áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem talið er hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum eða hafna öllum.
Að öðru leyti gildir gjaldskrá Reykjanesbæjar. Nánar á kadeco.is
Tilboð óskast fyrir kl. 11 þriðjudaginn 22. maí nk.

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

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Sími:

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
773 6000

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

Sími:

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
897 0634

Sími:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Bræðraborgarstígur 9

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
845 8958

Árskógar 6

101 Reykjavík

109 Reykjavík

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 8. maí kl. 17:30 - 18:00

Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð
fyrir 60 ára og eldri

Falleg 4-5 herbergja útsýnisíbúð
á tveimur hæðum

Tvö stæði í bílageymslu.
Á þrettándu og efstu hæð með óhindruðu
útsýni til sjávar og fjalla
Sérlega veglegar stofur með mikilli lofthæð

Stórar stofur og hátt til lofts
Svalir í suð-vestur
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

69,5 millj.

Stórar vestursvalir og stórir útsýnisgluggar
Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Tilboð óskast

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík

Smáragata 16

Tjarnarbrekka

101 Reykjavík

sími

569 7000
www.miklaborg.is

225 Álftanes/Garðabær

584,6 fm gistiheimili við Smáragötu 16 og
Sóleyjargötu, áður Tékkneska sendiráðið
Eignin skiptist í 14 svefnherbergi á fjórum
hæðum auk 27 fm bílskúrs

Glæsilegt 295 fm einbýlishús á einstökum
útsýnisstað á Álftanesi. Húsið er að mestu

Baðherbergin eru svipað mörg og svefnherb.

Tvöfaldur bílskúr og falleg lóð í einstöku
XPKYHUˋPH²YHU¸QGRJKHLWXPSRWWL

á einni hæð með góðu aðgengi, staðsett innst
í botnlanga í jaðri byggðar

*LVWLOH\ˋHUWLOVWD²DURJJLOGLUWLO

Nánari upplýsingar veitir:

Með þér alla leið

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

Verð :

275,0 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

Verð :

123,9 millj.

Bæjarlind 9

201 Kópavogur

Ný glæsileg 128,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð á 4.hæð. Afhendist fullbúin
án gólfefna. Stæði í bílageymslu.
Tvennar svalir til suðurs og til vesturs.
Ekta steinn á borðum og vandaðar
innréttingar. Álklætt viðhaldslétt hús

Verð :

64,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Drápuhlíð 43

105 Reykjavík

Björt og vel skipulögð 108 fm efri hæð
3-4 svefnherbergi
Nýlegt járn á þaki
Frábær staðsetning
Sér inngangur

Verð :

54,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Grandavegur 42 E
Glæsileg og vel skipulögð íbúð á efstu hæð
við Grandaveg 42 E. 122 fm 4 herbergja
Tvö baðherbergi. Stæði í bílageymslu.
Góð staðsetning í vesturbænum þar sem
stutt er í skóla alla helstu þjónustu og
iðandi mannlíf miðbæjarins.

107 Reykjavík
Verð :

71,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 51

210 Garðabær

148 fm íbúð á 3ju hæð
Um er að ræða 4ra herbergja íbúð
Útsýni í allar áttir eru úr íbúðinni

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 4

201 Kópavogur

Falleg og vel skipulögð 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

Verð :

45,4 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Verð :

62,9 millj.

Grænásbraut 602

Hagamelur

107 Reykjavík

Vel skipulögð íbúð í hjarta Vesturbæjar
4 herbergja
80 fm
Nýlegt eldhús og gólfefni
Góð staðsetning þar sem stutt er
í skóla, alla helstu þjónustu og
iðandi mannlíf miðbæjarins
s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

235 Reykjanesbær

Verð :

44,9 millj.

löggiltur fasteignasali

201 Kópavogur

Ný íbúð í glæsilegu fjölbýlishúsi að
Bæjarlind 7-9. Tveggja herbergja 104,7 fm
endaíbúð á jarðhæð ásamt 46,1 fm
timburverönd í suð-vestur. Skilast með
gólfefnum. Húsið verður álklætt með
áltré gluggum og verður því viðhaldslítið.
Sérmerkt stæði á lóð fylgir íbúðinni.

Verð :

49,9 millj.

Axel Axelsson löggiltur fasteignasali s. 778 7272
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Digranesheiði 35

200 Kópavogur

Falleg hæð ásamt rislofti
Samtals 97 fm að stærð
Þrjú svefnherbergi
Tvískipt stofa
Tvennar svalir
s. 780 2700 Helgi Jónsson

Ásvegur 9

311 Hvanneyri

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á
Hvanneyri. Stórbrotið útsýni og skemmtilegt
skipulag 156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð.
Um klukkutíma frá Reykjavík og 15 mín
frá Borgarnesi. Möguleiki á auka íbúð.
Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherb.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

42,9 millj.

Verð :

48,2 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Eignin er í heildina með sameign 933,0 fm
Verð : 175,0 millj.
fjölbýlishús með sjö 3 herb íbúðum,
einni 4ra herbergja íbúð og svo einni
2 herbergja íbúðum í mjög góðu húsi á Ásbrú
Eignin er snyrtileg og vel um gegnin, nýleg tæki
sem geta fylgt Um er að ræða frábæra eign sem
hentar vel til sölu á stökum íbúðum eða rekstur
s. 780 2700 Helgi Jónsson

Verð :

Bæjarlind 7-9

Nánari upplýsingar
veita:

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

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

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Baldursgata

Verð :

38,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Iðjustígur 1

260 Njarðvík

915 fm atvinnuhúsnæði með fjórum
góðum innkeyrsludyrum sem stendur
á 3.107 fm lóð við Iðjustíg 1 í hjarta
Reykjanesbæjar.

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

.

löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 7. maí kl. 17:00 -17:30

þriðjudaginn 8. maí kl. 16:00 - 16:30

Hvassaleiti 58

Skólavörðustígur 8

103 Reykjavík

101 Reykjavík

114,4 fm þjónustuíbúð á jarðhæð
Fyrir eldri borgara (63 ára og eldri)
eignin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu,
Nánari upplýsingar veitir:

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

eldhús, búr og baðherbergi
Húsvörður er í húsinu
Verð:

56 fm íbúð á 2 hæð, horníbúð
Mjög hátt til lofts í íbúðinni, stórar svalir
Geymsla/þvottahús á hæðinni
Nánari upplýsingar veitir:

51,5 millj.

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

Með þér alla leið

37,2 millj.

Fjólugata

101 Reykjavík

IPHLQE¿OL¯DOJM¸UXPV«UˌRNNL
Tilboð
Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum
0M¸JIDOOHJXUJDU²XURJ¼WV¿QL\ˋUWM¸UQLQD
Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002
Tvöfaldur bílskúr 6-7 svefnherbergi og
5 baðherb./snyrtingar - Möguleiki á aukaíbúð

óskast

Nánari upplýsingar:

203 Kópavogur

Glæsilegt einbýlishús alls 259,1 fm á
einstakri útsýnislóð innst í botnlanga
í Kópavogi. Sérsmíðaðar innréttingar og
hurðir eru úr eik auk þess eru borðplötur í
eldhúsi og baðherbergjum úr granít.
Heitur pottur og góður pallur.

Verð :

158,4 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 7-9

201 Kópavogur

Ný íbúð í glæsilegu fjölbýlishúsi að
Bæjarlind 7-9. Þriggja herbergja 129,3 fm
endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi, með tvennum
svölum. Sér 10,5 fm geymsla í sameign.
Skilast með gólfefnum. Húsið verður
álklætt með áltré gluggum og verður því
viðhaldslítið. Sérmerkt stæði á lóð.
Nánari upplýsingar
veita:

Fagraþing 12

Verð :

60,9 millj.

Axel Axelsson löggiltur fasteignasali s. 778 7272
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Háaleitisbraut 153
Fín 4 herbergja 107 fm íbúð
við Háaleitisbraut
Þrjú góð svefnherbergi,
þvottahús innaf eldhúsi.
Geymsla í kjallara.

Verð :

s. 778 7272 Axel Axelsson

101 Reykjavík

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

72,5 millj.

Verð :

Freyjugata 17B

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. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

105 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð
2-3 svefnherbergi
/DXVˌMµWOHJD

Verð :

52,0 millj.

Lyngás

851 Hella

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð
Staðsett við þjóðveg 1, skammt frá Hellu
Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými og
3-4 herb. Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1
Áhugavert tækifæri
Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Lautasmári

Verð :

42,0 millj.

Verð :

43,0 millj.

Verð :

16,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Laugarvatn

801 Laugardalur

Tvær eignarlóðir í Snorrastaðalandi
Rúmlega 1/2 hektari hvor lóð
40 fm sumarhús á annari lóðinni
Möguleiki á að byggja 150 fm hús
Frábært útsýni

Verð :

30,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Suðurbraut 2 og 3

801 Þingvellir

Gott sumarhús við Suðurbraut 2 í
Bláskógabyggð ásamt 2460 fm eignarlóð
6X²XUEUDXW ÀDUVHPOH\ˋHUWLOD²E\JJMD
75 fm bústað. Einnig er heimild til að
stækka Suðurbraut 2 upp í 75 fm.
Hentar vel samheldnum fjölskyldum.

Verð :

17,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Frostafold 23

112 Reykjavík

+XJJXOHJˋPPKHUEHUJMD¯E¼²PH²
bílskúr 148,9 fm á tveimur hæðum
þar af er bílskúr 24,5 fm
Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol
19,8 fm útsýnissvalir til suðurs
Sér þvottahús innan íbúðar

Verð :

53,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

52 fm sumarhús í Grímsnesi,
selst með innbúi
2 svefnherbergi auk svefnlofts
Leigulóð sem er 6500 fm
Búið að gróðursetja þó nokkuð

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

201 Kópavogur

Falleg og vel skipulögð 86,1fm
3 herbergja íbúð á 3 hæð í góðu húsi
Eignin skiptist í : Forstofu, stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi,
tvö herbergi og geymslu
Suður svalir
s. 780 2700 Helgi Jónsson

801 Selfoss

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

29,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Hallkelshólar

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Barmahlíð

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

108 fm heilsárshús í landi Búrfells
5 svefnherbergi og gestahús
Heitt og kalt vatn
Lokað hlið að svæðinu

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Miðstræti

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

44,4 millj.

801 Grímsnes

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

103 Reykjavík

Lækjarbakki

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Snorrastaðir
Fallegt 47 fm heilsárshús
2000 fm eignarland
Heitt og kalt vatn
Heitur pottur á verönd
Tvö svefnherbergi

801 Laugardalur
Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

19,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 7. maí kl. 17:00 -17:30

þriðjudaginn 8.maí kl. 17:00 - 17:40

Njörvasund 1

Mýrargata 26

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

101 Reykjavík

Falleg hæð ásamt rislofti

Glæsileg 66 fm, 2ja herbergja

Samtals 97 fm að stærð

)DOOHJW¼WV¿QL¯\ˋUK¸IQLQDRJKDˋ²

Þrjú svefnherbergi

Stutt í miðbæinn

Tvískipt stofa

Nánari upplýsingar veitir:

Tvennar svalir
Verð:

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

48,2 millj.

.

Lyftuhús

Verð:

52,9 mil

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 7. maí kl. 17:30 -18:00

þriðjudaginn 8. maí kl. 17:30 - 18:00

Háaleitisbraut 24

Lautasmári 5

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

201 Kópavogur

Falleg 4-5 herbergja íbúð á annarri hæð
Samtals að stærð með bílskúr 136,7 fm
Útgengt á svalir úr stofu og svefnherbergi
Tvennar stofur bjartar og rúmgóðar
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:

Laus strax
Verð:

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

48,7 millj.

.

Falleg íbúð á 6.hæð að stærð 105,1 fm
Verktaki, Byggingafélag Gylfa og Gunnars eh
Möguleiki á 3 svefnherbergjum
Mikið útsýni
Útgengt úr stofu á rúmgóðar svalir
Frábær staðsetning
Verð:

44,9 mil

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þriðjudaginn 8. maí kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 9. maí kl. 18:00 - 18:30

Fellsmúli 10

Garðatorg 6

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

210 Garðabær

Mjög falleg 4 herbergja 107 fm íbúð
á 2. hæð á góðum stað í Fellsmúla

íbúð 306

Þrjú góð svefnherbergi

Góð og mikil lofthæð

121,1 fm íbúð á efstu hæð

Mjög snyrtileg og vel umgengin
eign í góðum stigagang

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

41,0 millj.

.

2 svefnherbergi
Stæði í bílageymslu
Verð:

69,9 mil

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 8. maí kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 9. maí kl. 17:00 - 17:30

Kleppsvegur 60

Möðrufell 1

104 Reykjavík

111 Reykjavík

3ja herbergja íbúð á 1. hæð
Alls 63 fm með sérgeymslu
Þvottahús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir:

Nýlegt rafmagn

Nánari upplýsingar veita:

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

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

29,7 millj.

.

Vel skipulögð endaíbúð á efstu hæð
81,8 fm 3ja herbergja, gott innra skipulag
Rúmgott eldhús með borðkrók
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi
Fallegt útsýni og fínar sólríkar svalir
Til í framkvæmdarsj. fyrir samþ.
framkvæmdum
Verð:

29,9 mil

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 9. maí kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 9.maí kl. 17:00 - 18:00

Borgartún 30a

Skaftahlíð 14

Glæsilega og rúmgóða 149 fm íbúð á 2. hæð
í lyftuhúsi við Borgartún, Reykjavík

Falleg íbúð 4-5 herb. skráð stærð 111,7 fm
Íbúðin á annarri hæð, 1 íbúð á hæð
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
Sigvaldi hannaði húsið,
vinsæll hönnuður

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Skipting eignar: Forstofa, hol, stofur, svalir,
eldhús, tvö baðherb., barnah./vinnuherbergi,
hjónaherbergi, fataherbergi og þvottahús.
Geymsla í kjallara og stæði
í lokaðri bílageymslu
Verð:

67,5 millj.

