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Vilhjálmur Birgisson, Akranesi.
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Ragnar Þór Ingólfsson, VR.

Brestur í
blokkinni?
Ólíkir hagsmunir félagsmanna gætu gert verkalýðsfélögum í samfloti erfitt að klára kjaraviðræður saman. Fleiri félög gætu þó bæst í hópinn.
Ráðherrahópur fundar um breytingar á skattkerfi
í dag. Úrslitastund gæti runnið upp á fimmtudag.
Sólveig Anna Jónsdóttir, Eflingu.

fiskverkafólk á svipuðum launakjörum og félagsmenn Eflingar.
„Það er algerlega af og frá,“ segir
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness, aðspurður um bresti í samstöðu félaganna
fjögurra. „Við erum mjög samhent í
þessari vinnu og stöndum og föllum
með henni saman.“ Hann segir fund
forsetateymis ASÍ með stjórnvöldum á morgun geta haft úrslitaáhrif
á hvort samningar náist en næsti
fundur félaganna fjögurra hjá Ríkissáttasemjara verður á fimmtudag.
Félögin bíða nú eftir tillögum
stjórnvalda um skattkerfisbreyt-

Framtíð Víkurgarðs ræðst í dag
REYKJAVÍK Næstu skref í málefnum

Víkurgarðs ráðast í dag, en það er
Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra sem tekur ákvörðun um hvort
skyndifriðun skuli fram haldið.
Minjastofnun ákvað þann 8. janúar
síðastliðinn að skyndifriða þann
hluta garðsins sem er innan reits
sem félagið Lindarvatn áformar
að reisa hótel á. Lilja vildi ekki
tjá sig um málið þegar eftir
því var leitað, en sagði von á
ákvörðun úr ráðuneyti sínu
seinni partinn í dag.
Sá hluti Víkurgarðs
sem í daglegu tali
nefnist Fógetagarður
er þegar friðlýstur.
Minjastofnun taldi
Lilja Alfreðsdóttir
menntamálaráðherra.

Miklar deilur hafa staðið
um fyrirhugaða hótelbyggingu Lindarvatns í miðborginni.
nauðsynlegt að stækka friðlýsingarsvæðið um átta metra í austur.
Var vísað til þess að ekki hefði
náðst ásættanleg niðurstaða
um inngang fyrirhugaðs
hótels. Þannig yrði Víkurgarður nýttur sem aðkomusvæði hótelsins sem væri
óásættanlegt. Miklar
deilur hafa staðið
u m f y r i r hu g a ð a
hótelbyggingu og
hafa heiðursborgarar Reykjavíkur
meðal annars mótmælt framkvæmdunum. – ósk

ingar. Vilhjálmur segir það á vettvangi ASÍ að ræða við stjórnvöld
en fundur félaganna fjögurra hjá
Ríkissáttasemjara næsta fimmtudag muni að sjálfsögðu taka mið af
fundi ASÍ með stjórnvöldum sem
ráðgerður er í vikunni.
Starfshópur fjármálaráðherra
um skattkerfisbreytingar hefur
lokið sinni vinnu og eru tillögur
hópsins til pólitískrar meðferðar
en ráðherrar úr öllum f lokkum
ríkisstjórnar funda um þær í dag.
Tillögurnar eru hugsaðar sem útspil
í kjaraviðræðurnar en samkvæmt
fjármálaáætlun má ráðstafa fjórtán

Við erum mjög
samhent í þessari
vinnu og stöndum og föllum
með henni saman.
Vilhjálmur Birgisson. formaður
Verkalýðsfélags Akraness

milljörðum í skattkerfisbreytingar
Ljóst er að það getur haft mjög ólík
áhrif á félagsmenn félaganna fjögurra hvernig því fé verður varið.

Öskudagsbúningar!
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KJARAMÁL Verkalýðsfélögin fjögur
sem sitja saman við samningaborð
Ríkissáttasemjara hafa of ólíka
hagsmuni til að geta klárað viðræðurnar í samfloti, að mati heimildarmanna Fréttablaðsins innan verkalýðshreyfingarinnar.
Formenn Verkalýðsfélags Akraness og VR hafi sameiginlega hagsmuni af því að ræða vexti, verðtryggingu, vísitölu og húsnæðismál
en formaður Eflingar þarf að semja
um kjör hinna lægst launuðu. Formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur
er sagður á svipuðum nótum og formaður Eflingar enda að semja fyrir

Halldór Benjamín Þorbergsson, Samtökum atvinnulífsins.

Finndu okkur á

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

n
Fæst á s
lyfseðil

Af sömu ástæðum gætu félagsmenn þeirra haft mjög ólíka afstöðu
til verkfalls og telja heimildir blaðsins meðal félagsmanna VR ólíklegt
að verkfall verði samþykkt í VR.
Ragnar Þór hafi ekki annan kost en
að ná samningum, enda megi líta
svo á að hann hafi þegar náð helstu
markmiðum félagsins.
Þá herma heimildir blaðsins
að boðað verði til félagsfundar í
stéttarfélaginu Framsýn á Húsavík
í vikunni til að ákveða hvort samningsumboðið verði tekið af Starfsgreinasambandinu og félagið gangi
í bandalag félaganna fjögurra. – aá
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Grjótglíma

Norðan 10-18 m/s fyrri part dags,
hvassast SA-til, og éljagangur,
en léttskýjað sunnan heiða.
SJÁ SÍÐU 18

WOW air
óskar eftir
greiðslufresti
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Þessi unga stúlka spreytti sig á erfiðri klifurleið á Íslandsmeistaramótinu í klifri
sem fram fór í húsakynnum Klifurfélags Reykjavíkur í gær. Einbeitingin skein úr
augum hennar eftir því sem hún fikraði sig ofar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGURARI

Íslendingur
vann meistara
í Overwatch
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Finnbjörn
Jónasson,
atvinnumaður
í tölvuleiknum
Overwatch.
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+PLÚS

Fleiri myndir af mótinu er að finna á +Plússíðu
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.

Pálmi í hópi stærstu
fjárfesta í Icelandair
Pálmi Haraldsson er orðinn stærsti einkafjárfestir í hlutahafahópi Icelandair.
Hlutur hans metinn á 423 milljónir króna. Þórunn Reynisdóttir býður sig
fram í stjórn flugfélagsins og hefur stuðning Pálma. Aðalfundur er 8. mars.
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Pálmi sat í stjórn Icelandair á árunum 2003 og 2004. MYND/KIM NIELSEN

51,3

milljónir hluta í flugfélaginu
eru í félögum í eigu Pálma.
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ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 91001 02/19

RAV4 – verð frá: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid – verð frá: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum RAV4, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni Toyota Akureyri Toyota Reykjanesbæ Toyota Selfossi
Kauptúni 6
Baldursnesi 1
Njarðarbraut 19
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 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. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

4

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

18. FEBRÚAR 2019

MÁNUDAGUR

Neita að borga girðingu uns dómsmáli um rétt til smölunar lýkur
DÓMSMÁL Gunnar Jónsson, eigandi
jarðarinnar Króks í Norðurárdal, er
ósáttur við að Borgarbyggð hefur
ekki greitt honum hlut sveitarfélagsins í kostnaði vegna girðingar
á landi hans. Gunnar hefur deilt við
sveitarfélagið vegna reksturs á fé í
gegn um land hans í tengslum við
smölun á haustin.
„Það er töluvert stórt mál að loka
fyrir leið eins stærsta fjársafns á
landinu af afrétti,“ sagði Gunnlaugur A. Júlíusson, sveitarstjóri Borgarbyggðar, í Fréttablaðinu í nóvember

Því er of seint að
gera fyrirvara um
girðinguna.

Borgarbyggð á að greiða 5,8 milljónir
vegna girðingar jarðarinnar Króks.

2017. Gunnar vill viðurkenningu
dómstóla á því að sveitarfélagið geti
ekki heimilað bændum að fara með
fé af fjalli um lönd Króks.
Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður

Ragnar
Aðalsteinsson,
lögmaður
Gunnars
Jónssonar

Gunnars, gerir í bréfi kröfu um að
Borgarbyggð greiði Gunnari áttatíu
prósent af girðingarkostnaðinum,
5,7 milljónir króna, og 400 þúsund í

lögmannskostnað. Byggðarráð hafi
samþykkt að greiða kröfuna en í
stað þess að senda greiðsluna hafi
hún verið borguð inn á geymslureikning „þar til niðurstaða liggi
fyrir um óskylt efni, það er afnotarétt og eða umferðarrétt um land
Króks“.
„Þér tókuð þátt í að ákveða girðingarstæðið með þátttöku í matsnefndinni sem ákvað það lögum
samkvæmt. Því er of seint að gera
fyrirvara um girðinguna,“ skrifar
lögmaðurinn. Dómsmálið sem

Borgarbyggð vísi til fjalli ekki með
neinum hætti um girðingarmálið
og breyti engu um skyldu sveitarfélagsins til að taka þátt í kostnaðinum við girðinguna.
„Byggðarráð vekur athygli á því
að dómsmáli vegna hefðarréttar
á hluta af landinu er ekki lokið og
ekki liggur fyrir lokaúttekt á verkinu svo sem vegna staðsetningar og
gerðar girðingar,“ ítrekar byggðarráðið. Aðalmeðferð í nefndu dómsmáli verður í Héraðsdómi Vesturlands 11. mars næstkomandi. - gar

Umsvif RÚV stóra vandamálið
Stjórnarformenn Árvakurs og Torgs hafa ýmislegt út á fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra að setja.
Nefna umsvif RÚV á auglýsingamarkaði, áfengisauglýsingar og vilja ekki frekari álögur á ríkissjóð.

Jón Þröstur hvarf í síðustu viku.