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

Með þér alla leið

56,5 mil

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

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

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

Kristín Pétursdóttir

Sóltún 20 R Sími: 552 1400
www.fold.is5R5fold@fold.is

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Einar Marteinsson
í löggildingarnámi
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Valhúsabraut 13, 170 Seltj., sérhæð m/bílsk.

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

Laugarnesvegur 64, 105 Rvk.

OPIÐ HÚS MÁN 7/5 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MÁN 7/5 KL. 16:30-17:00.

2JA HERBERGJA.

Björt og rúmgóð miðhæð á
frábærum útsýnisstað á Seltjarnarnesi. Íbúðin er skráð 120,5 fm. en
auk þess fylgir gróðurhús og bílskúr,
heildareignin er skráð 176,6 fm.
Undir bílskúrnum er rúmgott óskráð
rými sem nýtist sem geymsla eða
tómstundarými, þar er m.a. snyrting.
Hæðin er vel skipulögð með góðum
svölum, þarfnast endurbóta. Verð 65
millj. Opið hús mánudaginn 7. maí
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.
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Leifsgata 3. 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.

Laugarnesvegur 64:

Verð 45,9 millj.

Mjög góð fyrstu kaup eða sem
fjárfesting til útleigu.

Opið hús mánudaginn 7. maí
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Verð 26,9 millj.

Góð 2ja herbergja ca. 48. fm íbúð
í litlu fjölbýlishúsi á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í svefnherbergi, stofu, eldhús
og baðherbergi m/baðkari. Svalir frá
stofu í suðaustur.

Tröllateigur 26, 270 Mosó

Sumarhús við Þingvallavatn.

Sætún

EFRI HÆÐ Í 4-BÝLI OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

EINSTÖK STAÐSETNING.

KJALARNESI/REYKJAVÍK,

Tröllateigur 26, Mósó, íbúð 201. Efri
sérhæð í 4-býli með sérinngangi og
stæði í bílageymslu. Fjögur svefnh..
Parket og ﬂísar á gólfum. Þvottahús
innan íbúðar. Stórar suð-vestur svalir.
Falleg lóð m/leiktækjum.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með
gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í
þjóðgarðinum á Þingvöllum.

Verð 52,5 millj.

Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús í þessari náttúruparadís.

Frábært útsýni yﬁr vatnið. Lóðin er
1 hektara leigulóð.

Pantið tíma fyrir skoðun.

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

Verð 19,8 millj.
Möguleiki að kaupa einstaka hluta en verð fyrir alla hlutana er 160.000.000.Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Laus ﬂjótlega.

Sumarhúsin seljast á FOLD.
Erum ennþá að skoða og skrá á Suður- og Vesturlandi.
Sanngjörn söluþóknun.
Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

OPIÐ HÚS
ÞRIÐJUDAGINN
8. MAÍ
KL. 17.00 -18.00

Hlíðarendi

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið er einangrað og klætt að utanverðu með sléttri álklæðningu.
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur
fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum íbúðunum. Einnig er stórt sameiginlegt útisvæði á hverri
hæð.
Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

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

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

17 íbúðir seldar

Áætluð afhending
í júní 2018
Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.
Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

848 7099

Unufell 19

111 Reykjavík

63.900.000

Jöklasel 1

67.900.000
54.900.000

109 Reykjavík

Skipalón 27

220 Hafnarfjörður

61.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl. 18:00 - 18:30
Herbergi: 5-6

Stærð: 166,8 m2

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

Kópavogsbraut 3a

200 Kópavogur

67.900.000
39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 18:30 - 19:00
Herbergi: 4-5

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 9. maí kl. 12:30-13:00

Stærð: 186.2 m2

Herbergi: 5

Fasteignasalan TORG kynnir í einkasölu: Glæsilegt fjögurra til ﬁmm herbergja endaraðhús á tveimur hæðum í Unufelli í Reykjavík. Góður sólpallur
í suður og einnig sólpallur að framanverðu. Húsið er alls skráð 209,9 fm
og þar af er bílskúr 23,7 fm. Húsið skiptist þannig. Efri hæð: Anddyri,
eldhús, stofa/borðastofa, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæð:
Anddyri, alrými/sjónvarpshol, rúmgott herbergi, baðherbergi, geymsla og
þvottahús. Möguleiki er á að hafa neðri hæðina alveg sér þar sem hún
hefur sérinngang. Þak var endurnýjað 2013. Rafmagnstaﬂa endurnýjuð
2017. Hiti er í útitröppum og gangstétt út á bílaplan.
Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Drápuhlíð 18

105 Reykjavík

33.500.000

*Einstakt útsýni-efsta hæð* Björt og rúmgóð 5 herbergja endaíbúð
á 5. hæð í lyftuhúsi með inngangi af svölum og stæði í bílageymslu.
Fjögur svefnherbergi með fataskápum, rúmgott eldhús með innréttingu úr hnotu, steinn á borðum, opið við bjarta borðstofu og stofu.
Útgengi út á vestursvalir frá stofu. Baðherb. með innrétt. úr hnotu
og steinn á borði. Þvottahús innan íbúðar. Hjóla-og vagnageymsla í
sameign.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl. 17:30 - 18:00
Herbergi: 2

Stærð: 63,9 m2

Fasteignasalan TORG kynnir í einkasölu: Einstaklega björt,falleg og vel skipulögð tveggja
herbergja íbúð á þriðju hæð í fallegu og vel byggðu fjölbýli við Kópavogsbraut í Kópavogi.
Alls er íbúðin skráð 63,9 fm og skiptist í forstofu, svefnherbergi, rúmgott baðherbergi,
aðalrými með stofu, borðstofu, og eldhúsi. Útgengt úr stofu á rúmgóðar suður svalir.
Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Skipalón 5

210 Hafnarﬁrði

Stærð: 133,2 m2

48.900.000

Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Ljósakur 9

210 Garðabæ

109.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 2 Stærð: 64,7 m2
Falleg kjallaraíbúð á frábærum stað í Hlíðunum í Reykjavík. Um er að ræða 2ja herb
íbúð skráð 64,7fm. Húsið hefur fengið gott viðhald m.a var skolp, dren og þakkantur
endurnýjað árið 2000 og búið er að endursteina húsið fyrir allnokkrum árum. Stofan
er rúmgóð, eldhús er með eldri innréttingu og innaf svefnherbergi er fataherbergi.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Garðatorg 6

210 Garðabæ

69.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 18.30-19.00
Herbergi: 3 Stærð: 121,1 m2
Ný og falleg endaíbúð á 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. Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar
og skápar eru sprautulakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá
AEG. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Tjarnarból 14

170 Seltjarnarnes

34.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 18.30-19.00
Herbergi: 2

Stærð: 69,9 m2

Rúmgóð tveggja herbergja íbúð með stórum inndregnum suður/vestur svölum á þriðju
hæð í góðu fjölbýli á Seltjarnarnesi. Stutt er í þjónustu og verslanir. Eigninn skiptist í forstofu, stofu, svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni
og sér geymsla í sameign auk hjóla og vagnageymslu. Vel staðsett eign á góðum stað á
Seltjarnarnesi. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl.17:30-18:00

Stærð: 108.7 m2

Herbergi: 4

Stærð: 223,1 m2

Fjölskylduvæn, falleg og vel staðsett 4 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi
í nýlegu fjölbýlishúsi miðsvæðis í Hafnarﬁrði auk 7 fm. geymslu, samtals 108.7 fm.
Gengið er inn í ﬂísalagaða forstofu með góðum skápum. Rúmgott barnaherbergi
með tvöföldum fataskáp.. Baðherbergið er ﬂísalagt í hólf og gólf. Baðkari með
sturtuaðstöðu og upphengdu salerni. Þvottahús er inn af íbúðinni. Hjónaherbergið
er með góðum fatakápum. Annað rúmgott barnaherbergi, einnig með góðum fataskáp. Eldhúsið er opið inn í stofu. Falleg innrétting úr eik með góðu skápaplássi.
Stofan rúmast bæði sem stofa og borðstofa. Frá stofu er gengið út á hellulagða
verönd. Góður sérafnotaréttur fylgir íbúðinni sem hefur verið afmarkaður með
skjólveggjum. Um er að ræða bjarta 4. herb. íbúð með sér inngangi á góðum stað
í Hafnarﬁrði í nýlegu viðhaldsléttu húsi.

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 Haﬂiði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Hlíð 4

Hraunbær 78

276 Mosfellsbær

13.000.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 2

Stærð: 39,8 m2

Sjarmerandi sumarbústaður á frábærum stað í Eílífsdal í Kjósinni ca 30 mín keyrsla frá
höfuðborginni. Rafmagn og kalt vatn er í húsinu og falleg timburverönd, mjög gróið og
fallegt land. Sumarbústaðarsvæðið er lokað með hliði sem þarf að hringja í til að komast
inn. Bústaðurinn skiptist í alrými með eldhúsinnréttingu og stofu, baðherbergi (án sturtu)
og svefnloft. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

110 Reykjavík

44.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl.17:00-17:30
Stærð: 148,4 m2
Falleg og rúmgóð 6 herbergja endaíbúð á 3.hæð. Íbúðin er mjög vel skipulögð og tvennar svalir. Eldhús með fallegri Fríform innréttingu tengist rúmgóðri stofu og borðstofu, 4
svefnherbergi öll með fataskápum, gestasnyrting er í forstofu og baðherbergi með tengi
fyrir þvottavél á svefnherb-gangi. Í kjallara er auka herbergi í útleigu með aðgang að
salernisaðstöðu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

Hafliði
Fasteignasali

699 4610

899 8811

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

Rauðás 23

44.900.000

110 Reykjavík

NÝJAR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl.17:00-17:30
Herbergi: 4

Stærð: 108,8 m2

Falleg, björt og einkar rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð (gegnið upp 1 hæð frá
anddyri) í lágreistu fjölbýli með útsýni yﬁr Rauðavatnið. Íbúðin er með glugga í þrjár
áttir og eru því gluggar í öllum rýmum. Útgengi er úr stofunni út á stórar svalir sem
snúa til vesturs. Þvottaherbergi er innan íbúðar með glugga. Á baðherbergi eru
bæði baðkar og sturta. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Breiðavík 37

39.900.000

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl.18:00-18:30
Herbergi: 3

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595
Hálsasel 45

109 Reykjavík

76.500.000

Fyrstu íbúðir
verða afhentar
sumarið 2018

Stærð: 95,4 m2

Rúmgóð og vel umgengin 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýlishúsi innst í botnlanga. Sérinngangur er af utanáliggjandi stigahúsi inn í íbúðina. Góðar suðursvalir
eru út frá stofunni. Sér þvottaherbergi er innan íbúðar. Á baðherbergi er bæði
sturtukleﬁ og baðkar. Fallegt útsýni er yﬁr Esjuna og voginn frá herbergjunum.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Naustavör 16-18

Lundur 7-13

200 Kópavogur

200 Kópavogi

SJÁV
A
ÚTS RÝNI

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Stærð: 210,3 m2

Herbergi: 3-5

Fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús á skjólgóðum stað með fallegum
grónum garði, hannaður af Stanislav og heitum potti. Stór og góður
pallur þar sem hægt er að njóta sólarinar allan daginn. Húsið er skráð
210,3 fm og þar af er bílskúrinn skráður 25,5 fm. Gólfefni eru parket
og ﬂísar á ﬂestum rýmum. Í húsinu eru 4 svefnherbergi en auðvelt er
að bæta við 2 svefnherbergjum til viðbótar. Frábær staðsetning, stutt
er í skóla, leikskóla, heilsugæslu og fallegar göngu/hjólaleiðir. Eignin
getur losnað ﬂjótlega.

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Stærð: 123,7 - 210 m2

Herbergi: 2-4

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

112 Reykjavík

52.900.000

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Vefarastræti 11,

Vefarastræti 11,

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

íbúð 309

270 Mos

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl.18:00-18:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 17:30-18:00

Stærð: 148,4 m2

Herbergi: 4

Mjög falleg og rúmgóð 4ra herb íbúð á 2.hæð ásamt bílskúr í litlu fjölbýli. Íbúðin er búin
vönduðum innréttingum og gólfefnum, eldhús er vel innréttað og parket á gólﬁ, rúmgóð
stofa með útgengi á stórar skjólgóðar s-svalir. Svefnherbergi eru 3 öll með góðum
fataskápum, ﬂísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, sturtu og baðkari, þvottahús er
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 101,9-196,8 m2

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

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Básbryggja 13

NÝJA
ÍBÚÐ R
IR

Stærð: 112,3 m2

49.900.000

Bílastæði

Gullfalleg, vel skipulögð og fullkláruð 4ra herbergja 112,3 fm. íbúð (merkt 309) í
nýbyggingu með lyftu - afhendist við kaupsamning. Stofa og eldhús í opnu rými
með útgengi á suðursvalir. Eikarparket á gólfum. Sérinngangur af svölum. Stæði í
bílageymslu. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

íbúð 310

270 Mos

54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 17:30-18:00
Herbergi: 5

Stærð: 125,5 m2

Bílastæði

Gullfalleg, fullkláruð, rúmgóð og vel skipulögð 5 herbergja 125,5 fm. íbúð í á 3. hæð
(merkt 310) með sérinngangi af svölum í nýbyggingu með lyftu og stæði í bílageymslu
- afhendist við kaupsamning. Eldhús og stofa í opnu rými með útgengi á suðursvalir. 4
svefnherbergi, þ.m.t. forstofuherbergi. Eikarinnréttingar og eikarparket á gólfum.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Stofnað

1983
4ÓNJ

HOLTSVEGUR 27 – 10 GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR – URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ
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Hraunhamar kynnir í einkasölu 10 íbúða fjölbýlishús. Glæsilegt útsýni, lyfta,
gott aðgengi og rúmgóðar svalir. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum,
eru til afhendingar í júní 2018. Fullbúin sýningaríbúð

Nánari upplýsingar veita:
t)MZOVS)BMMEØSTTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ
698-2603, hlynur@hraunhamar.is
t )FMHJ+ØO)BS§BSTPOTÚMVTUKØSJ
893-2233, helgi@hraunhamar.is

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.

t )JMNBSØS#SZEFMÚHHGBTUFJHOBTBMJ
892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Stærð 76-163 fm. Sjá teikningar og myndir inná www.hraunhamar.is
#KBSISBVOJt)BGOBSGJS§Jt4ÓNJtXXXISBVOIBNBSJT

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

OP

IÐ

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

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

OP

IÐ

HÚ

S

Reykjavíkurvegur

HÚ

S

Sæviðarsund

Mánatún

Reykjavíkurvegur 42 - 101 Reykjavík

Sæviðarsund 35 - 104 Reykjavík.

Mánatún 3, 105 Reykjavík - tvö bílastæði

(Litli skerjafjörður) Sérinngangur og bílskúr

Endurnýjuð 4ra herbergja íbúð

Opið hús mán. 7. maí frá kl 17:00 til 17:30
Falleg og vel skipulögð 3ja til 4ra herb. íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og bílskúr á góðum stað.
Íbúðin skiptist forstofu með ﬂísum á gólﬁ, eldhúsi
með gegnheilli viðarinnréttingu, stofa er opin við
eldhús með parketi á gólﬁ, útgengi á skjólgóða timburverönd, ﬂísalagt baðherbergi með sturtuklefa sem
gengið er beint inn í, rúmgott hjónaherbergi með fataskápum, gott barnaherbergi,
þvottahús innan íbúðar sem er í samskonar íbúðum nýtt sem þriðja svefnherbergi.
Íbúðinni fylgir bílskúr með hita, rafmagni og rennandi vatni. Falleg og afar vel
staðsett íbúð á rólegum stað í litla Skerjaﬁrði. Góða aðkoma og aðgengi. Stutt í
leiskóla og Háskóla Íslands, göngufæri við Miðborgina. Verð 48,5 millj.

Opið hús þriðjudaginn 8. maí frá kl 17:00 til 17:30
Falleg, björt og mikið endurnýjuð 4ra herbergja
íbúð í litlu ﬁmm íbúða fjölbýlishúsi við Sæviðarsund.

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
eftirsóttum stað miðsvæðis í borginni, stutt í alla verslun og þjónustu. Íbúðinni
fylgir geymsla í kjallara og tvö bílastæði í bílageymslu hússins. Verð 73 millj.

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.

Tómasarhagi 28, 107 Reykjavík

Kríuhólar 2 - 111 Reykjavík -

Keilugrandi 4 - 107 Reykjavík

Jörfabakki 12 - 109 Reykjavík

heil húseign í Vesturbænum

Útsýnisíbúð - bílskúr. Laus ﬂjótlega

Stæði í bílskýli - nýviðgert hús

3ja herbergja íbúð - laus strax

Heil húseign (323,9
fm) á eftirsóttum
stað í Vesturbænum. Eignin er á
tveimur fastanúmerum, þ.e. efri
og neðri sérhæð
ásamt kjallara sem
er óskiptur. Unnt
væri að útbúa litla
einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi. Bílastæði fyrir
sitthvora hæðina eru undir svölum og hluta húss. Hægt væri
að loka stæðunum þannig að hvor hæð um sig fengi bílskúr.
Frábær staðsetning, sjávarútsýni úr stofum beggja hæða.
Eign sem býður uppá mikla möguleika.Verð. 160 millj.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg fasteignasali í síma 8648800 og Ólafur Már fasteignasali í síma 865-8515

Rúmgóð og björt
2ja herbergja
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.

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.

Íbúðin skiptist
í ﬂísalagt hol,
parketlagða stofu með útgengi
á svalir, eldhús
með hvítri innréttingu, borðkrók
og glugga,
hjónaherbergi
og barnaherbergi, ﬂísalagt baðherbergi með baðkari. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallar, aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi.m. sér tengi. Verið er að ljúka við utanhússviðgerð, þ.e.
múrviðgerðir og málun hússins, einnig verða gler, gluggar
og listar endurnýjaðir þar sem þörf er á. Stutt í grunnskóla,
leikskóla, verslun og alla þjónustu. Verð 31,8 millj. Uppl á
skrifstofu og hjá Ingibjörgu í síma 864-8800

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

    .3'$7# -"!+5".,,,"!&' % (

3ja herbergja

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

Þórarinn Friðriksson

Sigurbjörn Skarphéðinsson

Rakel Salóme Eydal

Ásta María Benónýsdóttir

hdl, löggiltur fasteignasali,
sími 896-4013

Sölustjóri, sími 896-4090

löggiltur fasteignasali,
sími 844-6353

löggiltur fasteignasali, skjalagerð.

löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

löggiltur fasteignasali,
sími 897-8061

3ja herbergja

4ra herbergja

3ra herbergja
S

S

IÐ
OP

HÚ

IÐ
OP

HÚ

Borgartún 30A - Opið hús

Bræðraborgarstígur 15

Blöndubakki 6

Ljósheimar 10 - Opið hús.

Opið hús, mánudaginn 7. maí, frá 17:00 - 17:30.
Glæsileg og rúmgóð íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við
Borgartún, Reykjavík. Lýsing. Forstofa, hol, stofa,
svalir, eldhús, baðherbergi, barnah./vinnuherbergi, hjónaherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús.
Geymsla í kjallara og stæði í lokaðri bílageymslu.
Laus strax. Verð 72,9 millj. ,

Góð 92,3 fm. endaíbúð á 1. hæð við Bræðraborgarstíg, Reykjavík. Lýsing. Hol, baðherbergi, eldhús,
tvær stofur, svalir, tvö svefnherbergi og geymsla í
kjallara. Laus strax. Verð 47,9 millj.

Vel skipulagða 4ra herb. íbúð á 1. hæð m/herbergi
og geymslu í kjallara við Blöndubakka, Reykjavík.
Lýsing. Hol, geymsla, gestasnyrting, stofa, svalir,
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og herbergi
og geymsla í kjallara. 38,9 millj.

Opið hús mánudaginn 7. maí, frá 18:00 - 18:30.
Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 5.
hæð í lyftuhúsi. Lýsing. Forstofa, þvottahús, gangur,
eldhús, tvær samliggjandi stofur, svalir, tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymsla í kjallara. Húsvörður í
blokkinni. Verð 43,9 millj.

5 herbergja

5 herbergja

Raðhús

Einbýlishús

S

S

HÚ

IÐ
OP

IÐ
OP

HÚ

Furugrund 20

Sílakvísl 11- Opið hús.

Laxakvísl 14-Raðhús

Bárugata14 - Opið hús

Mikið endurnýjuð og rúmgóð 5 herbergja enda íbúð
á 2.hæð efstu í litlu fjölbýli ásamt íbúðarherbergi í
kjallara með aðgengi að salerni. Stærð eignar er
alls 114,2 fm. þ.e. íbúð 101,0 fm og herbergi í kjallara
sem er 13,2 fm samkv. Þjóðskrá. Verð kr. 49,8 millj.

Opið hús þriðjudainn 8. maí frá kl. 17:30-18:00.
4ra til 5 herb. íbúð á efri hæð og rishæð við Sílakvísl,
Ártúnsholti, Reykjavík. Lýsing, neðri hæðin: forstofa,
hol, w.c., eldhús, borðstofa, stofa og svalir, efri
hæðin: Baðherbergi, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Efra ris: Opið rými. Verð 47,9 millj.

Vel staðsett 6 herbergja endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur
sunnan við götu og er næst Árbæjarsafni. Stærð alls
er 202,8 fm. þar af er bílskúr 26,6 fm. 79,8 millj.

Opið hús mánudaginn 7. maí frá kl. 17:30-18:00.
Sjarmerandi og gott steinsteypt einbýlishús á
tveimur hæðum við Bárugötu, Reykjavík. Húsið
sem stendur innarlega á lóðinni. Falleg lóð með
timbursólpöllum. Á lóðinni er bifreiðastæði með hliði.
Húsið er mikið endurnýjað. Verð 82,9 millj.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Reykjavík og Kópavogur
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N

YG
ÝB
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herb.
Áður auglýst því hægt að úthluta strax

102

íbúð nr.

101

íbúð nr.
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20
G
T

ferm.

2ja

Áður auglýst því hægt að úthluta strax

102

íbúð nr.

65

ferm.

2ja

herb.

herb.

herb.
Áður auglýst því hægt að úthluta strax

G

68,8

IN

ferm.

3ja

BY
G

Ð
ER
G
PP
IN

G

92,5

Búseturéttur:
5.856.500 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
171.869 kr.
Mögulegt lán: 1.500.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Lok ágúst

G

G

ferm.

101

íbúð nr.

ÞVERHOLT 15 · 105 RVK

ÞVERHOLT 17 · 105 RVK

G

IN

G

73.1
2ja

605

íbúð nr.

Búseturéttur:
3.992.328 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
168.078 kr.
Mögulegt lán: 800.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní

ferm.

herb.

YG

5.004.450 kr.
Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
196.645 kr.
Mögulegt lán: 1.000.000
Afhending að ósk seljanda: Júní/júlí

ÞVERHOLT 17 · 105 RVK

G

IN

G

EINHOLT 6 · 105 RVK

ÝU

202

Íbúð nr.

89.6
3ja

herb.

ÝB

307

Búseturéttur:
5.138.100 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
197.683 kr.
Mögulegt lán: 1.000.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júlí

3ja

herb.

íbúð nr.

ferm.
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herb.

78,1

YG

4ra
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ferm.

AUSTURKÓR 92 · 203 KÓP
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ferm.
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103

FROSTAFOLD 20 · 112 RVK

N

KIRKJUSTÉTT 7 · 113 RVK

N

KIRKJUSTÉTT 11 · 113 RVK

Áður auglýst því hægt að úthluta strax

204

íbúð nr.

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

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

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

Búseturéttur:
7.400.000 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
185.638 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Miðjan ágúst 2018

6¿QLQJ¯E¼²DU+DƓ²VDPEDQG¯V

6¿QLQJ¯E¼²DU+DƓ²VDPEDQG¯V

6¿QLQJ¯E¼²DU+DƓ²VDPEDQG¯V
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ÁVINNINGUR

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

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

ENDURSÖLUÍBÚÐIR

UPPLÝSINGAR

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

Umsóknarfrestur:
Til kl 16:00 þann 15. maí
Úthlutun kl 12:00 þann 16. maí

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

Halla
Lögg. fast.
659 4044

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

Naustabryggja 31 Þakíbúð

Engjasel 72 3ja herbergja

S

Ð
PI

Ellert
Lögg. fast.
661 1121

Ð
PI

O

Elín Urður
Sölufulltrúi
690 2602

Ð
PI

O

Lilja
Viðskiptafr.
820 6511

S

HÚ

Ð
PI

O

Verð 35,7 millj.

Elín Rósa
Sölufulltrúi
773 7126

Laxatunga 185 Endaraðhús

S

HÚ

Verð 81,9 millj.

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

Laxatunga 183 Raðhús

S

HÚ

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

HÚ

O

Verð 77,9 millj.

Verð 79,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. MAÍ KL.17:00-17.30
Glæsileg 184 fm þakíbúð, byggð 2016, í fallegu
fjölbýli með lyftu. Íbúðin er 5 herbergja á 4. og
efstu hæð, tvö stæði í upphitaðri bílageymslu. Mikil
lofthæð, vandaðar innréttingar, 2 baðherbergi,
þvottahús innan íb., og þrennar svalir.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 7.MAÍ KL.17:30-18:00
Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í fjölbýlishúsi auk stæðis í bílageymslu. Góð
stofa með útsýni. Falleg hvít innrétting í eldhúsi,
útgengt á sv-svalir. Tvö svefnherbergi. Baðherbergi
með kari. Þvottahús innan íbúðar.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8.MAÍ KL.14.00-14.30
Glæsilegt 203,4 fm raðhús, byggt 2016, á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Stórt eldhús með hvítri
háglans innréttingu, eyju og granít borðplötu.
3 svefnh., þvottahús, baðherbergi og gestasnyrting.
Fallegar innréttingar og hágæða gólfefni.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8.MAÍ KL.14.00-14.30
Glæsilegt 203,4 fm raðhús, byggt 2016, á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Stórt eldhús með hvítri
háglans innréttingu og granít borðplötu.
3 svefnh., þvottahús, baðherbergi og gestasnyrting.
Fallegar innréttingar og hágæða gólfefni.

Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s. 690 2602 eða
Halla s.659 4044, halla@gimli.is.

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

Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s.690 2602 eða
Halla s.659 4044, halla@gimli.is

Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s.690 2602 eða
Halla s.659 4044, halla@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

Laugavegur 44
101 Reykjavík

Verð 72.300.000 kr.

Hólmar Björn Sigþórsson

TtIFMHBGFMMGBTUFJHOBTBMBJT

í námi til lögg. fasteignasala
gsm 893 3276

Skeljatangi 24, 270 Mosfellsbæ:
Til sölu einstaklega fallegt og vel byggt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið er 4ra herbergja, stærð 168,8 fm. Umhverﬁs húsið er
gróinn fallegur garður með stórum sólpall sem snýr í suður og vestur. Fallegt
útsýni í átt að Esjunni. Stutt í skóla, sundlaug, golfvöll og náttúruna.
Verð: 74,9 milljónir.

Glæsileg hæð við Laugaveg

Allar nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn Sigþórsson í
námi til löggildingar fasteignasala í síma: 893 3276 eða
holmar@ helgafellfasteignasala.is
Knútur Bjarnason löggiltur fasteignasali

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

Söluskoðun óháðra fagmanna Frumherja liggur fyrir, eins

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

Matsölustaður - Gott tækifæri

og í öllum eignum sem Nýhöfn hefur til sölumeðferðar.