Eiga fund með
lögreglu í dag
LÖGREGLA Enn hefur ekkert spurst
til Jóns Þrastar Jónssonar, sem
hvarf í Dyflinni um síðustu helgi.
„Ég er eiginlega bara að lognast út
af,“ segir Davíð Karl Wium, bróðir
Jóns, þegar Fréttablaðið náði tali af
honum í gærkvöldi, og augljóslega
mjög þreyttur en Davíð hefur leitað
bróður síns í Dublin frá morgni til
kvölds undanfarna daga ásamt fjölskyldu og vinum. „Við erum enn
engu nær,“ segir Davíð en fjölskyld-

Bróðir Jóns Þrastar segir
ekkert benda til þess að
nokkuð saknæmt hafi leitt
til hvarfs Jóns Þrastar en
ekkert þeirra geti þó áttað
sig á aðdraganda hvarfsins.

an mun funda með lögreglunni í
Dublin í dag. Þá á eftir að ljúka við
að kemba það svæði sem afmarkað
var sérstaklega til leitarinnar.
Davíð segir ekkert benda til þess
að eitthvað saknæmt hafi leitt til
hvarfs Jóns Þrastar en ekkert þeirra
geti þó áttað sig á aðdraganda
hvarfsins. – aá

FJÖLMIÐLAR Vöxtur RÚV, áfengisauglýsingar og afnám virðisaukaskatts af áskriftum eru á meðal þess
sem stjórnarformenn Torgs, útgefanda Fréttablaðsins, og Árvakurs,
útgefanda Morgunblaðsins, nefna
þegar inntir eftir afstöðu til fjölmiðlafrumvarps Lilju Alfreðsdóttur
menntamálaráðherra. Frumvarpinu
er ætlað að styrkja einkarekna miðla
um 300 til 400 milljónir króna á ári
með því að endurgreiða hátt í 25
prósent ritstjórnarkostnaðar. Þó
þannig að hver miðill fái að hámarki
50 milljónir á ári.
„Við leggjum til að það sé ekki
verið að leggja frekari álögur á ríkissjóð heldur einfaldlega finna þeim
peningum sem þegar eru teknir af
fólki í landinu fyrir fjölmiðlarekstur
annan farveg, til einkamiðlanna,“
segir Einar Þór Sverrisson, stjórnarformaður Torgs. Félagið leggur
til að einum milljarði, af þeim 4,7
milljörðum sem áætlaðir eru á fjárlögum til RÚV, verði endurúthlutað
til einkamiðlanna og gerð sparnaðarkrafa á RÚV á móti.
Hann segir tillögu Torgs raunhæfa
og félagslega ábyrga. Með henni væri
fjármagni veitt í einkarekna miðla
en á sama tíma „stigið á bremsuna
varðandi stjórnlausan vöxt RÚV án
þess að leggja til að RÚV verði lagt
niður“. Þá segist Einar frekar á því að
efla eigi kjarnastarfsemi RÚV.
Sigurbjörn Magnússon, stjórnarformaður Árvakurs, nefnir Ríkisútvarpið einnig. „Við viljum takmarka
umsvif RÚV á auglýsingamarkaði
við tiltekna fjárhæð. Þeir eru mjög
fyrirferðarmiklir og gera einkareknum fjölmiðlum erfitt fyrir. Það
mætti til dæmis loka Rás 2, hætta að
skrifa á vefinn og mætti leyfa Ríkisútvarpinu að af la milljarðs í auglýsingar en ekki á þriðja milljarð.“
Einar vill að stjórnvöld íhugi til-

Stjórnarformenn Torgs og Árvakurs vilja leyfa áfengisauglýsingar í fjölmiðum á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Stóra málið er það
að við leggjum til að
það sé ekki verið að leggja
frekari álögur á ríkissjóð.
Einar Þór Sverrisson, stjórnarformaður Torgs

lögur Torgs alvarlega. „Menn verða
að gera sér grein fyrir því að staðan
á þessum fjölmiðlamarkaði er sú að
það er ekki sjálfsagt að hér sé haldið

úti einkareknum miðlum.“ Þá gagnrýnir hann að sérstaklega sé kveðið
á um að fjölmiðlar í höfuðborginni
þurfi að hafa þrjá starfsmenn til
þess að fá stuðning frá ríkinu þegar
sett er fram krafa um fjölbreytt efnistök og sjálfstæða heimildaöflun.
Þröskuldurinn sé of lágur.
Árvakur er ekki hrifinn af þaki
á endurgreiðslum, að sögn Sigurbjörns. Hann segist frekar vilja að
endurgreiðslan væri bundin við
prósentu. „Við viljum að það sé farin
leið sem er farin á Norðurlöndum, í
gegnum skattkerfið. Við nefnum sex
atriði í lokin á umsögn okkar. Það
er afnám eða endurgreiðsla virðis-

aukaskatts á áskriftum prentmiðla,
tryggingargjald hjá starfsfólki fjölmiðla afnumið, umsvif Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði takmörkuð, áfengisauglýsingar leyfðar,
rekstrarkostnaður endurgreiddur
og skilyrði fyrir endurgreiðslu verði
sem víðtækust,“ segir Sigurbjörn.
Hann tekur fram að áfengisauglýsingar tíðkist til að mynda í Svíþjóð. Þar hafi það verið gert, þó með
ákveðnum takmörkunum. „Auðvitað myndi þetta verða drjúgur
póstur fyrir fjölmiðla af því þetta
gera flestir erlendir fjölmiðlar sem
við erum í óbeinni samkeppni við.“
thorgnyr@frettabladid.is
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JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
K
®

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
FÁANLEGUR MEÐ 33” EÐA 35” BREYTINGU

STAÐALBÚNAÐUR M.A.: DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING, HÁTT OG LÁGT DRIF,
DRIFLÆSING AÐ AFTAN. LOFTPÚÐAFJÖÐRUN, HITI OG KÆLING Í FRAMSÆTUM, HITI Í STÝRI,
RAFDRIFINN AFTURHLERI, ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI.

TRAILHAWK VERÐ 10.990.000 KR.
LAREDO VERÐ 9.990.000 KR

33” BREYTTUR

UMBOÐSAÐILI JEEP Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
®

NÝR NISSAN QASHQAI TEKNA

ENNEMM / SÍA /

N M 92452

EINN VINSÆLASTI
SPORTJEPPI LANDSINS

KAUPAUKI

NISSAN QASHQAI TEKNA
TILBOÐSVERÐ:

4.650.000 kr.

17" álfelgur & vetrardekk

Verð áður frá: 4.950.000 kr.
Búnaður í Qashqai TEKNA er m.a.:
· Hiti í framsætum
· Hiti í framrúðu
· Tvískipt miðstöð með loftkælingu
· Connect 7" snertiskjár
· Íslenskt leiðsögukerfi
· Sjálfvirk há/lág ljós
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

SJÁLFVIRKUR AKREINAVARI
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

LEGGJA Í STÆÐI HJÁLP
VALBÚNAÐUR

· Neyðarhemlun
· Akreinavari

· Nálgunarvarar að framan og aftan
· 19" álfelgur og sumardekk
· 360° myndavélakerfi
· Lykillaust aðgengi og ræsing
· Panorama glerþak
· Leðuráklæði á slitflötum
· Rafdrifið ökumannsæti

Nánari upplýsingar á nissan.is
Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Bandaríkjamenn báðu Japana um að tilnefna Trump til Nóbels
JAPAN Shinzo Abe, forsætisráðherra
Japans, tilnefndi Donald Trump
Bandaríkjaforseta til friðarverðlauna Nóbels í haust. Þetta gerði
hann eftir að bandaríska ríkisstjórnin sendi beiðni um tilnefningu. Japanska dagblaðið Asahi
Shimbun greindi frá málinu.
Trump sagði sjálfur frá því á

Donald Trump
Bandaríkjaforseti.

föstudag að Abe hafi tilnefnt hann.
Tilnefningin var sérstaklega fyrir að
hafa opnað á viðræður við og dregið
úr togstreitunni við Norður-Kóreu.
Trump fundaði til að mynda með
Kim Jong-un einræðisherra í Singapúr síðasta sumar. Þeir funda aftur í
Víetnam síðar í mánuðinum.
Reuters hafði eftir upplýsinga-

fulltrúa japanska utanríkisráðuneytisins að ráðuneytið hafi tekið
eftir ummælum Trumps. Það vildi
þó ekki tjá sig um samskiptin. Hvíta
húsið vildi það ekki heldur.
Samkvæmt Nóbelsstofnuninni
getur hver sá sem sjálfur er gjaldgengur til tilnefningar, til að mynda
þjóðarleiðtogi, sent inn tilnefningu.

Samkvæmt reglum stofnunarinnar
má ekki greina frá tilnefningum
fyrr en eftir fimmtíu ár.
Trump fékk ekki friðarverðlaun
Nóbels í desember. Denis Mukwege
og Nadia Murad urðu fyrir valinu
fyrir „vinnu sína að því markmiði
að binda enda á vopnvæðingu kynferðisofbeldis“. - þea

Rósa Björk segir að fangelsun
stjórnmálamanna sé ólíðandi
Salvini vill forðast réttarhöld.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir alþingismaður fylgdist með réttarhöldum Katalóna í Madríd og fundaði með
katalónskum stjórnmálamönnum. Hún segir réttarhöldin pólitísk og málið snúast um mannréttindi og
tjáningarfrelsi. Það sé ólíðandi að fangelsa stjórnmálafólk, burtséð frá skoðun á sjálfstæði Katalóníu.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Talin hætta á
stjórnarslitum
vegna Salvinis

ENNEMM / SÍA /

NM92141

ÍTALÍA Fimm stjörnu hreyfingin,
annar ítölsku stjórnarf lokkanna,
heldur stafræna atkvæðagreiðslu
í dag um hvort flokkurinn ætli að
koma í veg fyrir möguleg réttarhöld
yfir Matteo Salvini, leiðtoga Bandalagsins, hins stjórnarandstöðuf lokksins. Þetta kom fram á vef
hreyfingarinnar í gær en atkvæðagreiðsla um réttarhöldin fer fram í
þingnefnd á þriðjudag.
Saksóknarar í Catania á Sikiley vilja halda áfram rannsókn
á meintri misbeitingu valds og
mannráni sem á að hafa átt sér stað
þegar Salvini fyrirskipaði að um 150
flóttamönnum skyldi vera haldið í
ítölskum landhelgisgæsluskipum í
fimm daga í ágúst síðastliðnum.
Ríkisfréttastofan Ansa hafði eftir
heimildarmönnum innan Fimm
stjörnu hreyfingarinnar í gær að
málið gæti hæglega fellt stjórnina,
fari svo að hreyfingarfólk ákveði
að standa ekki í vegi fyrir saksóknurum. Sambandið á milli stjórnarflokkanna er stirt nú þegar vegna
deilna um hin ýmsu mál.
Salvini hefur sjálfur farið fram á
við öldungadeild þingsins að hafna
beiðni um réttarhöld. Það skapar
vandamál fyrir Fimm stjörnu hreyfinguna sem hefur ítrekað gagnrýnt
stjórnmálamenn fyrir að nota vald
sitt til að komast hjá réttarhöldum.
Stjórnmálaskýrandi hjá Fatto Quotidiano sagði Fimm stjörnu hreyfinguna í ákveðinni tilvistarkreppu
vegna málsins. – þea