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

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

SKRIFSTOFUHERBERGI
TIL LEIGU STÖK SKRIFSTOFUHERBERGI Á
GÓÐUM STAÐ VIÐ SÍÐUMÚLA. VERÐ FRÁ
45Þ MEÐ HITA OG RAFM.
UPPL. Í 822-4850 EÐA HAUKUR@FASTIS.IS

5JMTÚMVFSIÞTO§J ULJPHJOOSÏUUJOHBSNBUTÚMVTUB§BSJOT½NNV)BCCZÈ
4Þ§BWÓL)ÞTJ§FSCZHHUPHFSWFMTUB§TFUUWJ§TKÈWBSTÓ§VOBPHGZSJS
GSBNBOTUB§JOOFSTUØSNBMCJLV§MØ§NF§¢WPUUBQMBOJ4UB§VSJOOSÞNBS
NBOOTÓTUJPHFSWFMULKVNCÞJOPHÓHØ§VÈTUBOEJ(Ø§WFMUBIFGVSWFSJ§
ZmSGFS§BNBOOBUÓNBOOPHIBGBNBWFSJ§NJLJMWJ§TLJQUJWJ§FSMFOEBWFJ§JNFOO
BGTUSBOEWFJ§JCÈUVN)ÏSFSHPUUULJGSJUJMB§TLBQBTÏSBUWJOOVÓGBMMFHV
VNIWFSm¢BSTFNIFGVSWFSJ§NJLJMBVLOJOHGFS§BNBOOBVerð: 9,9 m.
Allar nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 533-6050 eða 698-6919
3VOØMGVS(VOOMBVHTTPOWJ§TLGSMÚHHGBTUt«TNVOEVS4LFHHKBTPOMÚHHGBTU

Háholt 14, Mosfellsbær
• Sími: 588 5530
• berg@berg.is - www.berg.is
• GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

- gerir hús að heimili

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.pog.is
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Oddur Freyr
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Á veitingastaðnum Spyce
í Boston sjá vélmenni um að
elda. Spyce býður
upp á hollan mat
á góðu verði og
sparar því rekstrarkostnað með
því að ráða enga
kokka. Kerfið á að
geta afgreitt 200
máltíðir á klukkustund.

Maturinn er eldaður í litlum pottum sem eru hitaðir með segulkrafti. NORDICPHOTOS/GETTY

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Vélvæddur
veitingastaður
Á

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

veitingastaðnum Spyce í
Boston sjá vélmenni, en ekki
manneskjur, um matseldina.
Veitingastaðurinn er hugarfóstur
fjögurra nemenda sem útskrifuðust frá háskólanum Michigan Institute of Technology og hugmyndin
á bak við hann er að bjóða upp á
hollan og bragðgóðan mat á lágu
verði, því stofnendurnir voru í
vandræðum með að finna slíkan
mat þegar þeir voru í háskólanámi.
Stofnendurnir höfðu enga sérstaka þekkingu á matargerð og
fengu því kokk sem hefur fengið
Michelin-stjörnu til að aðstoða sig
við að setja upp matseðilinn. Með
því að hafa enga kokka í vinnu tókst
þeim að lækka rekstrarkostnað og
því geta þeir selt matinn á lægra
verði.

Ódýrt, fljótlegt og frumlegt

Við bjóðum Valgeir velkominn til starfa
hjá okkur. Valgeir Einarsson Mäntylä er
kírópraktor og löggiltur sjúkraþjálfari.

Hver máltíð kostar sjö og hálfan
dollara og í boði er alls kyns hollur,
snöggsteiktur matur. Viðskiptavinir
panta í gegnum snertiskjá og geta
valið um grænmetisríka rétti sem
draga innblástur frá stöðum eins
og Indlandi, Marokkó, Taílandi og
Suður-Ameríku. Kjúklingur, lax
og egg eru í boði fyrir þá sem vilja
meira prótein og svo er hægt að
breyta réttunum eftir smekk, bæta
við hráefni og taka það burt.
Starfsmenn veitingastaðarins
sinna afgreiðslu og sjá um að undirbúa hráefnið og þegar maturinn
er tilbúinn leggja þeir lokahönd á
máltíðina með því að skreyta hana
og pakka henni.
Á bak við afgreiðsluborðið eru
sjö vélmenni sem setja viðeigandi
hráefni í lítinn pott sem er hitaður
með segulkrafti og elda matinn.
Potturinn snýst eins og steypuhrærivél til að tryggja að allur
maturinn hitni jafnt. Þegar máltíðin er tilbúin hvolfir potturinn úr
sér ofan í skál og svo sér kerfið um
að þvo hann, svo hann sé tilbúinn
fyrir næstu máltíð.
Alls á þetta kerfi að geta afgreitt
200 máltíðir á klukkustund, ef þörf
krefur. Gestir geta fylgst með öllu
ferlinu, en það eiga ekki að líða
nema þrjár mínútur frá því að fólk
pantar og þar til það fær matinn
sinn.

Þegar maturinn er til hellir potturinn honum ofan í skál og svo leggur starfsmaður lokahönd á máltíðina. NORDICPHOTOS/GETTY

Án vafa vekur þessi nýjung
athygli margra forvitinna og
hungraðra viðskiptavina, en
Michael Farid, framkvæmdastjóri
Spyce og einn af stofnendum
staðarins, segir að það sem skipti
mestu máli sé að bjóða upp á góða
máltíð og vonar að það séu gæðin
sem fái fólk til að koma aftur.

Vélvæðing veitingageirans
vofir yfir
Farid segir að ætlunin hafi aldrei
verið að útrýma störfum, heldur
að gefa viðskiptavinum meira
fyrir peninginn með því að hafa
reksturinn eins skilvirkan og hægt
er. Þar sem Spyce er ekki með
marga í vinnu er líka hægt að borga
hverjum starfsmanni betur.
En þetta er enn eitt dæmið um
vélar sem taka störf af mannfólki
og það er ekki ólíklegt að fleiri
veitingastaðir eigi eftir að nýta
sér aukna sjálfvirkni til að lækka
rekstrarkostnað á næstu árum.
Spyce er heldur ekki eini veitingastaðurinn sem er að gera svipaðar
tilraunir.
Störf sem snúast um að undirbúa
mat eru talin sérlega viðkvæm fyrir
aukinni sjálfvirkni, því í slíkum

Alls á þetta kerfi að
geta afgreitt 200
máltíðir á klukkustund,
ef þörf krefur. Gestir geta
fylgst með öllu ferlinu, en
það eiga ekki að líða
nema þrjár mínútur frá
því að fólk pantar og þar
til það fær matinn sinn.

störfum fer mikill tími í fyrirsjáanleg og endurtekin handtök sem
vélar gætu tileinkað sér.
Enn sem komið er heldur kostnaður við sjálfvirknivæðinguna
aftur af breytingum, því almennt
eru þessi störf illa borguð og því er
ódýrara að nota mannafla en vélar.
En þetta gæti breyst hratt þegar
nýjar vélar og vélmenni verða
þróuð. Í bili stefnir Spyce þó að
minnsta kosti ekki á að markaðssetja tækni sína, heldur á að opna
fleiri útibú ef þessi staður gengur
vel.

Smáauglýsingar
Hjólbarðar

Bílar
Farartæki

Varahlutir

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

Pípulagnir

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

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

TECHKING VINNUVÉLADEKK

Bílar til sölu

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

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

512 5800

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

Atvinna

VA N TA R Þ I G STA R FS FÓ L K
Handaﬂ er traust
og fagleg
starfsmannaveita
með margra ára
reynslu á markaði þar
sem við þjónustum
jafnt stór sem smá
fyrirtæki.

Við útvegum hæfa starfskrafta
í ﬂestar greinar atvinnulífsins
Markmið okkar er að spara viðskiptavinum
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. | SÍMI 419 9000 | info@handafl.is |

handafl.is

Til sölu

Til sölu Nissan Qashqai
verð 2.650.000,-árg. 2016,
Disel,Sjálfskiptur Sumar og
vetrardekk uppl í s: 699 7720

Hópferðabílar

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar
í síma: 699-3219

ofnar

gas - span - rafm
eldavélar

Vinnuvélar

stál kælar

Bátar

uppþvottavélar

stál vinnuborð

TA K T I K

4944#

Bellybátur ,pumpa taska og sundfit
Aðeins 24.900 kr Veiðiportið
Grandagarði 3 552-9940

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

Til bygginga

Óskum eftir hressu fólki til að
vinna á matarvögnum staðsettum
í Reykjavík næg vinna í boði Uppl.
Kobbi@humarsalan.is

Atvinna

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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

Spádómar

Atvinna í boði

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Atvinna óskast

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

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

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

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

Keypt
Selt

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.

Húsnæði

Óskast keypt

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

VERKAMAÐUR /
BYGGINGARVINNA
Heimaás óskar eftir að ráða
verkamann í byggingarvinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur

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

heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”
Óskum eftir lærðum eða vönum
mönnum í málningarvinnu.
Umsóknir sendist á smaar@
frettabladid.is merkt málari

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

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780 1444

Geymsluhúsnæði
Fundir / Mannfagnaður

Til sölu
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Aðalfundur Húseigendafélagsins
Aðalfundur Húseigendafélagsins 2018 verður
haldinn föstudaginn 18. Maí n.k. í sal Ásatrúarfélagsins,
Síðumúla 15, Reykjavík og hefst hann kl. 16:00
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt
samþykktum félagsins.
Stjórnin

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Til sölu Liebherr 35K byggingakrani.
Til afhendingar strax. Upplýsingar i
síma 8922221

Aðalfundur
Samtaka lungnasjúklinga

Tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

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

Aðalfundur Samtaka lungnasjúklinga verður haldinn
fimmtudaginn 24 maí, kl. 17:00 í SíBS húsinu að Síðumúla 6.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf, samkvæmt lögum samtakanna.
Önnur mál.
Vonumst til að sjá ykkur sem flest.

Fálkagata 10.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 18. apríl 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 26. apríl 2018
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Fálkagötureita vegna lóðarinnar nr. 10 við
Fálkagötu. Í breytingunni felst að fjölga íbúðum um eina með því að byggja þakhæð ofan á húsið ásamt
því að setja svalir á húsið. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Framnesvegur 38.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 18. apríl 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 26. apríl 2018
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Sólvallargötureits vegna lóðar nr. 38 við
Framnesveg. Í breytingunni felst m.a. hækkun á nýtingarhlutfalli, heimild til að setja þakkvisti á húsið og
hafa allt að þrjár íbúðir í húsinu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Reitur 1.174.3, Grettisgata frá Barónsstíg að Snorrabraut.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 11. apríl 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 26. apríl 2018 var
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á skilmálum deiliskipulags reits 1.174.3. Í breytingunni felst að
koma megi fyrir svölum á suðurhlið húsanna. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Háskólinn í Reykjavík.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 11. apríl 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 26. apríl 2018
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Háskólans í Reykjavík. Í breytingunni felst
m.a. fjölgun íbúða úr 390 í allt að 415, hækkun hæða randbyggðar til vesturs og suðurs um eina hæð að
hluta, breytingu á byggingareit randbyggðar til norðurs á reit B til samræmis við reiti A og C, breytingu
á byggingareit reits D, niðurfellingu leikskóla af reit D ásamt breytingu á bílastæðakröfu í samræmi við
viðmið aðalskipulags um bílastæði fyrir námsmannaíbúðir og niðurfellingu bílakjallara sem og ákvæða um
leiðbeinandi legu sorpgáma. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar má einnig fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 7. maí 2018 til og með 18. júní 2018. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni,
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 18. júní 2018. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 7. maí 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Stjórnin.

AÐALFUNDUR
KRÝSUVÍKURSAMTAKANNA
2018
Haldinn í húsnæði Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar
FLATAHRAUNI 29 HAFNARFIRÐI
Þriðjudaginn 22.maí 2018 kl. 17.00

DAGSKRÁ
1. Formaður setur fund og skipar fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Skýrsla rekstrarstjórnar
4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram
5. Fyrirspurnir og umræður um reikninga og skýrslur
6. Lagabreytingar
7. Önnur mál
Stjórnin

7EZI
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM
E XLI 'LMPHVI
PH Rj
j ÈWPE
WPERHM
RHMM
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Nýjast
Pepsi-deild karla

ÍBV - Fjölnir

1-1

0-1 Valmir Berisha (74.), 1-1 Ágúst Leó
Björnsson (85.).

Fylkir - KA

2-1

1-0 Emil Ásmundsson (5.), 2-0 Jonathan
Ricardo Glenn (42.), 1-2 Orri Sveinn Stefánsson (sjálfsmark) (51.).

Stjarnan - KR

2-3

1-0 Guðjón Baldvisson (18.), 1-1 Björgvin
Stefánsson (45.), 1-2 Pálmi Rafn Pálmason
(45.), Hilmar Árni Halldórsson (61.), 2-3 Atli
Sigurjónsson (88.).

Efri
Breiðablik
Valur
FH
Víkingur
KR
Fylkir

3
3
3
3
3
3

Neðri
Fjölnir
Keflavík
Stjarnan
KA
ÍBV
Grindavík

2
1
1
1
1
0

Pepsi-deild kvenna

Grindavík - Þór/KA

0-5

0-1 Sandra María Jessen (8.), 0-2 Arna Sif
Ásgrímsdóttir (56.), 0-3 Sandra Mayor (60.),
0-4 Sandra María (81.), 0-5 Sandra María
(90+2.).

Efri
Valur
Þór/KA
Breiðablik
HK/Víkingur
ÍBV

3
3
3
3
0

Neðri
KR
FH
Stjarnan
Grindavík
Selfoss

0
0
0
0
0

Olís-deild karla, undanúrslit

FH - Selfoss

41-38

FH: Óðinn Þór Ríkharðsson 10, Arnar Freyr
Ársælsson 10, Gísli Þorgeir Kristjánsson
8, Ásbjörn Friðriksson 4/1, Jóhann Karl
Reynisson 3.
Selfoss: Einar Sverrisson 13/6, Haukur
Þrastarson 7, Teitur Örn Einarsson 6, Atli
Ævar Ingólfsson 4, Hergeir Grímsson 4.

mwich Albion á enn von um að halda sæti sínu i efstu deild. NORDIC PHOTOS/GETTY

Ólafía metur stöðuna fyrir pútt á móti fyrr á mótaröðinni. NORDICPHOTOS/GETTY

Staðan í einvíginu er 2-2. Úrslitin ráðast í
oddaleik á Selfossi á miðvikudaginn.

deildarbaráttuna

Ólafía fann sitt fyrra form

ÍBV - Haukar

u fjórum sætum deildarinnar með sigrinum. WBA keypti
o berjast hatrammlega í fallbaráttuslag á morgun.
Chelsea getur enn tryggt
sér sæti í Meistaradeildinni,
en það var sigurmark Olivier
Giroud í 1-0 sigri liðsins gegn
Liverpool sem færði Chelsea
nær efstu fjórum sætum
deildarinnar. Liverpool er þó
enn í góðri stöðu í baráttunni um Meistaradeildarsæti, en Chelsea andar ofan í
hálsmálið hjá Tottenham.
ein rjúkandi rúst þegar Moore tók
við liðinu, en undir hans stjórn hefur
liðið haft betur í þremur leikjum og
gert jafntefli í tveimur.
Þar á meðal eru sigrar gegn
Manchester United og Tottenham
Hotspur og jafntefli gegn Liverpool.
Sigur WBA kveikir glæður í brunarústunum, en liðið hefur 31 stig í
næstneðsta sæti deildarinnar eftir
þennan sigur. Von WBA er hins
vegar veik, en liðið verður að vona
að fallbaráttuslagur Southampton
og Swansea sem háður verður á St.
Mary’s annað kvöld. Þá verða bæði
liðin að lúta í gras í lokaleikjum
sínum í deildinni til þess að kraftaverk Moores við stjórnvölinn hjá
WBA verði að veruleika.

Svakalegur leikur annað kvöld
Fallbaráttan stendur nú á milli
WBA, Swansea og Southampton og
Huddersfield sem náði í sterkt stig
þegar liðið gerði markalaust jafntefli gegn ríkjandi Englandsmeist-

urum, Manchester City, sem fékk
Englandsmeistarabikarinn að leik
loknum. Swansea og Southampton eru jöfn að stigum í 17. og 18.
sæti deildarinnar og Huddersfield
er í sætinu þar fyrir ofan með 35
stig. Þessi lið eiga öll tvö leiki eftir
af deildarkeppninni.
West Ham sem situr í 15. sæti
deildarinnar með 38 stig og liðin
þar fyrir ofan eru sloppin við fall.
Það verður mikil spenna í loftinu
þegar Southampton og Swansea
etja kappi á morgun og línur munu
skýrast enn frekar í fallbaráttunni
með úrslitum úr þeim leik.
Leikmenn Arsenal glöddu svo
hjarta Arsenes Wenger sem stýrði
liðinu í sínum síðasta heimaleik
þegar liðið mætti Burnley á Emirates-vellinum í gær. Arsenal bauð
til markaveislu á kveðjustund Wengers og þegar upp var staðið hafði
liðið skorað fimm mörk án þess að
Jóhann Berg Guðmundsson og liðsfélagar hans hjá Burnley næðu að
svara fyrir sig. Jóhann Berg hóf leikinn á kantinum hjá Burnley, en var
svo tekinn af velli undir lok leiksins.
Jafntefli Everton gegn Southampton og tap Leicester City gegn West
Ham United á laugardaginn þýða
að Burnley mun leika í Evrópudeildinni á næsta tímabili.
Það er afar vel af sér vikið hjá
Sean Dyche og lærisveinum hans
hjá Burnley að tryggja sér sæti í Evrópudeildinni. Burnley er að leika
aðra leiktíðina í röð í úrvalsdeild
eftir að hafa tryggt sér sæti í efstu
deild vorið 2016.
hjorvaro@frettabladid.is

GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdóttir,
atvinnukylfingur úr GR, rak heldur
betur af sér slyðruorðið þegar hún
lék á Volunteers of America Texas
Classic-mótinu, sem er hluti af
LPGA-mótaröðinni í golfi kvenna,
um helgina.
Brösuglega gekk að hefja mótið
vegna aftakaveðurs sem var á mótssvæðinu um helgina, en mikið rok,
úrhellisrigning og þrumur og eldingar gerðu það að verkum að mótið
var stytt úr fjórum hringjum í tvo.
Þannig var hætti við keppni bæði
á fimmtudegi og föstudegi. Keppni
hófst því á laugardegi og lauk síðan
á sunnudegi.
Ólafía Þórunn skrifaði pistil á
Facebook-síðu sína í vikunni þar
sem hún fór yfir slæmt gengi sitt á
mótaröðinni síðustu vikurnar og
talaði enn fremur um að hún ætlaði
að núllstilla sig og mæta jákvæð til
leiks í næstu verkefni sín.
Þessi andlega vinna Ólafíu Þórunnar síðustu daga skilaði sér rækilega, en hún lék frábært golf á fyrri
hring mótsins. Hún lék fyrri hringinn á 66 höggum, eða fimm höggum
undir pari vallarins.

Frábær fyrri hringur
Ólafía Þórunn var í þriðja sæti á
mótinu fyrir seinni hringinn og
var einungis einu höggi á eftir forystusauðum mótsins. Hún náði
hins vegar ekki að fylgja frábærri
frammistöðu sinni eftir á seinni
hring mótsins.
Hún lék þó ágætlega á seinni
hring sínum, en hún þurfti að ljúka
hringnum í tveimur atrennum.
Ólafía Þórunn lék fyrstu 17 holurnar áður en myrkur skall á sem
varð til þess að hún þurfti að ljúka
18. holunni síðar.
Seinni hringinn lék Ólafía Þórunn á 74 höggum, eða þremur
höggum yfir pari vallarins. Hún lék
því hringina tvo á samtals tveimur

höggum undir pari vallarins.
Sú frammistaða skilaði henni í
28. til 40. sæti á mótinu. Það er afar
ánægjulegt að sjá Ólafíu Þórunni
leika eins og hún á að sér að gera.
Þessi niðurstaða er nálægt besta
árangri hennar á mótaröðinni til
þessa, sem er 26. sæti á fyrsta mótinu sem haldið var á Bahamaeyjum
í janúar.

27-25

ÍBV: Agnar Smári Jónsson 6, Sigurbergur
Sveinsson 4, Róbert Aron Hostert 4, Friðrik
Hólm Jónsson 3, Kári Kristján Kristjánsson
3, Grétar Þór Eyþórsson 3, Theodór Sigurbjörnsson 2/1, Daníel Örn Griffin 1, Andri
Heimir Friðriksson 1.
Haukar: Hákon Daði Styrmisson 6/3, Adam
Haukur Baumruk 5, Brynjólfur Snær Brynjólfsson 5, Daníel Ingason 4, Jón Þorbjörn
Jóhannsson 2.
ÍBV vann einvígið 3-0 og er komið í úrslit.

Hef tekið til í kollinum á mér
„Mér fannst ég höndla það vel að
þurfa að bíða eftir því að hefja leik.
Ég beið bara sallaróleg og tók frestuninni af stóískri ró. Ég var síðan
yfirveguð þegar ég byrjaði að spila.
Það var gott flæði í spilamennsku
minni og mér leið vel,“ sagði Ólafía
Þórunn í samtali við heimasíðu
LPGA eftir fyrri hringinn.
„Ég sló löngu höggin virkilega vel
og ég komst nálægt holunni með
teighöggunum mínum. Svo voru
púttin að rata rétta leið að þessu
sinni. Það er mjög gaman að ná
svona góðri spilamennsku eftir erfiða tíma undanfarið,“ sagði Ólafía
Þórunn um frammistöðu sína á fyrri
hringnum.
„Mér hefur liðið vel hérna í Texas
og ég hef notið mín á meðan ég hef
verið hér. Ég hef einbeitt mér mikið
að andlega þættinum undanfarið
og það er svo sannarlega að skila
sér,“sagði Ólafía Þórunn um dagana
sem hún hefur dvalið í Texas.
Mótið um helgina var það áttunda í mótaröðinni á yfirstanandi
tímabili hjá Ólafía Þórunni, en hún
hefur komist í gegnum niðurskurðinn á tveimur mótum af sjö.
Næsta verkefni hennar á mótaröðinni er Volvik-mótið sem haldið verður á Travis Pointe Country
Club í Ann Arbor í Bandaríkjunum
helgina 24. - 27. maí. Það er vonandi
að Ólafía Þórunn nái að halda uppteknum hætti þegar þar að kemur.
– hó

Aron mun leika
í efstu deild
FÓTBOLTI Aron Einar Gunnarsson
fylgdist með úr stúkunni þegar lið
hans, Cardiff City, tryggði sér sæti í
ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu
í lokaumferð B-deildarinnar í gær.
Aron Einar var fjarri góðu gamni
í leiknum vegna ökkla- og hnémeiðsla.
Cardiff City lék síðast í úrvalsdeildinni keppnistímabilið 2013
til 2014, en Aron Einar lék 23 leiki
með liðinu það tímabilið. Cardiff
City var þá nýlíði í efstu deild og
staldraði einungis við í eina leiktíð í deild þeirra bestu. Samningur
Arons Einars við Cardiff City rennur
út í sumar, en hann hefur áður gefið
það út að hann myndi framlengja
samning sinn við félagið ef liðið
kæmist upp í efstu deild.
Birkir Bjarnason var sömuleiðis
fjarverandi vegna meiðsla þegar
samherjar hans hjá Aston Villa lutu
í lægra haldi fyrir Millwall í lokaumferð deildarinnar. Tap Aston Villa
kom ekki að sök þar sem liðið hafði
nú þegar tryggt sér sæti í umspili um
sæti í efstu deild á næsta tímabili.
Aston Villa mætir Middlesbrough
í tveimur leikjum í undanúrslitum
umspilsins. – hó
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Merkisatburðir
399 f. Kr. Gríski heimspekingurinn Sókrates andast.
Dánarorsök var eitur sem hann innbyrti eftir að hafa verið
dæmdur til dauða fyrir að spilla ungdómnum og kynna
nýja guði til sögunnar.
351 Uppreisn gyðinga í Palestínu gegn rómverska landstjóranum Konstantíus Gullus brýst út. Uppreisnin er barin
niður endanlega ári síðar.
558 Hvelfing Hagía Sofía í Konstantínópel, nú Istanbúl,
hrynur. Hvelfingin var síðar byggð á nýjan leik í sinni upprunalegu mynd.
1429 Síðasta umsátursvirki Englendinga við Orléans, Tourells, fellur. Jóhanna af Örk verður þjóðhetja í Frakklandi
fyrir að fara fyrir áhlaupinu.
1664 Bygging Versalahallarinnar hefst að fyrirskipan Lúðvíks XIV Frakkakonungs.
1697 Sænska konungshöllin eyðileggst í bruna.
1824 Níunda sinfónía Beethovens frumflutt í Vínarborg.
1895 Alexander Stephanovich Popov kynnir uppfinningu
sína, frumstæðan útvarpsmóttakara, á sýningu í St. Pétursborg.
1908 Páll Einarsson er kjörinn fyrsti borgarstjóri Reykjavíkur.
1920 Sovétmenn viðurkenna sjálfstæði Georgíu en ráðast síðan
inn í landið sex mánuðum
síðar og innlima það.
1940 Umræða um
innrásina í Noreg fer
fram í breska þinginu
en Bretar höfðu
orðið undir í baráttu
við Þjóðverja um að
hertaka landið. Neville
Chamberlain segir af
sér sem forsætisráðherra
þremur dögum síðar og
Winston Churchill tekur við.
1945 Alfred Jodl skrifar undir uppgjöf
Þjóðverja í Rúðuborg og bindur þar með formlegan endi á
síðari heimsstyrjöldina.
1948 Evrópuþingið er stofnað í Haag.
1957 Helen Keller kemur í heimsókn til Íslands.
1961 Keflavíkurganga á vegum hernámsandstæðinga
gengin frá hliði herstöðvarinnar til Reykjavíkur.
1986 Kanadamaðurinn Patrick Morrow verður fyrsti maðurinn til að komast á topp hæsta tinds hverrar heimsálfu.
1994 Ópið, málverk Edward Munch, endurheimt óskaddað eftir að því var rænt af þjóðlistasafni Noregs þremur
mánuðum áður.
2000 Vladimir Pútín sver embættiseið sem forseti Rússlands.

Okkar ástkæri

Magnús Þór Gunnarsson
byggingatæknifræðingur,
verður jarðsunginn frá Lindakirkju í
Kópavogi miðvikudaginn 9. maí, kl. 13.
Marín Kristjánsdóttir
Karl Víðir, Daði Hrafn og Linda
Jóhanna, Gunnar og fjölskyldur

Fyrirtækið er 50 ára í ár

Netverslun og
símaþjónusta

s. 553 1099 • blomabud.is • blomabud@blomabud.is

Friðrik Jósepsson unir hag sínum vel hjá Karatefélagi Reykjavíkur og stóðst þar próf til svarta beltisins á föstudag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Friðrik byrjaði skjálfandi á
beinunum en náði svarta
beltinu í karate 69 ára
Friðrik Jósepsson keppti í lyftingum sem ungur maður en meiddist og þurfti að hætta.
Eftir það var Friðrik leitandi. Hann fann sig ekki alveg á líkamsræktarstöðvunum en
uppgötvaði svo Karatefélag Reykjavíkur. Hann mælir eindregið með íþróttinni fyrir alla.
Fram undan hjá Friðriki er að ná sem flestum gráðum svarta beltisins sem nú er í höfn.