SPÁNN Réttarhöldin yfir tólf leiðtogum katalónsku sjálfstæðishreyfingarinnar í spænsku höfuðborginni Madríd og fangelsun níu
þeirra er ólíðandi. Þetta segir Rósa
Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður
Vinstri grænna, en hún var stödd í
Madríd fyrir helgi meðal annars til
að fylgjast með réttarhöldunum og
eiga fundi með katalónskum stjórnmálamönnum.
Réttarhöldin hófust í síðustu
viku en málið má rekja til sjálfstæðisatkvæðagreiðslu og -yfirlýsingar
haustsins 2017. Sakborningar mæta
aftur fyrir hæstarétt í dag. Fyrir
áhugasama þá var aðdragandi réttarhaldanna rakinn í Fréttablaðinu
á laugardag.
„Fyrir mér blasir þetta þannig við
að sama hvaða skoðun maður hefur
á sjálfstæði Katalóníu eru þessi réttarhöld pólitísk og fangelsun stjórnmálafólks sem hefur barist með
friðsamlegum hætti fyrir sinni
sannfæringu og skoðunum einfaldlega ólíðandi,“ segir Rósa Björk.
„Meðal þeirra sem eru nú fyrir rétti
er forseti þingsins fyrir það eitt að
hafa efnt til umræðu um málið á
þingi og félagar frjálsra félagasamtaka sem hafa skoðun á sjálfstæðisbaráttunni.“
Rósa Björk átti fund með Alfred
Bosch, utanríkisráðherra Katalóníu, er hún var í Madríd og hitti
annað áhrifafólk í katalónskum
stjórnmálum, sat með þeim og
horfði á beina útsendingu af réttarhöldunum. „Við Bosch ræddum
stjórnmálaástandið í Katalóníu og
á Spáni, flókna stöðu í spænskum
stjórnmálum, aukið fylgi við öfgahægriöfl í landinu og svo auðvitað
réttarhöldin.“
„Fyrir mig sem kjörinn fulltrúa
virkar þetta sem pólitísk réttar-

Að mínu mati, þá
snúast þessi réttarhöld ekki bara um stjórnarskrá Spánar eða lagaflækjur
varðandi sjálfstæðisbaráttu
Katalóníu, heldur um
mannréttindi og tjáningarfrelsið.
Rósa Björk Brynjólfsdóttir
alþingismaður

höld. Deilan snýst um hvort þau
hafi brotið gegn stjórnarskránni,
um það snýst málið, en mér finnst
því miður ansi margt benda til þess
að það sé nú þegar búið að ákveða
að refsa þeim. Það er bara spurning
hvaða refsing verður fyrir valinu,“
segir Rósa Björk en þeir þrír aðilar
sem sækja málið krefjast misjafnrar
refsingar.
Það er, að sögn Rósu Bjarkar, dapurlegt að horfa upp á fólk fangelsað
fyrir pólitískar skoðanir sínar árið
2019. „En við stöndum líka frammi
fyrir því að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar var ekki afgerandi heldur. Það er náttúrulega um
helmingur Katalóna sem er ekki á
því að Katalónía eigi að vera sjálfstæð. Þannig að þetta er flókið.“
Og staðan á Spáni almennt er
bæði viðkvæm og f lókin, segir
Rósa Björk. Pedro Sanchez forsætisráðherra boðaði í síðustu viku til
kosninga eftir að þingið hafnaði
fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnar
Sósíalistaflokksins.
„Það var á reiki hvort boðað yrði
til þeirra og ef svo er, hvort þær yrðu
í apríl eða október. Hann virðist hafa
metið stöðuna þannig að það væri
betra að hafa þær 28. apríl. Sem verður mikið álag á spænsk stjórnmál, því
þá verða réttarhöldin væntanlega

Rósa Björk ásamt Alfred Bosch, utanríkisráðherra Katalóna. MYND/RÓSA

enn í gangi og að auki kosningar til
Evrópuþingsins og til sveitarstjórna
í nokkrum héruðum. Það verður
mikið í gangi á sama tíma.“
Þingmaðurinn segist að lokum
hafa fundið fyrir því að yfirlýsing
forseta Alþingis, um að hann hefði
áhyggjur af stöðu hinnar ákærðu
Carme Forcadell, fyrrverandi þingforseta, vakti mikla athygli Katalóna. En evrópskir þingmenn og
ríkisstjórnir hafi alla jafna verið

MINI ELECTRIC

varkárar í málinu. „Ég hef líka sem
þingmaður á Evrópuráðsþinginu
rætt málefni Katalóníu við aðra.
Þar eru þingmenn varfærnir, sérstaklega þingmenn Evrópusambandslanda, skiljanlega kannski. En
að mínu mati, þá snúast þessi réttarhöld ekki bara um stjórnarskrá
Spánar eða lagaf lækjur varðandi
sjálfstæðisbaráttu Katalóníu, heldur um mannréttindi og tjáningarfrelsið.“ thorgnyr@frettabladid.is

www.mini.is

PLUG-IN HYBRID
OG FJÓRHJÓLADRIF.
MINI COUNTRYMAN PLUG-IN
VERÐ FRÁ: 5.490.000 KR.
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Fagmannaverslun

Fagmannablaðið
er komið út
Skoðaðu blaðið
á husa.is
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fyrirva
irvara
irva
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entvillu
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myndaví
davíxl.
daví
xl. Úrva
Úrvall getur
getur veri
verið
ð misjaf
misjaf
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nt milli
milli ver
verslan
slana.
slan
a..

Allar vörur í blaðinu fást
í Fagmannaverslun og á husa.is

+PLÚS

MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Klifurmót
Fyrsti hluti Íslandsmeistaramóts í klifri var haldinn í húsakynnum Klifurfélags Reykjavíkur í gær.
Í mótaröðinni keppa klifrarar á öllum aldri og í
ýmsum styrkleikaflokkum. Hér má sjá klifrara
16 ára og eldri spreyta sig á klifurleiðum.
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SKOÐUN

Ákall æskunnar

MÁNUDAGUR

Halldór

K
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þetta er æska
sem ætlar sér
ekki að þegja
meðan hinir
fullorðnu
eyða jörðinni.

æruleysi háir mjög hinu ófullkomna
mannkyni sem hefur ýmislegt á samviskunni og er iðulega sjálfu sér verst.
Nú horfist mannkynið í augu við eina af
sínum stærri syndum sem er hin kæruleysislega umgengni þess um jörðina.
Það er eins og mannkynið hafi gert ráð fyrir að engu
skipti hvernig það hagaði sér, það gætið mengað að
vild og gengið endalaust á auðlindir því náttúran
myndi sjá um sig og endurnýjast sjálfkrafa.
Afleiðingar af skeytingarleysi mannsins gagnvart
umhverfi sínu blasa við hverju því mannsbarni sem
horfast vill í augu við staðreyndir. Loftslagsbreytingar
af mannavöldum valda náttúruhamförum með
tilheyrandi mannfalli og fækkun dýra- og plöntutegunda. Ljóst er að mannkynið er á vegferð sem hæglega
getur leitt það í glötun. Lítið er aðhafst enda eru ráðamenn heims flestir með hugann við allt aðra hluti.
Það er samt ekki eins og öllum standi á sama.
Merkileg hreyfing er risin upp víða um Evrópu. Æskan
er mætt til leiks og harðneitar að ganga þann veg tortímingar sem blasir við verði ekkert aðhafst í loftslagsmálum. Börn og unglingar í Belgíu, Frakklandi,
Svíþjóð, Þýskalandi, Bretlandi og víðar streyma út á
torg og stræti með mótmælaspjöld og krefjast þess
að ráðamenn heims grípi til aðgerða. Ungmennin sjá
fyrirmynd í sextán ára sænskri stúlku Gretu Thunberg sem er óþreytandi við að segja leiðtogum heims
til syndanna vegna sinnuleysis þeirra í umhverfismálum.
Áhugaleysi kjörinna fulltrúa á framtaki ungmennanna endurspeglaðist vel í skilaboðum talsmanns
breska forsætisráðuneytisins til þeirra hundrað þúsund skólabarna sem skrópuðu í skólanum og fór út á
torg til að minna á ógnirnar sem blasa við vegna loftslagsbreytinga. Skilaboð forsætisráðuneytisins voru
þau að skróp sé ekki til fyrirmyndar, það riðli mikilvægu skólastarfi og kastað sé á glæ kennslustundum
sem kennarar hafi undirbúið vandlega. Við þetta
bættust setningar um að nemendur ættu að halda sig í
skólastofum og mennta sig svo þeir gætu í framtíðinni
orðið vísindamenn og liðsmenn í baráttunni gegn
loftslagsbreytingum af mannavöldum. Ungir nemendur eiga sem sagt að sitja stilltir og hlýðnir á skólabekk og læra það sem þeim er sett fyrir. Þeir eiga ekki
að hafa sérstakar skoðanir á vandamálum heims, hvað
þá að sýna frumkvæði með því að krefjast aðgerða.
Þeir skulu bíða þar til þeir fá kosningarétt, fyrr sé ekki
hægt að taka mark á þeim. Þeir fullorðnu eiga að sjá
um að leysa erfið verkefni sem heimsbyggðin stendur
frammi fyrir, þar á meðal hætturnar sem blasa við
vegna loftslagsbreytinga. Verkefni sem hinir fullorðnu
hafa þó engan veginn staðið sig í.
Æskan sem streymir út á torgin veit að lítill tími
er til stefnu. Hún hefur ekki tíma til að bíða eftir því
að verða fullorðin og fá kosningarétt. Hennar tími
er núna. Hún lætur heyra í sér vegna þess að hún vill
eiga framtíð. Þetta er æska sem ætlar sér ekki að þegja
meðan hinir fullorðnu eyða jörðinni. Megi hún hafa
sem allra hæst!

Varmadælur &
loftkæling
• Kyndir húsið á veturna
og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir
• Fjarstýring fylgir
• Virkar niður í -30°C
Verð frá aðeins
kr. 145.000 m.vsk
Midea KMB-E09
Max 3,4 kW
:L¿E~QDèXU
fylgir með
öllum
varmadælum
meðan birgðir
endast

2,65 kW við -7° úti og
20° inni hita (COP 2,85)
f. íbúð ca 40m2.

8PKYHU¿VY
kælimiðill
Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

QQ

Frá degi til dags
Úrbeinaður helgistaður
Vinir Víkurgarðs hljóta að hafa
varpað öndinni léttar þegar
Lilja Alfreðsdóttir lýsti því yfir
í Silfrinu í gær að í hennar huga
væri garðurinn einn helgasti
staður landsins. Sagnfrótt fólk
klóraði sér hins vegar í hausnum
á Facebook í yfir þessari meintu
helgi. Illugi Jökulsson sagðist
hvorki skilja upp né niður í helgi
leifa kirkjugarðsins þar sem
engin bein eru lengur. „Hvað er
heilagt á þessum stað? Malbikið?
Gangstéttarhellurnar? Eða hugmyndin?“ spurði hann og bætti
við að vel mætti reyna að koma
í veg fyrir hótelbyggingu þarna
en allt tal um helgi staðarins væri
„bæði óskiljanlegt og rangt“.
Snobbað niður á við
Ragnhildur Sverrisdóttir lýsti
sig 100% sammála Illuga og hefur
aldrei eftir tæplega 60 ára búsetu
í borginni „orðið vör við að einhver teldi minnstu helgi hvíla
yfir þessum stað.“ Egill Helgason, sem einmitt ræddi málið við
ráðherrann í þætti sínum, skildi
þetta heldur ekki alveg, hafandi
„þó búið á svæðinu alla tíð“.
Hann vill þó að þess verði gætt
að hótelið verði ekki „einhver
skelfing“. Hagfræðingurinn Guðmundur Ólafsson kemur síðan á
skjön í umræðuna, eins og hans
er von og vísa, og skýtur á sjálfskipaða fornleifafræðingana:
„Snobbhænur snobba á móti
snobbhóteli.“
thorarinn@frettabladid.is

Dagskrárvald í
umhverfismálum

S
Guðmundur
Andri Thorsson,
rithöfundur.

Og nú hafa
þau í VG
afhent Jóni
Gunnarssyni
dagskrárvaldið í
umhverfismálum á
Alþingi.

tundum er talað um það hversu ólíkir f lokkar
Sjálfstæðisf lokkur og VG séu. Það má vissulega til sanns vegar færa, þótt við hin eigum
stundum erfitt með að koma auga á muninn, til
dæmis varðandi auðlindagjald.
Munurinn er meðal annars þessi: Sjálfstæðismenn myndu aldrei samþykkja að Andri Snær
Magnason yrði forstjóri Landsvirkjunar en þingmenn og ráðherrar VG láta sér vel líka að Jón Gunnarsson skuli orðinn að formanni umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis.
Rétt eins og Andri Snær er nokkurs konar persónugervingur umhverfisverndarsinna á Íslandi
er Jón Gunnarsson í hugum margra eindregnasti
stóriðjusinni landsins, svarinn andstæðingur
umhverfisverndarsjónarmiða gegnum tíðina.
Hann hefur um árabil verið ódeigur að stíga fram
fyrir skjöldu og berjast fyrir því sem hann kallar
„nýtingarstefnu“. Hann er lítill talsmaður ósnortinnar náttúru en þeim mun hrifnari af „snortinni“
náttúru, manngerðum stöðum í náttúrunni; talar
til dæmis í blaðagrein frá árinu 2008 um Bláa lónið
og Kárahnjúkavirkjun sem helstu náttúruperlur
landsins – nefnir reyndar Hellisheiði í þingræðu
árið 2009 í þessu samhengi líka, sem vinsælan
ferðamannastað, þó ekki verði sjálfsagt margir til
að deila aðdáun hans á röraferlíkjunum þar. Árið
2011 stakk Jón upp á því að leggja niður umhverfisráðuneytið og hafa um málefni þess deildir í
„atvinnuvegaráðuneytunum“. Hann hefur ítrekað
viljað breyta rammaáætlun. Hvalveiðar eru honum
beinlínis hjartans mál.
Formenn fastanefnda Alþingis geta haft mikil
völd og eins og áformin um vegaskatta sýna er Jón
seigur að koma hugðarefnum sínum á dagskrá. Og
nú hafa þau í VG af hent Jóni Gunnarssyni dagskrárvaldið í umhverfismálum á Alþingi.
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Alls kyns kyn
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

T

ímarnir eru áhugaverðir. Á sama tíma
og maður upplifir það að kynin séu
stundum við það að
fara endanlega í hár
saman, og maður skynjar veröldina endrum og eins sem einhvers
konar kynjastríð, þá virðist þögul
og mögnuð bylting eiga sér stað
undir niðri. Við erum að upplifa þá tíma, að hin hefðbundni
dilkadráttur mannkyns í karla
og konur er að verða í meira lagi
óskýr. Sífellt fleiri vilja ekki bera
þá takmörkuðu kynjamerkimiða
sem samfélagið úthlutar. Á sama
tíma og hefðbundnu kynin kýta,
er því að molna undan tilveru
þeirra. Nýjustu tíðindin í þessum
efnum eru þau, að forsætisráðherra hyggst leggja fram frumvarp
um kynrænt sjálfræði og flugfélög
úti í heimi eru farin að opna fyrir
skráningu á mun fleiri kynjum
heldur en bara karli og konu.
Sem áhugamanni um hrun
hugtakakerfa verð ég að segja að
mér finnst þetta ferlega bitastætt.
Frumvarp forsætisráðherra gerir
ráð fyrir að gerður verði skýr

greinarmunur á kynlegum einkennum — eins og þeim að manneskja sé með typpi — og hins vegar
kyni. Fólk, hvernig sem það er úr
garði gert líkamlega, mun öðlast
rétt til þess að skrá sig sem það
kyn sem því sýnist. Og þá líka sem
ekkert kyn.

Litaskalinn
Ég fagna þessu. Ég hef lengi verið
þeirrar skoðunar að veröldin
sé ekki svarthvít. Ég á í miklum
erfiðleikum með þessa stóru
merkimiða sem eru notaðir í
umræðunni, til þess að skipta fólki
upp í alls konar risastóra hópa sem
eiga sér í raun ákaflega litlar stoðir
í raunveruleikanum. Mannkynið
skiptist ekki í karla og konur, nema
á einhvern fáránlega takmarkaðan
og þýðingarlítinn hátt. Veröldin
er litaskali. Allir eru bæði karl og
kona, eða hvorugt, í mismiklum
mæli. Allir eru sérstakir. Fyrst og
fremst erum við einstaklingar,
hver með einstaka reynslu og
einstaka manngerð. Kannski væri
best af öllu að afnema skráningu
á kyni algjörlega? Hvaða þýðingu
hefur hún í raun?
Allir vita
Ég skil þá spurningu eftir í loftinu.
Hliðarnar á þessu eru margar og
vangavelturnar óteljandi. Samkvæmt frumvarpinu getur karl
orðið ófrískur og fætt barn, enda
með kynleg einkenni til þess. Og
kona getur gert það sem „karlar“
hafa hingað til bara gert: Slegist á
sveitaböllum og átt erfitt með að

Beltone ;Y\Z[

Fer ekki allt í kalda kol og
enginn veit lengur í hvaða
búningsklefa hann/hún/það
á að fara í sundlaugunum?

hafa stjórn á vindgangi snemma á
morgnana.

Er ástæða til að hafa áhyggjur?
Fer ekki allt í kalda kol og enginn
veit lengur í hvaða búningsklefa
hann/hún/það á að fara í sundlaugunum? Verða kannski margir
búningsklefar? Og lendir fólk sem
ber augljós einkenni karla, eins og
sítt skegg, skósíðan pung, fílseyru
og nefhár, ekki í vandræðum á
landamærum þeirra ríkja sem eru
meira í boxinu en við, þegar það
sýnir vegabréf sem segir að það sé
kona?
Jú jú, kannski. Kannski verður
alls konar vesen og margir verða
ringlaðir í kollinum við að reyna
að fatta öll þessi kyn, og að kyn sé
ekki lengur tengt hvaða kynfæri

manneskja er með, og svo framvegis. En svona er þetta: Það er
langt síðan allir vissu að manneskja sem fæddist með pung væri
ekki endilega karl. Og það er langt
síðan allir vissu að manneskja með
leg væri ekki endilega kona.

Meiri svona víðsýni
Hér stendur til að aðlaga lögin
veruleikanum. Það er gleðiefni.
Fólk fær að vera það sjálft. Um
leið og ég gleðst yfir þessu get ég
þó ekki orða bundist yfir öðru.
Ég get ekki neitað því að ég vildi
óska þess að álíka framsækni og
víðsýni gætti á öðrum sviðum. Að
byltingar tíðarandans rötuðu inn í
aðra mikilvæga lagabálka líka. Ég
ætla að nefna tvennt.
Það mun skjóta skökku við,

hljóti frumvarpið brautargengi,
að fólk sem breytt hefur kynjaskráningu sinni muni ekki vera
sjálfráða um það að velja sér sitt
eigið nafn. Við hljótum að leggja
niður mannanafnanefnd. Það er
varla lagaleg kvöð nokkurs háns
að viðhalda íslenskri nafnahefð.
Nefndin mun falla saman um leið
og umsagnir um nöfn í hvorugkyni fara að berast henni í stríðum
straumum. Hver getur mótmælt
nöfnum eins og Sólskin eða Blóm?
Hitt er svo þetta: Megi þessi
hressandi víðsýni, þessi fagri
vilji ríkisstjórnarinnar til þess að
horfast í augu við breytta veröld
og aðlaga lögin að henni, verða til
þess að löggjafinn drífi loksins í
því að breyta líka barnalögum. Í
þeim er sú blekking höfð að grundvallaratriði að börn skuli einungis
búa á einu heimili, en allir vita að
þau búa ákaflega oft á tveimur. Ef
löggjafinn getur viðurkennt mörg
kyn, og að karl geti verið ófrískur,
hlýtur hann að geta viðurkennt
þetta líka og breytt lögum til samræmis við veruleikann í öllum
sínum margbreytileika.