Þ

etta er stórkostlega
skemmtilegt,“ segir Friðrik Jósepsson, sem náði
þeim áfanga á föstudag að
fá svarta beltið í karate, 69
ára gamall.
„Ég er gamall íþróttarefur og keypti áður fyrr í ólympískum
lyftingum og kraftlyftingum í tólf ár, frá
1968 til 1980, en meiddist illa og neyddist til að hætta,“ útskýrir Friðrik. Eftir
þetta hafi hann farið að stunda líkamsræktarstöðvar sem þá voru að ryðja sér
til rúms hérlendis.
Friðrik fór í mjaðmaskiptaaðgerð
fyrir um átta árum. Þar áður hafði hann
farið í aðgerð vegna brjóskloss. „Ég var
að reyna að finna mig aftur en gymmið
þjónkaði ekki alveg minni lund,“ segir
Friðrik sem kveðst því áfram hafa verið
leitandi í þessum efnum. Fyrir sex árum
gekk hann inn um dyrnar hjá Karatefélagi Reykjavíkur í kjallaranum á
Laugardalslaug.
„Mig minnir að ég hafa séð auglýsingu
frá þeim og ég fór þangað skjálfandi á
beinunum. Maður vissi ekkert hvernig
móttökurnar yrðu, sérstaklega af því
að maður er orðinn þetta gamall,“ lýsir
Friðrik upphafinu á karateiðkun sinni.
Óttinn reyndist ástæðulaus.
„Mér var tekið alveg forkunnarvel og
það er hluti af því að maður er þarna
ennþá. Þetta er mjög góður félagsskapur og þjálfararnir frábærir,“ segir Friðrik
sem stefndi hátt strax í byrjun og náði
því reyndar ári fyrir áætlun.
„Ég setti það markmið að ná svarta
beltinu sjötugur. Ég hef gaman af að
storka sjálfum mér. Sennilega er það í
eðlinu.“
Friðrik segir karateiðkunina gefandi.
„Maður fann sig að nokkru leyti aftur.
Ég gat tekið á því að fullu en maður

Friðrik Jósepsson, ánægður handhafi svarta beltisins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Maður vissi ekkert
hvernig móttökurnar
yrðu, sérstaklega af því að
maður er orðinn þetta gamall.
Friðrik Jósepsson, svartabeltishafi, starfsmaður íþróttahússins í Breiðholtsskóla og
fyrrverandi rafvirki

hafði eiginlega aldrei beitt sér í þessum
gymmum. Þar gat maður verið einn
innan um fullt af fólki en hér er miklu
meiri félagsskapur,“ segir hann.
Þótt Friðrik sé örugglega með elstu
mönnum til að ná svarta beltinu í
karate á Íslandi og viti ekki um neinn
eldri sjálfur að minnsta kosti á hann
enn mikið eftir. „Þetta var það sem kallað er fyrsti dan en það er níu gráðanir
eftir í svarta beltinu. Svo ég er rétt að
byrja. Það er gulrót að fara í gráðunina
eftir önnina. Er á meðan er.“
Karate er íþrótt fyrir alla að sögn
Friðriks. „Ég mæli eindregið með þessu.
Þetta hentar öllum og fólk ætti endilega
að koma og prófa.“ gar@frettabladid.is

Gott úrval af gæðavörum
Verið velkomin í Lágmúla 8

Kæliskápur 202cm

Tvöfaldur Kæliskápur

Tvöfaldur Kæliskápur

Tvöfaldur Kæliskápur

Stál. Heildarrými: 357 lítrar.
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými:
110 lítrar. Mál B-H-D í mm:
595 x 2017 x 597

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými:
361 lítrar. Frystirými: 171 lítrar. Twin
Cooling, aðskilin kælikerfi. Klakavél. Mál
B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar.
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling,
aðskilin kælikerfi.
Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.

Stál. Heildarrými: 520 lítrar. Kælirými: 396 lítrar.
Frystirými: 124 lítrar.Twin Cooling, aðskilin
kælikerfi. Klakavél. Mál B-H-D í mm:
908 x 1774 x 774.

Verð: 149.900,-

Verð: 189.900,-

Verð: 279.900,-

Verð: 289.900,-

RB36J8035SR

RS7567THCSR

RH56J6917SL

RFG23UERS1

ngu
m eingö
Við selju
mótor
lausum
með kola10 ára ábyrgð
með

TM

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

TM

WF70 Þvottavél

DV70 Þurrkari

7 KG. 1400 SN.
Eco Bubble
Verð 59.900,-

7 KG. barkarlaus þurrkari.
Varmadæla í stað elements.
Verð 89.900,-

Leysir upp þvottaduft
undir þrýstingi og
myndar kvoðu,
svo duftið leysist upp
á um það bil 15 mín,
í stað 30-40 ella.

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu
stáli / Stillingar ofan á
hurð, blár litur / Tekur 14
manna stell / 7 þvottakerfi
/ Starttímaseinkun
/ Orkunýtni A++ /
Orkunotkun á ári (kWst)
: 266 / Hljóðlát aðeins
41db / Stillanleg efrigrind
/ Grind efst fyrir hnífapör
með sérstökum "FLEX"
bakka / 2 þvottaarmar +
"WATERWALL" / Stærð
(h x b x d): 817 x 598 x
575 mm

WW80 Þvottavél

DV80 Þurrkari

8 KG. 1400 SN.
Eco Bubble
Verð 69.900,-

8 kg barkarlaus þurrkari.
Varmadæla í stað elements.
Verð 109.900,-

Örbylgjuofnar af betri gerðinni
MS28J5255UB

MS23-F301EAS

800w

Verð 134.900,-

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

TM

OPIÐ
LAUGARDAGA
KL. 11-15

1000w
Örbylgjuofn

Örbylgjuofn

Keramik-emeleraður að innan

Keramik-emeleraður að innan

Verð kr. 18.900,-

Verð kr. 27.900,-

SA Í
NÚ TIL HÚ
8
LÁGMÚLA
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Mánudagur
Sunnan og síðar
suðaustan 5-13
með rigningu og
súld á morgun,
einkum síðdegis. Á
Norður- og Austurlandi verður lítil
eða engin úrkoma.
Hiti 4 til 10 stig að
deginum, mildast
norðaustan til.

LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Geller átti leik gegn Garriga í Las
Palmas árið 1979.
Hvítur á leik
1. Dxf7! Hxf7 2. Rxe6! Ke8 3.
Rd6# 1-0. Landsmótið í skólaskák fór fram um helgina. Birkir
Ísak Jóhannsson sigraði í eldri
flokki. Fjórir keppendur urðu
efstir og jafnir í yngri flokki og
þurfa að há aukakeppni um
sigurinn.
www.skak.is: Allt um Landsmótið.
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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.




















Pondus

Eftir Frode Øverli

Það sem enginn trúði að
væri mögulegt var orðið að
veruleika og allir fóru heim
sigri fagnandi. Lukkan var
algjör.

NÝ
VEFVERSLUN

LÓÐRÉTT
1. sárasótt
2. rannsaka
3. sarg
4. stöðvun
7. dottinn
9. ekki beinlínis
12. illmenni
14. pípa
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. fruma, 5. rýr, 6. ff, 8. Angóla, 10. na, 11.
bál, 12. betl, 13. órói, 15. söfnun, 17. ritun.
LÓÐRÉTT: 1. fransós, 2. rýna, 3. urg, 4. aflát, 7.
fallinn, 9. óbeint, 12. bófi, 14. rör, 16. uu.

Skák

LÁRÉTT
1. sella
5. lélegur
6. tveir eins
8. ríki í fríku
10. átt
11. eldur
12. snap
13. ókyrrð
15. tínsla
17. skráning

Æ, æ, æ, þetta var nú frekar
ógnvænlegt þarna um stund,
en þetta endaði allt vel.

Ef við trúum því þá
getum við gert hið
ómögulega, Fríða.

Gelgjan

Góða
nótt.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég á ekkert til að
vera í!

HUGINN MUNINN
SKYRTUR

www.huginnmuninn.is

Barnalán
Mamma,
ég þarf á
klósettið.

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei, við skulum finna
kvennaklósett.

EKKI
KVENNAKLÓSETTIÐ!

En kvennaklósettið
er öruggara.

MAMMA,
ÉG ER
GAUR.

...og ég er viss um að
það er betri lykt þar.

MÁNUDAGUR

7. MAÍ 2018
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Guðni og Mary í góðu stuði í Seattle
Forsetahjónin
Guðni Th. Jóhannesson og Eliza Reid
eru stödd í Bandaríkjunum þar sem
þau voru meðal
annars við opnun á
Norræna safninu í
Seattle.

Anders Samuelsen, utanríkisráðherra Danmerkur, Mary, Guðni Th. og Eliza
brostu sínu breiðasta. Í bakgrunni má sjá Geir Haarde. NORDICPHOTOS/GETTY

G

uðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands,
og Eliza Reid forsetafrú eru stödd þessa
dagana í Bandaríkjunum og voru
viðstödd opnun Norræna safnsins
í nýrri byggingu þess í Seattle í
Bandaríkjunum. Við þetta tækifæri
flutti forsetinn ávarp og las meðal
annars upp ljóð eftir Jónínu Jónsdóttur áður en hann klippti á borðann til að opna safnið með formlegum hætti.
Forsetahjónin sóttu svo hátíðarkvöldverð í boði safnsins og skoðuðu það í fylgd forstjóra þess og
Mary, krónprinsessu Danmerkur.
Þau hittu einnig félaga í karlakórnum Fóstbræðrum, maka þeirra
og fulltrúa Íslendingafélagsins í
Seattle við minnismerkið um Leif
Eiríksson við Puget-sund. Kórinn
tók lagið við þetta tækifæri og söng
til heiðurs forsetafrúnni í tilefni af
afmæli hennar.

Ljóðið sem Guðni las
Yet, I have a shelter,
that never fails,
where my weary spirit
always wanders.
Let me not,
sweet Lord,
lose that haven,
as long as I live

Vel fór á með þeim Elizu Reid og
Mary krónprinsessu þegar safnið var
opnað. NORDICPHOTOS/GETTY

Þá fóru hjónin á fund með stjórnendum hjá Microsoft-fyrirtækinu í
Seattle. Eftir að hafa skoðað sýndarveruleikabúnað, sem notaður er til

Brettatjakkar
Kynningarverð:
43.179 kr. m/vsk

þjálfunar á skurðlæknum, var forseta kynnt verkefni fyrirtækisins á
sviði sjálfvirkrar textaþýðingar.
Fram kom að sérfræðingar Microsoft hafa náð umtalsverðum árangri
í gerð þýðingakerfis fyrir íslenskt
ritmál og greindi forseti frá áhuga
íslenskra stjórnvalda á að tryggja
sess íslenskrar tungu í heimi hugbúnaðar. Meðal þátttakenda í
umræðunum voru tveir fulltrúar
Almannaróms, þau Guðrún Nordal
og Vilhjálmur Þorsteinsson. – bb

s. 511 1100 | www.rymi.is

30%

afmælisafsláttur
á Heliosa hiturum
í maí 2018
HELIOSA hitarar henta bæði
innan- og utandyra.
Helstu kostir HELIOSA hitara eru:

• Hitna strax
• Vindur hefur ekki áhrif
• Vatnsheldir og menga ekki
Margar gerðir til á lager.

30
ÁRA
2018

Finndu okkur
á facebook

Flísabúðin

n
i
ð
ú
b
a
Flís

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is
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MÁNUDAGUR

Vinsælir viðburðir
framundan
Miðakaup á www.midi.is

Foreigner á Íslandi
Laugardalshöll - 18. maí
Eyjafjörðurinn er einn fegursti staður landsins og bestu listamenn hans verða í Iðnó dag vegna Listar án landamæra.

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

Dúndurfréttir
Bæjarbíó - 24. maí

7. MAÍ 2018
Viðburðir
Hvað? Það besta að Norðan – Listræn
veisla úr Eyjafirði
Hvenær? 20.00
Hvar? Iðnó, Vonarstræti
List án landamæra býður til listrænnar veislu með bestu listamönnum Eyjafjarðar með áherslu
á leiklist og tónlist. Veislan verður
í Iðnó. Leiklestur á völdum brotum
úr stórbrotnum leikverkum fjöllistamannsins Atla Viðars Engilbertssonar. Hannes Óli Ágústsson
tók brotin saman. Meðal leikara
sem leiklesa eru Aðalbjörg Árnadóttir, Edda Björgvinsdóttir,
Hannes Óli Ágústsson og Harpa
Arnardóttir. Hin hæfileikaríka
Fnjósk mun flytja gestum lög sín.
Hljómsveitin Eva ætlar að taka
örfá vel valin lög úr sinni smiðju.

Todmobile
Bæjarbíó - 11. maí

Sýningar
Hvað? Opnunarhátíð í Vatnshelda
galleríinu
Hvenær? 17.00
Hvar? Laugarnesvegi 91
Splunkunýtt gallerí – fimm opnanir á fimm dögum.

Prins Póló
Bæjarbíó - 18. maí

Hvað? Útskriftarsýning BA-nemenda í
hönnun, arkitektúr og myndlist
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstöðum
Útskriftarsýning bakkalárnema í
arkitektúr, hönnun og myndlist á
Kjarvalsstöðum. Verslun nemenda
verður opin á meðan á sýningunni
stendur. Þar verða til sölu sýningarskrá myndlistardeildar, bók
með verkum útskriftarnema í arkitektúr ásamt ýmiss konar varningi
og verkum nemenda sem tengjast
útskriftarverkefnum þeirra.
Hvað? Kynjaverur – myndasögusýning
Hvenær? 10.00
Hvar? Borgarbókasafni Tryggvagötu

Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter hefur gert sig heimakomna í Ásmundarsafni þar sem nokkur verka hennar eru sýnd. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Úrslit í myndasögusamkeppni
Borgarbókasafnsins voru tilkynnt
síðasta laugardag og um leið var
opnuð sýning á völdum sögum
sem bárust í keppnina. Hún verður
opin til 27. maí.
Hvað? Opnun – Teikning I
Hvenær? 14.00
Hvar? Bókasafni Menntavísindasviðs,
Stakkahlíð
Í dag verður opnuð sýning á litblýantsteikningum Þorbjörns
Helgasonar. Þorbjörn er 14 ára, var
að ljúka við 9. bekk og er með CP.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann
teiknað ógrynni mynda og hefur
með tímanum skapað sér ákveðinn stíl. Umfjöllunarefnin eru
af ýmsum toga, en þó ber mikið
á manna- og fígúrumyndum og
húmorinn er aldrei langt undan.
Oft tekur hann fyrir fólk sem á einhvern hátt er þekkt úr fjölmiðlum.
Hann hefur til að mynda stúderað
persónugallerí Fóstbræðra, ofurhetjur, tónlistarmenn og leikara
og alla forseta Bandaríkjanna. Á
sýningunni fáum við að sjá úrval
bestu teikninga hans frá síðustu
2-3 árum sem eru skemmtilega
fjölbreyttar.
Hvað? Fjölþing | Ljósmyndasýning
Hvenær? 13.00
Hvar? Borgarbókasafnið | Menningarhús Gerðubergi
Myndlistarkonan Hildur Björnsdóttir sýnir ljósmyndir og innsetningar frá ferðum sínum um Asíu.
Hún hefur á undanförnum árum
ferðast víða um Asíu og kynnst
fjölbreyttri menningu, trúarbrögðum og lífsháttum. Sýningin
býður áhorfandanum í heimspekilegt ferðalag á framandi slóðir.
Hvað? Erró: Því meira, því fegurra
Hvenær? 10.00