™
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HEYRNARSTÖ‹IN

KYNNINGARDAGUR

LAUGARDAGINN 23. FEBRÚAR Á GRAND HOTEL

Laugardag
gin
nn 23
3. febrúar verður Úrval Útsýýn með kynningardag
gá
ferðaframboði sínu í salnum Hvammi á Grand Hótel Reyk
kjavík frá kl.
11 til 15. Starfsmenn frá Úrval Útsýn verða á staðnu
um til að svara
a
öllum spurningum gestta. Sérstakar tilboðsferðir verða till sölu
á kynningardaginn sjálfan. Á þessari sannkö
ölluðu ferðahátíð
verða leikir eins og lukkuh
hjól, besta „Ú
ÚÚ“ selﬁe-ið o.ﬂ. þarr sem
glæsileg
gir vinn
ningar verða í boði. Létttar veitingar verða á
boðstólum og blöðrur fyrir börnin.
Við hlökkum til að sjá ykkur laugardaginn
23. febrúar!

LÉTTAR
VEITINGAR

SÉRTILBOÐ
Á STAÐNUM
BLÖÐRUR
FYRIR
BÖRNIN

PIEDMONT, ÍTÖLSK PÁSKAVEISLA
ÍTALÍA

+ GLÆSILEGIR VINNINGAR +
AÐALVINNINGUR Í LUKKUHJÓLI

VIKUFERÐ FYRIR TVO
BESTA SELFIE

50.000 KR. GJAFABRÉF
199..––25
25. APPRÍ
RÍLL 7 DA
DAGA
GARR

HAPPDRÆTTISVINNINGUR

Ma arveis
Mat
eisla
la á Norð
N rðurur-Íta
Ítalíu
líu

VERÐ FRÁ 219.9000 KR.

Verð
rð á mann m.v.
m v 2 fullo
ullorðna
rðna.
rðna

BILBAO
SPÁNN

1 × 50.000 KR. GJAFABRÉF
6 × 10.000 KR. GJAFABRÉF
PÁSKAFERÐ TIL LISSABON
PORTÚGAL

PÁSKAFERÐ

18.–22
22. AP
APRÍL 5 DAGAR

GOLF Í
BOÐI

TOSKANA, SVEITASÆLA OG MENNINGARFERÐ
ÍTALÍA

AÐAL
ÐAA SSTEI
EINNN INGÓL
NGÓ FSSO
FS N
FA RSTJÓRI
FARA

188. 22
18.–
22.. AP
APRÍ
RÍLL 5 DAAGA
RÍ
GAR
AR

Spennandi ný
Sp
nýjun
ju g

Yndisl
Ynd
isleg
e og
eg
g fró
fróðle
ðl g p
ðl
pásk
áskafe
ásk
af rð til
afe
t l Li
Lissa
s bon
ssa
on

VERÐ FRRÁ 1119.900 KRR.

VERÐ FRÁ 117.000 KR.

Verð
er á mann m.v. 2 fullorðna.

DULARFULLA MURCIA OG
DÁSEMDARBORGIN GRANADA
SPÁNN

24. MA
24
MAÍÍ – 31
31. MA
MAÍÍ 8 DA
DAGA
GARR

JÓN SIGU
SIGURÐUR
RÐUR EYJ
EYJÓLFS
ÓLFSSON
SON
FARARSTJ
FARA
RSTJÓRI
ÓRI

Slóðir
Sló
ðir se
sem fáir ís
íslen
lenski
skirr ferð
ferðala
alanga
ngarr hafa
hafa fa
farið
rið

VERÐ FRÁÁ 184.9900 KR.

Verð
er á mann
mann m.v. 2 fullo
fullorðna
rðna.

Verð
erð á mann
m nn m.v. 2 fullo
fullorðna
ðna..

28. AP
28
APRÍ
RÍLL – 5. MAÍ 8 DA
DAGA
GARR

HJÖRDÍS
HJÖR
DÍS HILD
HILDUR
UR JÓHAN
JÓHANNSD.
NSD.
FARARSTJ
FARA
RSTJÓRI
ÓRI

Færri
Fær
ri kom
komust
ust að en vi
vildu
ldu se
seina
inast
st

VERÐ FRÁ 219.900 KR.

Verð á mann
mann m.v. 2 fullo
fullorðna
rðna..

HIN HLIÐIN Á NORÐURLÖNDUNUM
SVÍÞJÓÐ, NOREGUR OG DANMÖRK

Á VIT ÆVINTÝRA, MENNINGAR OG SÓLAR
JÓRDANÍA

6 –113.
6.
3 ÁGÚ
GÚST
ST 8 DA
DAGAR

100.–200. SE
SEPT
PTEM
EMBE
BERR 111 DAG
AGAR
AR

Leitum
um að hjartta hver
v rar þjjóða
óð r

Einn vinssæla
ælasti
s fe
ferða
rðaman
mannas
n tað
nas
a ur Mið
Mið-Au
-Austu
sturla
rlanda
nda

VERÐ FRÁ 389.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

Innifalið í verði er ﬂug, gisting, íslensk fararstjórn, ﬂugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

KRISTJÁN STE
KRISTJÁN
ST INSSON
FARARSTJ
FARA
RSTJÓRI
Ó

VERÐ FRÁ 479.900 KR.

Verð á mann
mann m.v. 2 fullo
fullorð
rðna
na.

Verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og stafabrengl.

ÁVALLT SÓL SKÍN MEÐ ÚRVAL ÚTSÝN

HACIENDA DEL ALAMO
GOLF RESORT ++++
SPÁNN

7.–14. APRÍL 8 DAGARR

JÚLÍUS HALLGRÍMSSON ÞORSTEINN HALLGRÍMSSON
FARARSTJÓRI
FARARSTJÓRI/ GOLFKENNARI

Tvíbýl
Tví
býlii m.
m. morg
o unmat.
at Go
G lfbíll innifalinn.

VERÐ FRÁ 199.900 KR.

EL PLANTIO GOLF RESORT ++++
SPÁNN

KISS
MÜNCHEN

7.–1
7.
–144. APR
PRÍL
ÍL 8 DAAGAR

31. MAAÍ – 2. JÚN
31
Ú Í 3 DA
DAGA
GARR

Ótakma
marka
rkað
ð golf,
g golfbíl
b l og ALL
ALLT
T INNI
INNIFAL
FALIÐ
IÐ

VERÐ FRRÁ 1844.9900 KR.

Verð á mann
ann m.v. 2 fullorðna.

Verð á mann
mann m.v. 4 fullo
fullorðna
rðna.

JÓGA OG ZUMBA
ALBÍR

KNATTSPYRNUSKÓLI ÚÚ & ASKLUKA
EL PLANTIO

6 –1
6.
–13.
3. JÚN
ÚNÍÍ 8 DAGAR

11.––18
11
18. JÚ
JÚNÍ
NÍ 8 DA
DAGAAR

Ræktaðu líkama og sál með Theu og Jóa

Æfðu eins og atvinnumaður á Spáni

VERÐ FRÁ 1855.9900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

Enn á líﬁ og rúmlega
g það. München rock city!

VERÐ FRÁÁ 129.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

SJÁÐU MEIRA Á
URVALUTSYN.IS
LUKA KOS
LUK
OSTIC
TIC
FA RSTJJÓRI
FARA

VERÐ FRÁ 229.700 KR.

Verð á mann m.v. 1 fullorðinn.

TALAÐU VIÐ FERÐARÁÐGJAFA
Í SÍMA 585 4000

Úrval Útsýn | Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogi | 585 4000 | uu.is

12

S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

18. FEBRÚAR 2019

SPORT

MÁNUDAGUR

Harðneskjulegt en sanngjarnt
Emiliano Sala var á leið frá Nantes til Cardiff City þegar hann lést. Einn af þeim öngum sem þarf að leysa
í eftirmála þessa atburðar er hvort franska félagið eigi enn heimtingu á greiðslu fyrir leikmanninn.
Martin og félagar með silfurmedalíur um hálsinn. NORDICPOTOS/AFP

FÓTBOLTI Knattspyrnuheimurinn

er enn að syrgja fráfall argentínska
framherjans Emiliano Sala sem lést
í janúar síðastliðnum þegar lítil
f lugvél sem hann var um borð í
hrapaði í Ermarsund. Sala var 28 ára
þegar hann lést. Lík hans fannst 6.
febrúar en lík flugmannsins, Davids
Ibbotson, er enn ófundið.
Nú þegar sárin eru hægt og rólega
að gróa vakna upp ýmsar spurningar um eftirmála þess þegar leikmaður sem er nýgenginn úr einu félagi í
annað lætur lífið á leið sinni á nýjan
vinnustað.
Franska félagið Nantes, fyrrverandi vinnuveitandi Sala, hefur
gert kröfu á velska félagið Cardiff
City um kaupverðið á Argentínumanninum. Gengið hafði verið frá
félagaskiptum leikmannsins og því
var hann orðinn leikmaður Cardiff
sem hafði tekið yfir vátryggingarsamning.
Enskir fjölmiðlar hafa greint frá
því að Cardiff hafi haft samband við
önnur félög í ensku úrvalsdeildinni
til að kanna hvort það geti komist
hjá því að greiða fullt kaupverð fyrir
Sala, sem var 15 milljónir punda.
Hann er dýrasti leikmaður í sögu
Cardiff sem landsliðsfyrirliðinn
Aron Einar Gunnarsson leikur með.
Flestir eru sammála um að það
hafi verið harðneskjulegt af Nantes að senda Cardiff kröfubréf með
hótunum um innheimtuaðgerð svo
skömmu eftir hinn sorglega atburð.
Páll Kristjánsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi knattspyrnuþjálfari, segir hins vegar að franska
félagið sé í fullum rétti til þess að
gera það.
„Ég man ekki eftir sambærilegu
máli þar sem leikmaður lætur lífið
þegar hann er ferðast frá sínu gamla
félagi til hins nýja eftir að hafa gengið í gegnum félagaskiptin. Þarna
hafa Nantes og Cardiff City hins
vegar komist að samkomulagi um
kaupverð á Sala og leikmaðurinn
búinn að skrifa undir leikmannasamning við velska félagið,“ segir
Páll um málið.
„Þegar þannig er í pottinn búið þá
er hann orðinn leikmaður Cardiff
City sem hefur yfirtekið allar þær
skyldur sem því fylgja. Í raun bara
hefðbundið vinnuréttarsamband

Naumt tap í
bikarúrslitum
KÖRFUBOLTI Martin Hermannsson og félagar í Alba Berlin töpuðu
með minnsta mun fyrir Brose
Bamberg, 83-82, í úrslitaleik þýsku
bikarkeppninnar í körfubolta í gær.
Nikolaos Zisis tryggði Brose Bamberg sigurinn með þriggja stiga
körfu þegar tvær sekúndur lifðu
leiks.
Martin lék í 26 mínútur í bikarúrslitaleiknum. Hann skoraði sex stig
og gaf sex stoðsendingar. Martin
hitti úr tveimur af fimm skotum
sínum utan af velli og nýtti bæði
vítaskotin sín. – iþs

Fyrsta tapið
kom í München

Jarðarför Emiliano Sala fór fram í heimabæ hans í Argentínu, Progresio, á laugardaginn. Neil Warnock, knattspyrnustjóri Cardiff City, og Ken Choo, framkvæmdastjóri félagsins, voru viðstaddir. NORDICPHOTOS/GETTY

þeirra á milli sem byggir á samningi
aðila. Af því leiðir að Nantes hefur
engar skyldur gagnvart leikmanninum og í þessu tilfelli þarf Cardiff
að tryggja sig fyrir öllu mögulegu
tjóni. Það kemur yfirleitt fram í
leikmannasamningi hvers leikmanns hver vátryggingarfjárhæð
leikmannsins er og það er samkomulagsatriði hverju sinni milli
félagsins og vátryggingarfélags þess
hversu há möguleg vátryggingarfjárhæð er,“ segir hann enn fremur.
„Það skiptir engu máli í þessum
efnum hvort félagið það var sem
skipulagði og útvegaði ferðakost
leikmannsins. Af þeim sökum ætti
Cardiff að greiða Nantes það kaupverð sem samið var um og velska

Rafmagnaður

Audi Q7 e-tron quattro

Eigum nokkra Audi Q7 e-tron quattro
hlaðna aukahlutum á einstöku tilboðsverði.

r strax!

Til afhendinga

Audi Q7 e-tron er umhverﬁsmildur
tengiltvinnbíll sem sameinar krafta
dísilvélar og rafmagnsmótors með
drægni allt að 56 km. (skv. NEDC).

Verð frá 10.990.000 kr.

Þeir eru í fullum
rétti til þess að
krefjast greiðslunnar eins og
þeir hafa gert.
Páll Kristjánsson hæstaréttarlögmaður

félagið á svo mögulega kröfu á
vátryggingarfélag sitt fyrir þeirri
vátryggingarfjárhæð sem samið var
um að því gefnu að allt sé eðlilegt. Ég
get verið sammála þeim sem segja
að franska félagið hefði átti að fara

mildari og manneskjulegri leið við
innheimtu sína, en þeir eru í fullum
rétti til þess að krefjast greiðslunnar
eins og þeir hafa gert,“ sagði Páll um
líklega framvindu málsins.
„Það er svo spurning hvort annað
hvort UEFA eða FIFA ætti að hafa
einhvers konar fyrirkomulag sem
gerir það að verkum að félög verði
ekki fyrir fjárhagslegum skaða
þegar svona lagað gerist. Ég veit ekki
alveg hvernig væri best að útfæra
það eða hvort það sé nauðsynlegt.
Annars eru félög almennt tryggð
fyrir þess konar tjóni, sérstaklega
þegar um svo háar fjárhæðir er að
ræða eins og í þessu tilfelli,“ segir
hann enn fremur.
hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir,
landsliðsfyrirliði og Íþróttamaður
ársins 2018, var á sínum stað í byrjunarliði Wolfsburg sem tapaði
4-2 fyrir Bayern München í þýsku
úrvalsdeildinni í gær.
Þetta var fyrsta tap Wolfsburg í
deildinni á tímabilinu en liðið hefur
aðeins unnið einn af síðustu fjórum
deildarleik jum sínum.
Wolfsburg er með 35 stig
á toppi deildarinnar, jafn
mörg og Bayern en hagstæðari markatölu.
Sandra María Jessen
lék sinn fyrsta leik
fyrir Bayer Leverkusen sem steinlá,
6-0, fyrir Freiburg.
A k u rey r ing u r inn
var í byrjunarliði
Leverkusen og lék
f y rstu 62 mínúturnar. Leverkusen
er í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar með tíu stig,
jafn mörg og Werder
Bremen en lakari
markatölu. – iþs
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KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

Steinunn McQueen tók sér eftirnafn skoskrar föðurömmu sinnar en erfði leiklistargenin frá móðurömmu sinni, Steinunni Jóhannesdóttur. MYND/ERNIR

Hvetjandi veganesti
frá Karli Bretaprins
Leikkonan Steinunn Halla Geirsdóttir McQueen er ný stjarna í brúðuleikhúsheimi Lundúna. Hún er í startholunum ef leikhús eða kvikmyndir kalla. ➛2
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Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

L

eiklistargenin hef ég frá
móðurömmu minni, Steinunni Jóhannesdóttur leikkonu og rithöfundi. Hún lék meðal
annars mömmu Jóns Odds og Jóns
Bjarna í samnefndri kvikmynd
frá árinu 1981 og það var auðvitað
uppáhalds sjónvarpsefnið mitt
sem barn, en ég átti pínu erfitt
með að skilja af hverju amma var
með öðrum manni en afa í sjónvarpinu,“ segir Steinunn og skellir
upp úr.

Frjáls frá feimni á sviði
Eftir fyrsta ár ævinnar flutti Steinunn til borgarinnar Manchester á
Englandi með foreldrum sínum,
Geir Rafnssyni og Örnu Kristínu
Einarsdóttur sem þangað sóttu
nám í trommu- og flautuleik.
„Mamma og pabbi reyndu
mikið að halda tónlist að mér og
ég prófaði trommur, flautu, gítar
og trompet en entist ekki í neinu.
Í dag vildi ég óska að ég kynni að
spila á hljóðfæri en ég uppgötvaði
nýlega mitt eigið hljóðfæri sem er
söngröddin. Ég þurfti að syngja í
leikprufu, fékk hlutverkið og hef
fengið hrós fyrir röddina sem er
óvænt og skemmtilegt.“
Steinunn var á leið að verða
grafískur hönnuður þegar hún
smitaðist óvart af leiklistarbakteríunni við nám í margmiðlunarhönnun í Borgarholtsskóla á
táningssárunum.
„Þá voru vinir mínir óðir og
uppvægir að sækja leiklistarkúrsa
en mér hugnaðist ekki að spinna
frammi fyrir fólki vegna feimni.
Á öðru árinu sló ég þó til og áttaði
mig á hvað ég vildi gera við líf
mitt,“ segir Steinunn sem er afar
feimin að upplagi.
„Þegar mamma sá mig í fyrsta
sinn á sviði þekkti hún mig ekki
fyrir sömu litlu stúlkuna og áður.
Í gegnum leiklistina öðlaðist ég
sjálfstraust í gegnum textann
og þar gat ég orðið hver sem ég
vildi. Þetta snýst allt um hlutverk.
Maður hættir að stressast yfir því
hvað fólki finnst um mann og það
sama á við um dansinn sem var
hluti af lífi mínu svo lengi. Spennandi adrenalínið tók yfir og maður
datt í hlutverk dansarans,“ segir
Steinunn sem hóf tólf ára gömul
nám í breikdansi hjá goðsögninni
Natöshu frá New York, sem er vel
þekkt í hiphop-senunni hér heima,
en Steinunn bæði sýndi og kenndi
breikdans með henni um land allt.

Tignir og frægir áhorfendur

Steinunn fann ástina í leiklistarskólanum East 15 og hefur búskap í Portsmouth með vorinu en hún þráir að flytja nær sjó og náttúru. MYND/ERNIR

Ég er íslensk og
þrái að komast nær
náttúrunni og sænum.
Mannmergðin í London
er kæfandi og þar er
ekkert pláss fyrir mann.
Allir eru á harðaspretti
og maður má ekki vera
fyrir neinum.

nýtur sín mjög við brúðuleikinn
og hefur vakið eftirtekt í brúðuleikhúsheimi Lundúnaborgar.
„Mig langar að búa til mín
eigin brúðuverk og gera mínar
eigin brúður. Mér þykir gaman að
teikna og get kannski vakið teikningarnar mínar til lífs í brúðum.
Mig dreymir líka um að leika á
sviði eða frammi fyrir myndavélum sem hefðbundin leikkona
og ef það kemur upp í hendurnar á
mér er ég algjörlega til, bæði hér úti
og heima á Íslandi,“ segir Steinunn.

Ísland er undraland

prinsinn, gaf sig á tal við okkur og
beindi þessum orðum sínum að
mér: „Good acting!“ Það var dýrmætt og skemmtilegt veganesti út
á leiklistarbrautina og gleymist
seint ef aldrei,“ segir Steinunn sem
á dögunum lék líka frammi fyrir
frægum breskum grínista, David
Mitchell úr Would I Lie to You.
„Hann sat á fremsta bekk með
dóttur sinni sem hágrét úr hræðslu
við vonda kallinn, en ég hálfpartinn fríkaði út við að sjá hann
og það tekur alltaf svolítið á taugarnar að hafa svo fræga eða tigna
gesti í áhorfendahópnum.“

Í Englandstúr með hafmeyju

Eftir stúdentspróf var Steinunn
staðráðin í að sækja um leiklistarnám á Englandi.
„Ég þráði að flytja aftur út. Ég
var átta ára þegar við mamma
fluttum aftur heim til Íslands
en pabbi varð eftir og flutti til
Leeds þar sem hann býr enn. Ég
hef alltaf átt auðveldara með að
tjá mig á ensku enda lærði ég að
lesa og skrifa í Manchester og
þótt mamma og pabbi hafi verið
ákveðin í að ég skyldi læra íslensku
fannst mér hún asnaleg sem barn
og talaði ensku við þau á móti,“
segir Steinunn og hlær að minningunni.
Það tók hana tvö ár að komast
í leiklistarskóla en fyrsta árið
stundaði hún árs nám á leiklistarbraut Stratford-Upon-Avon í fæðingarbæ leikskáldsins Williams
Shakespeare.
„Þar lék ég Lady Percy og fleiri
minni hlutverk í Hinriki IV þegar
Karl Bretaprins settist á fremsta
bekk. Eftir sýninguna kom