Hvar? Hafnarhúsinu
Á þessari sýningu er varpað sérstöku ljósi á verk Errós sem
byggjast á ofgnótt og ofmettun.
Slík myndgerð hefur alla tíð verið
mikilvægur þáttur í listsköpun
hans og má rekja aftur til ungdómsverka hans. Meira en þrjátíu verk úr Errósafni Listasafns
Reykjavíkur – málverk, klippimyndir og kvikmyndir – sýna
hvernig listamaðurinn skapar
flóknar og hlaðnar myndbyggingar, sem miðla myndefni tengdu
stjórnmálum, vísindum, skáldskap
og listasögu.
Hvað? Innrás II: Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter
Hvenær? 10.00
Hvar? Ásmundarsafni
Verk Hrafnhildar Arnardóttur /
Shoplifter eru allt í senn rómantísk, kjánaleg, fyndin og falleg.
Hún hefur leikið sér með andstæður, fínlega efnisnotkun og
handverk ásamt ofhlæði og afkáraleika.
Hvað? Tak i lige måde – Samtímalist
frá Danmörku
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Árið 2018 eru 100 ár liðin frá
því að Ísland hlaut fullveldi sem
markaði veg landsins til sjálfstæðis
undan dönskum yfirráðum. Listasafn Reykjavíkur minnist þessara tímamóta með því að bjóða
valinkunnum dönskum samtímalistamönnum að sýna í safninu.
Mikil gerjun á sér stað í danskri
myndlist, ekki síst í ljósi breyttrar
heimsmyndar í pólitísku og samfélagslegu tilliti. Þær hræringar
endurspeglast í allri listsköpun
og gestir fá innsýn í þær í nýjum
verkum frá frændum okkar og
fyrrum herraþjóð Íslendinga.

MÁNUDAGUR
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Tónlistarparið Lisa Knapp og Gerry Diver í Hörpu
Þjóðlagatónlistarhjónin Lisa Knapp
og Gerry Diver, sem eru meðal
þeirra fremstu í flokki þjóðlagatónlistarmanna á Bretlandseyjum
um þessar mundir, halda tónleika í
Hörpu á morgun. Þau hafa saman og
hvort í sínu lagi vakið athygli fyrir
sína nýstarlega og skapandi nálgun
að enskri og írskri tónlistarhefð.
Lisa Knapp hefur hlotið BBC 2
Folk Award og hefur nýjasta plata
hennar, Till April is dead, fengið
lofsamlega dóma í The Guardian,
Mojo, fRoots og fleiri miðlum.
Meðal þeirra er koma við sögu á

þeirri plötu eru skáldið og listamaðurinn David Tibet og Graham
Coxon úr Blur.
Írski fiðluleikarinn Gerry Diver á
djúpar rætur í keltneskri tónlist en
er einnig mjög virtur og eftirsóttur
upptökustjóri í London og hefur í
seinni tíð unnið náið með ýmsum
á borð við Youth og Tom Robinson.
Hann hefur einnig vakið athygli
fyrir verk sitt The Speech Project
þar sem hann tvinnar saman frásagnir og hugmyndaheim merkra
einstaklinga úr írskum þjóðlagaheimi og tónlist.

ÞAU HAFA SAMAN OG
HVORT Í SÍNU LAGI VAKIÐ
ATHYGLI FYRIR NÝSTÁRLEGA
OG SKAPANDI NÁLGUN AÐ
ENSKRI OG ÍRSKRI TÓNLISTARHEFÐ.
Þau Lisa og Gerry munu heiðra
gesti Hörpu, nánar tiltekið Kaldalóns, með nærveru sinni á morgun
kl. 20.30 í boði Heimstónlistarklúbbsins sem er styrktur af Reykjavíkurborg og Tónlistarsjóði. – bb

Lisa Knapp hefur fengið góða dóma
fyrir nýjustu plötu sína.

RÝMINGARSALA
        

Hvað? D33 Anna Fríða Jónsdóttir –
Tónn
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Á ferðalögum sínum hefur Anna
Fríða leitað eftir samhljómi í
umhverfinu, þar sem hún hlustar
eftir einstökum tónum. Hún skoðar veröldina í kringum sig eins
og úrval af hljóðfærum þar sem
ýmislegt er í boði; pákur, píanó,
bjöllur og strengir. Hún fangar
þessar hljóðbylgjur og býr þeim til
form í verkum sínum. Hún gerist
hljómsveitarstjóri náttúrunnar
þegar hún stendur uppi á trjábol
og stjórnar skógarsinfóníu, býr til
tónlist úr heilabylgjum og reynir
að hafa áhrif á þær með rödd sinni,
smíðar tónverk úr snörpum vindhviðum og undirtónum öldunnar.

50.000

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Afsláttu
r

GTX 1050Ti

GTX 1060

4GB með 768 CUDA Cores

INTEL
i7 7700HQ
3.8GHz Turbo Quad Core örgjörvi

80.000

3.8GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni
512GB SSD
NVMe diskur

PREDATOR 300

PREDATOR 300

149.900

Úr nýrri leikjalínu Acer
kemur þessi öﬂuga
leikjafartölva með
VERÐ ÁÐUR 199.990
Aero Blade kælingu

Ein öﬂugasta Predator
leikjafartölvan með
GTX 1060 VR Ready
öﬂugu leikjaskjákorti

199.900
VERÐ ÁÐUR 249.990

20.00

30.00

15”
HD LED
1368x768 AntiGlare skjár
INTEL N3350

114”
FHD IPS
11920x1080 AntiGlare skjár
AMD A9 9420
A

4GB minni
DDR3 1600MHz
128GB SSD

44GB minni
DDR4 1866MHz
D
2256GB SSD

Meðan birgðir endast

Flott fartölva í skólann með
15’’ skjá og hröðum SSD disk

M.2 diskur
M

39.990
VERÐ ÁÐUR 69.990

Maí-júní 2018
Slípirokkur WE 15-125
9¸UXQU0(

Verð: 19.995 kr.
ȧVQP¯Q
ȧ0µWRU:
ȧ7RJ1P
ȧPPVN¯ID
ȧ0IHVWLUµ
ȧ \QJGNJ

Skurðarskífur 125x1,0 mm

Skerðu eins og meistari
Flexovit
með HM skífunni frá

9¸UXQU)/$

ȧ9DQGD²DUVNXU²DUVN¯IXUI\ULUVW£ORJU\²IU¯WW

Bútsög KS 216 M Lasercut

Bútsög KGS 216 M

14”
FHD IPS
1920x1080 Fjölsnertiskjár
Intel i5 8250U

3.4GHz Turbo Quad Core örgjörvi

RÝMINGARSALA
Meðan birgðir endast

HP Notebook 14
Glæsileg örþunn og aðeins
1.7KG með 10 tíma rafhlöðu

69.990

VERÐ ÁÐUR 89.990

8GB minni
DDR3 2133MHz
256GB SSD

RÝMINGARSALA
Meðan birgðir endast

NVMe diskur

ACER SWIFT 5 2018
Ultrathin og aðeins 970gr
úr ﬁsléttu Magnesium áli

129.990
VERÐ ÁÐUR 169.990

ALLT AÐ

80.000
A
fsláttur
AF HP

AAllLltLTaðAÐ

50.000
A
fsláttur
AF ACER

FARTÖLV

UM

ALLT AÐ

40.00

Afsláttu0
r
AF LENO
VO
FARTÖLV

UM

ALLT AÐ

20.000
A
fsláttur

Afsláttu
r
Af tösku
m
bakpok og
um

AF CHRO
EBOO
FARTÖM
LVUM K

Rafhlöðu-Bútsög KGS 216

Vörunr. ME619216000

Vörunr. ME619260000

Vörunr. ME619001650

Verð: 19.995 kr.

Verð: 35.995 kr.

Verð: 99.995 kr.

ȧ0HVWDVNXU²DUEUrPP
PP
PP
ȧ0HVWDVNXU²DUGrPP
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ

ȧ0HVWDVNXU²DUEUrPP
PP
ȧ0HVWDVNXU²DUGrPP
P
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ

ȧ0HVWDVNXU²DUEUrrPP
ȧ0HVWDVNXU²DUGrrPP
ȧ5DIKOD²D[9$K/L,RQ
ȧ \QJGNJPH²UDIKO¸²X

Bútsög KGS 254 M

Bútsög KGS 305 M

Bútsög KGS 315 Plus

Verð: 49.995 kr.

Verð: 89.995 kr.

Verð: 129.995 kr.

ȧ0HVWDVNXU²DUEUrPP
PP
ȧ0HVWDVNXU²DUGrPP
PP
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ

ȧ0HVWDVNXU²DUEUrPP
P
ȧ0HVWDVNXU²DUGrPP
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ
NJ

ȧ0HVWDVNXU²DUEUrPP
P
ȧ0HVWDVNXU²DUGrPP
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ

Vörunr. ME602540000

MAGNES
ALLOYIUM

Allt að

UM

500 stk: 160 kr./stk.

VERÐ ÁÐUR 349.990

90%

FARTÖLV

25 stk: 210 kr./stk.
100 stk: 185 kr./stk.

Einnig hraðastýrður
2.800-11.000 sn/mín
á sama verði

269.990
HONEY
GOLD

1 á man0 stk
n!

33.6GHz Turbo Dual Core örgjörvi

RÝMINGARSALA

Flaggskipið í leikjatölvum frá HP með
einstakan G-SYNC
120Hz leikjaskjá

Afsláttu0
r
Aðeins
5

1 á ma2n0 stk
n!

1 á man0 stk
n!

OMEN by HP

40.00

Afsláttu0
r
Aðeins

Afsláttu0
r
Aðeins
5

16GB minni
DDR4 2400MHz
512GB SSD
og 1TB harðdiskur

tilboðsblað fylgir
Fréttablaðinu í dag
IÐNAÐARVÖRUR OG VERKFÆRI

3.8GHz Turbo Quad Core örgjörvi

NVMe diskur

LENOVO IDEAPAD V110

FOSSBERG

INTEL i7 7700HQ

Afsláttu
r

16GB minni
DDR4 2400MHz
512GB SSD

DDR4 2400MHz

diskur

FOSSBERG

8GB með 1920 CUDA Cores

INTEL i7 7700HQ

2.4GHz Dual Core örgjörvi

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

GTX 1070

6GB með 1280 CUDA Cores

Vörunr. ME619305000

Vörunr. ME0103150000

Fullkomin í pallasmíðina

Bútsög KGSV 72: XAGT SYM
Vörunr. ME612216000

Steinfræs MFE 40

Vörurnr. ME604040500

Verð: 108.604 kr.

Verð: 99.995 kr.

ȧMesta skurðarbr. 90/45°
305/215 mm
ȧMesta skurðard. 90/45°
72/42 mm
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ

ȧ6WLOODQOHJWVNXU²DUG¿SWPP
ȧ6NXU²DUEUHLGGPP
ȧ6N¯IXVW¨U²PP
ȧ0µWRU:
ȧ \QJGNJ £QVQ¼UX

Bæði lönd færast um
sömu gráðu, symmetrískt

Afhent í tösku með meitli, tveim 125 mm
demantsskífum, milliskífum, lykli og festiró

skífur
Tvöfaldar og þrefaldar
raufinni,
hreinsa alveg uppúr
eða hreinsa
þarf ekkert að brjóta
Skífur væntanlegar í lok maí

Standur KSU 401

Standur KSU 251

Brunndæla PS7500

Vörunr. ME629006000

Vörurnr. ME629005000

9¸UXUQU0(

Verð: 35.995 kr.

Verð: 32.995 kr.

Verð: 22.995 kr.

ȧ/HQJGFP
ȧ+¨²FP
ȧ+£PDUNVKOH²VOXÀ\QJGNJ
ȧ \QJGNJ

ȧ/HQJGFP
ȧ+¨²FP
ȧ+£PDUNVKOH²VOXÀ\QJGNJ
ȧ \QJGNJ

ȧUK¸JJÀROQXSODVWL
ȧ0H²IORWURID
ȧ'¨OLUPP¸JQXP
ȧ+£PDUNVDIN¸VWONOVW
ȧ'¨OLUDOOWD²P
ȧ \QJGNJ
7 metra slanga fylgir með

fyrir bútsagir
sterkbyggðir standar
Léttir, meðfærilegir og
í uppsetningu
Einfaldir og fljótlegir

)RVVEHUJHKIȧ'XJJXYRJLȧ5H\NMDY¯Nȧ6¯PLȧIRVVEHUJ#IRVVEHUJLVȧZZZIRVVEHUJLV

 %  "   $  

17” FHD IPS

15” FHD IPS
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

#&"  %" " " 

Reykjavík - Hallarmúla 2 : 563 6900 | Akureyri - Undirhlíð
irhlíð 2 : 430 6900

20

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

7. MAÍ 2018

MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur

FYRIR ÍSLAND
KL. 20:10

Gummi Ben heimsækir strákana okkar og hitar upp íslensku þjóðina
fyrir Heimsmeistaramótið í Rússlandi í sumar. Í þætti kvöldsins
heimsækir Gummi þá Jóhann Berg, Albert Guðmundsson, Kolbein
Sigþórsson, Kjartan Henry og Viðar Kjartansson og spyr þá spjörunum
úr um landsliðið, framtíðina og HM.