Steinunn útskrifaðist sem leikkona úr East 15-leiklistarskólanum
fyrir hálfu öðru ári. Í skólanum er
kennt margs konar leikhús og leiklist, og lögð áhersla á eigin sköpun.
„Í náminu tókum við tveggja
vikna kúrs í brúðuleik sem mér
þótti mjög gaman og var sviðsstjóri BA Acting and Contemporary Theatre-brautarinnar í East 15
staðráðinn í að ég hefði þar fundið
mína hillu. Hann ýtti að mér verkefnum þegar vantaði brúðuleikara
og sendi mig í leikprufu fyrir leikrit í Young Vic sem er mjög stórt og
virt leikhús í Lundúnum. Þar fékk
ég hlutverkið strax eftir útskrift og
hef síðan leikið í þremur brúðuleikverkum,“ segir Steinunn sem
nú leikur í brúðuleikritinu The
Singing Mermaid eftir sögu Juliu
Donaldson.
„Sýningin hefur verið afar
vinsæl í London, hlotið frábæra
dóma og nú erum við að ferðast
með hana hringinn í kringum England og er uppselt hvert sem við
komum,“ upplýsir Steinunn sem

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:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Senn verða liðin sjö ár síðan Steinunn flutti ein síns liðs til Englands
en hún verður 27 ára í ár.
„Það er hluti af uppeldi mínu að
búa í tveimur löndum. Ég hef alltaf
haft pabba á Englandi og held það
hafi gert mér auðveldara að flytja
út. Auðvitað væri best ef allir væru
á sama stað en ég get alltaf tekið
lestina til pabba þótt ég geti ekki
farið eins oft til hans og ég vildi
vegna vinnu. Það er eins og maður
geti vanist því að vera fjarri sínum
nánustu en tæknin er líka með því
móti í dag að maður getur alltaf
heyrt og séð ástvini sína og það
gerir fjarveruna auðveldari,“ segir
Steinunn.
Í æðum hennar rennur líka
skoskt blóð.
„Föðuramma mín, Frances
McQueen, er skosk og þaðan
kemur ættarnafnið sem ég tók mér
átján ára. Margir hér halda að ég
sé sænsk eða norsk en ég lagði hart
að mér til að losna við íslenska
hreiminn. Þó er enskan mín alls
ekki laus við hreim því hún er lituð
af mismunandi mállýskum héðan
af Englandi; stundum hljóma ég
eins og frá Leeds, stundum frá
London og svo er kærastinn minn
frá Portsmouth sem er allt önnur
mállýska og heyrist líka á mæli
mínu,“ segir Steinunn sem ytra er
reglulega spurð um norðurljósin
og jarðböðin heima, hreina vatnið
og náttúrulega orkuna.
„Ísland er undraland í augum
útlendinga og maður heyrir landið
á vörum fólks hvert sem maður
fer. Það er þá ýmist að fólk sé á leið
þangað eða það sé á „bucket-listanum“ að fara þangað.“

Gleðst fyrir hönd mömmu
Að heiman saknar Steinunn svo
margs.
„Ég sakna matarins og sund-

lauganna, hreina loftsins og ferskleikans en það er eitthvað mjög
sérstakt við Ísland. Þegar jólin
nálgast þjáist ég af heimþrá og verð
að komast heim til mömmu og
stórfjölskyldunnar. Ég tengi Ísland
og jólin órjúfanlegum böndum því
íslensk jól eru svo hátíðleg með
sinni kyrrð, fegurð, nánd og kærleika. Ég veit hreinlega ekki hvað
ég á af mér að gera næstu jól því þá
verður mamma flogin til Kanada
og skrýtin tilhugsun að eyða
þeim þar þótt eflaust verði þar
miklu meiri snjór og kuldi,“ segir
Steinunn og vísar til þess að móðir
hennar, Arna Kristín Einarsdóttir,
tekur við sem framkvæmdastjóri
kanadísku þjóðarhljómsveitarinnar í Ottawa 1. maí næstkomandi.
„Ég er innilega glöð fyrir
mömmu hönd. Þetta er algjörlega
rétt skref fyrir hana og ótrúlega
spennandi tækifæri. Sjálf hef ég
aldrei komið út fyrir Evrópu og
hlakka til að sjá Kanada og veit að
litlu bræður mínir eru spenntir að
flytjast vestur um haf,“ segir Steinunn sem á tvo bræður sammæðra
og eina systur samfeðra. „Þau eru
öll svo miklu yngri en ég en eru
alveg dásamleg.“
Ástina fann Steinunn í breska
leikaranum George Pointon en
þau voru saman á leiklistarbraut í
East 15.
„Þar sáumst við á hverjum degi
og þótt hrifningin hafi kviknað
fljótt urðum við ekki par fyrr en á
lokaárinu. Það var kímnigáfa hans
og skemmtilegheitin sem hrifu mig
en útlitið heillaði mig líka,“ segir
Steinunn um sinn heittelskaða
sem lék nýlega í auglýsingu fyrir
X-Box sem senn verður frumsýnd.
„Leiklistarheimurinn í London
er risastór og mörg hundruð
manns sem sækja um sama starfið.
Því þurfa happadísirnar að fylgja
manni og ég hef verið einstaklega
heppin að hafa haft mikið að gera
frá útskriftardegi og fengið litlar
pásur inn á milli.”
Meðfram leiklistinni hefur
Steinunn unnið sem aðstoðarkennari einhverfra barna.
„Það er besta vinna sem ég gæti
hugsað mér utan leiklistarinnar.
Börnin eru svo miklir persónuleikar en starfið er krefjandi og
erfitt á köflum. Fæst barnanna
geta talað eða tjáð sig en það er
magnað hversu vel maður nær að
skilja þau þegar maður kynnist
þeim. Hendur mínar bera þess

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

merki að þau klóra og stundum
bíta til að tjá reiði sína eða gremju
en það er gefandi að geta hjálpað
þeim og gert þeim lífið léttara.
Nú hef ég ekki náð að kenna þeim
í þrjá mánuði og sakna þeirra
óskaplega,“ segir Steinunn sem er
mikið yndi barnanna.

Rómantískt vor við sæinn
Í vor verða tímamót hjá turtildúfunum Steinunni og George.
„Þá flytjum við til Portsmouth,
heimabæjar Georgs. Það var ég
sem vildi fara frá London því
Portsmouth er hafnarbær. Ég er
íslensk og þrái að komast nær
náttúrunni og sænum. Þar að
auki er mun ódýrara að búa í
Portsmouth en í London þar sem
við borgum himinháar upphæðir fyrir herbergi í íbúð sem
við deilum með öðrum, eða 600
pund. Í Portsmouth leigjum við
draumaíbúð með svölum og
dásamlegu útsýni fyrir 400 pund
og getum þá loks búið saman tvö
ein en í London höfum við ekki
val um annað en að deila íbúð
með öðrum. Mér þótti það ekkert
mál hér áður en nú vil ég eiga mitt
eigið heimili og hafa það eftir
mínu höfði. Eins skemmtilegir
og sambýlingarnir eru á ég orðið
erfitt með að horfa upp á óuppvaskaða diska frá öðrum í eldhúsvaskinum,“ segir Steinunn og
hlær, full tilhlökkunar að yfirgefa
stórborgina.
„London er svo fjölmenn að það
er ekkert pláss fyrir mann. Það
versta sem ég veit er að ferðast í
túbunni á annatíma. Þá er enginn
í góðu skapi, allir nývaknaðir
og fastir í pínulitlu röri á leið í
vinnuna í upp undir klukkutíma.
Hér er kæfandi mannmergð, allir
eru á harðaspretti og maður má
ekki vera fyrir neinum. Um leið
og ég flyt mun ég njóta þess betur
að fara til London sem er ótrúlega
falleg og skemmtileg heimsborg.
Ég mun vissulega sakna vina
minna og félagslífsins en það góða
við Portsmouth er að þar verður
allt enn innan seilingar því stutt er
að taka lestina til London og það
mun engu breyta með leiklistarferil minn,“ segir Steinunn.
„Ég efast um að flytja aftur
heim þótt mamma og amma séu
ákveðnar í að það gerist. Mér líður
svo vel á Englandi en Ísland verður
alltaf heimilið mitt og ég mun
koma oft í heimsókn.“

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri
fasteignasali og leigumiðlari Löggiltur fasteignasali B.Sc

693 3356

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

893 4718

892 8778

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla
Pétursson

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali
Stílisti.
899 9083
Löggiltur fasteignasali

S í ð a n

Snorri
Snorrason

Löggiltur Fasteignasali.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K

895-2115

1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Vandað hús á Arnarnesi
F
asteignamarkaðurinn ehf., sími
570-4500 kynnir til sölu vandað
og vel skipulagt 337,2 fermetra
einbýlishús á tveimur hæðum með
tvöföldum innbyggðum bílskúr,
stórum flísalögðum svölum með
útsýni og möguleika á aukaíbúð á
jarðhæð á þessum veðursæla og kyrrláta stað á sunnanverðu Arnarnesinu.
Forstofan er stór og glæsileg. Baðherbergi inn af holi er nýendurnýjað.
Flísalagt gólf og veggir, innrétting,
vegghengt wc, handklæðaofn og stór
flísalögð sturta með sturtugleri.
Gengið er upp á efri hæð hússins úr holi neðri hæðar um fallegan bogadreginn teppalagðan og
steyptan stiga með fallegu sérsmíðuðu viðarhandriði. Stigapallur
er stór, teppalagður og bjartur með
góðri vinnuaðstöðu og útgengi á
stórar og skjólsælar flísalagðar svalir
til suðurs og vesturs þaðan sem
nýtur glæsilegs útsýnis út á Arnarnesvoginn, að Bessastöðum og víðar.
Eldhúsið er stórt, flísalagt og
bjart með góðri borðaðstöðu við
útbyggðan bogadreginn glugga.
Bæsaðar eikarinnréttingar í eldhúsi

með flísum á borðum og eyja. Borðstofan er teppalögð og rúmgóð. Mjög
rúmgóð arinstofa, teppalögð og með
fallegum arni með flísalögn fyrir
framan. Setustofa er stór, björt og
teppalögð með fallegu útsýni.
Hjónaherbergi er stórt og með
fataskápum á heilum vegg. Úr hjónaherbergi er útgengi á mjög stórar
flísalagðar svalir með útsýni.
Baðherbergi sem innangengt
er í bæði úr hjónaherbergi og af
stigapalli er nýlega endurnýjað að
hluta. Flísalagt gólf, miklar innréttingar, nýlega mósaíklögð sturta og
vegghengt wc. Húsið að utan virðist

vera í góðu ástandi og hefur alla tíð
fengið gott viðhald og endurnýjun.
Skipt var um þakjárn, þakrennur og
niðurföll fyrir tveimur árum og þakkantur yfirfarinn og endurbættur.
Auk þess var skipt um allt gler í
húsinu og gluggalistar yfirfarnir á
sama tíma.
Lóðin er 1.288 fermetra eignarlóð,
sem er fullfrágengin og ræktuð með
hellulagðri og malbikaðri innkeyrslu og hellulögðum stéttum,
fallegum gróðri og virkilega fallegri
hraunhleðslu að hluta. Heitur pottur
er á lóð og um 7,0 fermetra geymsluskúr.