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

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
ĺîĲĔĿŬĳŠǄĉŠŕĚĳîƑîǜĚĿĔĿŠĳîƑŁĲŵƑŞĚĔƙěƑȦ¢ïƥƥƭƑĿŠŠĚƑĺĚĿŞƙfrumsýndur á sunnudögum klukkan 1 eftir miðnætti.
BROTHER VS. BROTHER

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 The Simpsons
07.20 Strákarnir
07.45 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
11.05 Empire
11.50 Kevin Can Wait
12.15 Gatan mín
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor UK
14.35 The X Factor UK
15.20 The X Factor UK
16.40 Friends
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
20.05 Fyrir Ísland 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
þátttökuþjóð 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 á.
20.45 Suits
21.30 S.W.A.T. Hörkuspennandi
nýir þættir sem fjalla um liðsforingjann Daniel Harrelson sem
er í sérsveit lögreglunnar í Los
Angeles.
22.15 Westworld
23.15 Lucifer
00.00 60 Minutes
00.45 Timeless
01.25 Unsolved. The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
02.10 Blindspot
02.55 Strike Back
03.45 The Blacklist. Redemption
04.30 Triple 9
06.20 The Middle

19.10 The Goldbergs
19.35 Anger Management
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Silicon Valley
21.15 Famous In Love
22.00 Empire
22.45 The Last Man on Earth
23.10 The Americans
00.00 Supernatural
00.45 The Goldbergs
01.10 Seinfeld
01.35 Friends
02.00 Tónlist

11.55 Song One
13.25 Before We Go
15.00 Lullaby
16.55 Song One
18.25 Before We Go
20.00 Lullaby
22.00 Bridge Of Spies Spennumynd frá 2015 með Tom Hanks í
aðalhlutverki. Myndin segir sanna
sögu lögfræðingsins James Britt
Donovan sem í kjölfar þess að
hafa varið Rudolf Abel og forðað
honum frá dauðarefsingu árið
1957 varð aðalsamningamaður
Bandaríkjanna þegar Sovétmenn
handsömuðu flugmanninn
Francis Gary Powers árið 1960 og
vildu skipta á honum og Rudolf.
Á sama tíma höfðu austurþýsk
yfirvöld hneppt í fangelsi ungan
bandarískan námsmann að nafni
Frederic Pryor og ákært hann fyrir
njósnir og James ákvað að fara
fram á frelsi hans líka í skiptum
fyrir frelsi Rudolfs.
00.20 The Nice Guys
02.15 Stretch
03.50 Bridge Of Spies

STÖÐ 2 SPORT
07.00 Barcelona - Real Madrid
08.40 Messan
09.40 Manch. City - Huddersfield
11.25 Chelsea - Liverpool
13.10 Arsenal - Burnley
14.55 Messan
15.55 La Liga Report
16.25 Barcelona - Real Madrid
18.05 Spænsku mörkin
18.35 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
19.00 Pepsí deild karla
21.15 Pepsímörkin
22.15 Football League Show
22.45 Haukar - ÍBV
00.15 Seinni bylgjan
00.45 Pepsímörk kvenna

07.00 Cardiff - Reading
08.40 Pepsí deild karla
10.20 Pepsí deild karla
12.00 PL Match Pack
12.30 Leicester - West Ham
14.10 Watford - Newcastle United
15.50 Bournemouth - Swansea
17.30 Messan
18.30 Football League Show
19.00 Haukar - ÍBV
21.00 Seinni bylgjan
21.30 Pepsímörk kvenna
22.30 Spænsku mörkin
23.00 Pepsí deild karla
01.10 Pepsímörkin

Ný
aröð
þátt

SUITS

KL. 20:50

Skemmtilegir og stórgóðir þættir um
ŒŕĉŒŏîƑĚǛŠîïŕŵĳŞîŠŠƙƙƥūĲƭŠŠĿ
ƥūĲƭŠŠĿ
sem fara ekki alltaf eftir bókinni.
ókinni.

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

STÖÐ 3

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 Tindur
08.27 Zigby
08.38 Mæja býfluga
08.50 Kormákur
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og Litli
12.13 Tindur
12.27 Zigby
12.38 Mæja býfluga
12.50 Kormákur
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og Litli
16.13 Tindur
16.27 Zigby
16.38 Mæja býfluga
16.50 Kormákur
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Emil í Kattholti
Mörgæsirnar
örgæsirnar
frá Madagaskar,
09.24,
.24, 13.24
og 17.24

STÖÐ 2 SPORT 2

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 2

GOLFSTÖÐIN
08.00 LPGA Tour
10.30 Inside the PGA Tour
10.55 PGA Tour
15.55 LPGA Tour
18.25 PGA Highlights
19.20 PGA Tour

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 Kosningamálin
19.55 Menningin
20.05 Hafið, bláa hafið
21.10 Sýknaður
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Saga HM: Frakkland 1998
23.50 Kosningamálin
00.10 Menningin
00.15 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 Madam Secretary
15.00 Speechless
15.25 Will & Grace
15.45 Strúktúr
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
16
17.05 How I Met Your Mother
17
17.30 Dr. Phil
17
18.15 The Tonight Show Starring
18
Ji
Jimmy Fallon
19.00 The Late Late Show with
19
Ja
James Corden
19.45 The Good Place
19
20.10 Jane the Virgin
20
21.00 Hawaii Five-0
21
21.50 Blue Bloods
2
21
22.35 Snowfall
22
23.25 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
May 8, 2018
00.45 CSI
01.30 Madam Secretary
02.15 For the People
03.05 The Assassination of Gianni
Versace
03.50 Shots Fired

ÚTVARP

365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

ALLAR FERÐATÖSKUR
VILDAR

35%

AFSLÁTTUR

KOMDU Í HEIMSÓKN & GERÐU GÓÐ KAUP!

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

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 9. maí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

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

Vikutilboð

22
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3. til 10. maí
Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni
TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

Stærð í cm

Fullt verð Tilboðsverð

160x200

134.900

101.175

180x200

149.900

112.425

3 Svæðaskipt
pokagormakerfi
3 Burstaðir stálfætur

3 Sterkur botn
3 320 gormar á m2
3 Vandaðar kantstyrkingar

TILBOÐ

40%
AFSLÁTTUR

PURE COMFORT
hvít teygjulök
Stærðir

Fullt verð

Tilboðsverð

80/100 x 200/220 x 35
90/100 x 200/220 x 35
120/140 x 200/220 x 35
160 x 200/220 x 35
180/200 x 200/220 x 35

2.990 kr.
3.490 kr.
3.990 kr.
4.990 kr.
5.490 kr.

1.794 kr
2.094 kr
2.394 kr
2.994 kr
3.294 kr

Frábært verð!
TILBOÐ

30%
AFSLÁTTUR

PURE COMFORT
Fibersængur & -koddi
Stærðir
Sæng 140 x 200 cm (300 gr.)

Fullt verð Tilboðsverð
9.900 kr.
6.930 kr.

Sæng 200 x 220 cm

12.900 kr.

9.030 kr.

Sæng 260 x 200 cm

14.900 kr.

10.430 kr.

3.900 kr.

2.730 kr.

Koddi 50 x 70 cm

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

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

Jóhanna Guðrún og Max Petrov skömmu eftir að tilkynnt var um sigurvegara í Allir geta dansað. MYND/ATLI

BJÖRGVINSSON

Jóhanna og Max unnu
Glimmerbikarinn
Söngkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og Max Petrov sigruðu
í gærkvöldi í Allir geta dansað, dansþætti Stöðvar 2. Jóhanna og
Max fengu fullt hús stiga frá dómnefndinni í úrslitaþættinum.

J

óhanna Guðrún Jónsdóttir
og Max Petrov hrósuðu sigri
í sjónvarpsþættinum Allir
geta dansað sem lauk á Stöð 2
í gærkvöldi. Dansparið dansaði paso doble við lagið Granada En Flor með Paco Pena og svo
samba við lagið Baila baila með
Angela Via. Fengu þau fullt hús stiga
frá dómnefndinni.
Dómararnir voru í gjafastuði og
dældu tíum út eins og enginn væri
morgundagurinn. Ebba Guðný og
Javi Valino fengu eitt fullt hús og
Arnar Grant og Lilja Guðmundsdóttir fengu fullt hús stiga fyrir
vampírudansinn sinn sem heppnaðist vel.
Jóhanna Guðrún var sjálf að melta
þessa niðurstöðu þegar Fréttablaðið
náði tali af henni. „Ég held að við
séum að melta að þetta hafi gerst. Ég
bjóst alls ekki við þessu og er ótrúlega þakklát, glöð og meyr.“
Hún segir að það liggi mikil vinna
á bak við hvern þátt og hún sé búin
að læra mikið af þessu ferli, að taka
þátt í þáttaröðinni. „Ég er búin að
læra alveg óendanlega mikið af
þessu sem ég mun klárlega taka út í
minn söngferil. En þetta er fallegur

ÉG HELD AÐ VIÐ SÉUM
AÐ MELTA AÐ ÞETTA
HAFI GERST. ÉG BJÓST ALLS
EKKI VIÐ ÞESSU OG ER ÓTRÚLEGA ÞAKKLÁT, GLÖÐ OG MEYR.
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir

endir á þessu ævintýri.“
Hún hrósar einnig fólkinu sem
vinnur á bak við tjöldin. „Þetta er
búið að vera geggjað frá a-ö. Þetta
er vandað og mér finnst allir hafa
staðið sig ótrúlega vel við að gera
gott sjónvarpsefni. Þegar Íslendingar kaupa erlent og gera að íslensku
þá hefur það heppnast stundum
vel og stundum ekki en þessi sería
finnst mér hafa heppnast upp á tíu.
Ég er mjög stolt af að hafa tekið þátt
og enda sem sigurvegari með Max.
Sé svo sannarlega ekki eftir að hafa
sagt já þegar ég var beðin um að
taka þátt.“ benediktboas@365.is

KAREN REEVE DÓMARI
UM JÓHÖNNU GUÐRÚNU
Karen Reeve, danskennari og
dómari í Allir geta dansað, á langan feril að baki í danskeppnum
og varð heimsmeistari árið 2003
ásamt eiginmanni sínum, Adam
Reeve. Hún gaf sitt álit á Jóhönnu
Guðrúnu og frammistöðu hennar
í þættinum. „Jóhanna er algjörlega einstök og hefur frá fyrsta
þætti og að lokaþættinum sýnt
hvað hún hefur mikið keppnisskap og mikinn vilja og dugnað.
Hefur ætlað sér alla leið.“

Skandinavískar mjaðmir
Tíu danspör hófu leik í Allir geta
dansað sem hófst þann 11. mars
og var fyrirkomulagið þannig
að ein þjóðþekkt manneskja og
fagdansari voru pöruð saman.
Dómnefndin var skipuð Selmu
Björnsdóttur, Karen
Reeve og Jóhanni
Gunnari Arnarssyni.
Þættirnir slógu strax í
gegn og orðatiltækið
skandinavískar
mjaðmir varð strax
að stórum smelli í
íslensku máli.

Óskar Jónasson og Thelma
Rut Sigurðardóttir fóru fyrst,
svo Hrafnhildur Lúthersdóttir og Jón Eyþór Gottskálksson, þriðja parið til
að kveðja var þau Sölvi
Tryggvason og Ástrós Traustadóttir,
þá Jón Arnar
Magnússon og
Hrefna Dís HallVerður Höddi
Magg í seríu
tvö?

dórsdóttir, Lóa Pind Aldísardóttir
og Sigurður Már Atlason kvöddu
næst og í síðasta þætti kvöddu þau
Hugrún Halldórsdóttir og Daði
Freyr Guðjónsson.
Strákarnir í Brennslunni, morgunþætti FM957, spurðu fylgjendur
sína á Twitter hverjir ættu að vera í
annarri þáttaröð. Komu ýmis nöfn
upp úr hattinum, meðal annars
Hörður Magnússon íþróttafréttamaður, leikarinn Júlíus Brjánsson
og knattspyrnuþjálfarinn Guðjón
Þórðarson.
– bb

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

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

mest lesna dagblað landsins.

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

BAKÞANK AR
Láru G.
Sigurðardóttur

Gufurnar

E

f Ingólfur Arnarson væri
að velja nafn á höfuðborg
Íslands í dag yrði Reykjavík
líklega aftur málið. Í stað
jarðhitagufu sæi hann manngerða
gufu blasa við hvar sem hann stigi
fæti niður.
Gufan er orðin svo algeng sjón
að sumir foreldrar kippa sér ekki
upp við það þótt börnin þeirra séu
orðin háð henni. Segja að það sé
mun betra en ef þau væru að reykja
sígarettur. En það sem gleymist
oft er að síðustu ár voru reykingar
hverfandi meðal barna – þangað til
gufan barst til landsins.
Það er nefnilega hægt að selja
okkur allan fjandann. Árið 1950
var okkur selt að það væri hollt að
reykja sígarettur og árið 1980 að
ljósabekkjaböð væru heilsusamleg.
Það tók vísindin hálfa mannsævi
að sanna að hvort tveggja veldur
krabbameini.
Því spyr maður, ætlum við að
læra af þessari reynslu? Það verður
ekki fyrr en eftir 40 ár sem við
sönnum hvaða áhrif rafsígarettur
hafa á líkamann – þó vitum við nú
þegar að þær geta innihaldið efni
sem valda krabbameini.
Fyrir utan óvissuna um hvort
barn hljóti lífshættulegan sjúkdóm af gufunni, þá á barn sem
verður þræll gufunnar eftir að
upplifa mikla vanlíðan sem tengist
fráhvörfum: örvæntingu, óþolinmæði, reiði, leiða, kvíða, óróleika,
svefntruflunum, martröðum, skorti
á einbeitingu, eirðarleysi, hausverk,
þreytu og jafnvel þunglyndi. Hver
vill að barn sitt þurfi að þola slíkt?
Þá tvo mánuði sem ég hef dvalist
í Kaliforníu hef ég ekki séð eina
manneskju með rafsígarettu. Og
það sést heldur enginn reykja.
Ballið er búið hérna. Fólk kýs betri
lífsgæði fyrir sig og börnin sín. Á
meðan gýs gufan upp á hverju horni
í Reykjavík, sennilega meiri gufa en
þegar Ingólfur nam land 874.

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

Aðeins
á starfsmann
á viku
Ávextir í áskrift kosta um 550 kr.
á mann á viku og fyrirhöfn
fyrirtækisins er engin.

www.avaxtabillinn.is
  

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