Leirutangi 14 - 270 Mosfellsbær

Berjarimi 32 - 112 Rvk.
OP
IÐ
HÚ

OP

IÐ

S

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Grundarhús 5 - 112 Reykjavík

OP

IÐ

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

HÚ

S

120,2 m2, 4-5 herbergja íbúð á tveimur
hæðum með sér inngangi á 2. hæð. Eignin
skiptist í anddyri, stofu, eldhús, þvottahús
og gestasnyrtingu á neðri hæð, og þrjú
svefnherbergir, baðherbergi og geymslu á
efri hæð. V. 51,9 m.

OP

IÐ

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

HÚ

S

Laust strax

Mjög glæsilegt 253 m2 einbýlishús á einni
hæð með tvöföldum bílskúr á 1.014 m2
eignarlóð. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi með þvottaaðstöðu, 3 svefnherbergi,
eldhús, stofu og borðstofu. Auk þess er
aukaíbúð inn af bílskúr með baðherbergi og
eldhúsaðstöðu, einnig herbergi með baðherbergi í kjallara.

Laus strax
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
89 m2, 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð
með sér inngangi og sérafnotareit á baklóð.
Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö
svefnherbergi, baðherbergi og geymslu/
þvottahús. Sérgeymsla í sameign. V. 37,9 m.

Dalbraut 1 - 105 Rvk.
OP
IÐ
H

Opið hús þriðjudaginn 19. febrúar frá kl. 17:00 til 17:30
Fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á vinsælum stað við Leirutanga 14 í
Mosfellsbæ. Eignin er skráð 234,8 m2, þar af einbýlishús 178,8 m2 og bílskúr 56,0 m2. Við hlið
hússins stendur bílskúrinn sem er ókláraður. Gott skipulag. Glæsilegt stórt eldhús og stórar
stofur. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Fallegur gróinn garður í suðurátt með steyptri
verönd og skjólgirðinu. V. 79,9 m..

Skeljatangi 41 - 270 Mosfellsbær
ÚS

OP

IÐ

Opið hús þriðjudaginn 19. febrúar frá kl.
17:00 til 17:30

HÚ

S

Opið hús miðvikudaginn 20. febrúar frá kl.
17:00 til 17:30
57,4 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í
þriggja hæða fjölbýlishúsi, ásamt 25,9 m2
bílskúr. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, stofu,
gang, eldhús og baðherbergi. Sérgeymsla
á jarðhæð. Góð staðsetning miðsvæðis i
Reykjavík. Stutt í alla þjónustu. V. 34,9 m.

84,2 m2, 4ra herbergja íbúð með sér
inngangi á 2. hæð. Eignin skiptist í stofu,
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús. Góð staðsetning, stutt í
skóla, leikskóla, sundlaug og líkamsrækt.
V. 42,9 m.

Gerplustræti 8 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

Laust strax

Opið hús þriðjudaginn 19. febrúar frá kl.
17:45 til 18:15

HÚ

S

Laxatunga 197 - 270 Mos.

Laus strax

V. 89,9 m.

Skálahlíð 21 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt og skemmtilega hannað
278,8 m2 einbýlishús með bílskúr á
glæsilegum útsýnisstað innst í lokuðum
botnlanga. Eignin skiptist í stofu/
borðstofu, eldhús, þrjú barnaherbergi,
eitt gesta/vinnherbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi og baðherbergi,
baðherbergi, þvottahús, hol, geymslu og
bílskúr. V. 103,9 m.

HÚ

S

Með bílskúr

Leirvogstunga 12 - 270 Mosfellsbær

Vandað
fjölskylduhús við
Hegranes
á Arnarnesi er til
sölu hjá
Fasteignamarkaðnum.

34 m2, 5 herbergja endaíbúð í lyftuhúsi auk
bílastæðis í bílakjallara. Eignin skiptist í
stofu, eldhús, sjónvarpshol, fjögur svefnherbergi, baðherbergi. geymsl í sameign.
V. 53,5 m.

Vogatunga 87-91 - 270 Mosfellsbær

OP
222 m2 einbýlishús í byggingu á einni hæð á
fallegum útsýnisstað. Eignin skilast fullbúin
að utan og tæplega tilbúin til innréttinga
að innan með grófjafnaðri lóð í mars 2019.
Rúmgóður bílskúr. Góð lofthæð. Háir
gólfsíðir gluggar í samverurými. Gólfhiti.
Hljóðeinangrað Ruuki þak.V. 82,9 m.

IÐ

HÚ

Opið hús miðvikudaginn 20. febrúar frá kl.
17:30 til 18:00

S

Laus strax

230,7 m2 Raðhús - tilbúin til innréttinga - á
tveimur hæðum, í byggingu. Fallegt útsýni.
Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, og
geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofa og svalir.
V. 63,9 - 64,9 m.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

KRISTNIBRAUT 51 - 113 RVK

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

62.9M
OP
IÐ

MATTHILDUR SUNNA

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

BREKKULÆKUR 1 - 105 RVK

45.9M
OP
IÐ

HÚ
S

690 4966

MATTHILDUR SUNNA

31.9M

690 4966

OP
IÐ

ERLA D. MAGNÚSDÓTTIR

RAUÐALÆKUR 57 - 105 RVK

68.9M
OP
IÐ

HÚ
S

692 0149

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

67.9M
BÓ
KI
Ð

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

ÞÓRUNN LILJA
VILBERGSDÓTTIR
Lögfræðingur / nemi til
lögg. fasteignasala
Sími 535 1000

ESKIHOLT 19 - 21O GBR

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

128.5M

MATTHILDUR SUNNA

690 4966

Stórglæsilegt 380 fm. einbýlishús í klassískum stíl, teiknað af Kjartani
Sveinssyni. Húsið er á tveimur hæðum á góðum útsýnisstað í Garðabæ.
Tvöfaldur48,4 fm. bílskúr með góðri lofthæð.

REKAGRANDI 6 - ÍB. 0303

34.9M
OP
IÐ

HÚ
S

6632508

Opið hús mánudaginn 18. feb. klukkan 17:30-18:00.
Opið hús miðvikudaginn 20. feb. klukkan 17:30-18:30.
Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð, vel staðsett eign í rótgrónu hverﬁ Frábærlega staðsett 133,9 fermetra sérhæð með 26,7 fermetra
í Kópavogi.
bílskúr á besta stað við Rauðalæk.

VALLAKÓR 6, ÍB. 1004, 203 KÓP

SÆÞÓR ÓLAFSON
Sölumaður, nemi til
löggildingar
fasteignasala
Gsm: 855-5550

HÚ
S

Opið hús miðvikudaginn 20. feb. klukkan 17:30-18:00.
Opið hús þriðjudaginn 19. feb. klukkan 17:30-18:00.
Einstaklega falleg 142,8 fm., 4ra herb. endaíbúð, sem búið er að
Snyrtileg 106,4 fm., 3ja herb. íbúð. Nýir gluggar á framhlið húss,
taka vandað í gegn. Sér inngangur. Tvennar svalir í suður og austur. nýir ofnar og lagnir í íbúð, nýtt parket og innréttingar eru nýlegar.

SKÓLAGERÐI 61, 200 KÓP

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 824 4031

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

6632508

Opið hús mánudaginn 18. feb. klukkan 17:30-18:30 Mikið
endurnýjuð 52,1 fermetra tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð, á
þessum vinsæla stað í Vesturbænum.

ÁLALIND 1-3, 201 KÓP - 2JA / 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR

Verð frá: 43.5M
OP
IÐ

SK
OÐ
UN

6632508

HÚ
S

HÚ
S

JÓHANNA ÍRIS SIGURÐARDÓTTIR 662 1166 / KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR 824 4031

117,7 fermetra þriggja herbergja endaíbúð á 10.hæð með 65 fermetra Opið hús mánudaginn 18. feb. klukkan 17:00-17:30. Glæsilegt nýtt 36 íbúða hús á 5 hæðum byggt af Sérverki sem er vandaður
svölum, miklum gluggum og glæsilegu útsýni. Íbúðin afhendist fullbúin verktaki með trausta byggingarsögu. Sérverk er með eigið trésmíðaverkstæði og smíðar innréttingar sjálft fyrir sín hús. Um er að ræða
með gólfefnum, fataskápum og eldhústækjum.
tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir frá 83-116 fm. Allar íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum.

Biuro nieruchomości Stakfell działające prężnie od 1984 roku jest
do Twoich usług. Oferujemy między innymi:
- Polskojęzyczne doradctwo
- Darmową wycenę Twojej własności
- dziesiątki nieruchomości na liście sprzedaży
- Pomoc w znalezieniu wymarzonego lokum
- Rzetelną asystę prawników i specjalistów

Við bjóðum upp á þjónustu á pólsku

Bliższych informacji w j.polskim udziela Sara María, szef do spraw ﬁnansów
pod numerem telefonu: 697-5524 bądź sara@stakfell.is Zapraszamy serdecznie!

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

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

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Nýbygging – Reykjanesbær | Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir við Dalsbraut | Staðsetning er afar góð við Stapaskóla.
Dofraborgir. Frábær staðsetning.

Birkiás 16 - Garðabæ. Glæsilegt endaraðhús.
staðsett einbýlishús á einni hæð á 892,0 fm.
gróinni lóð. Fallegt útsýni til suðvesturs út á
sundin og yﬁr borgina.
• Húsið teiknaði Jakob Líndal arkitekt og sá
Auður Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun
á lóð.
• Húsið stendur við autt svæði frá baklóð með
glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við
höggmyndagarð Hallsteins Sigurðssonar myndhöggvara.
• Aukin lofthæð er yﬁr ﬂestum rýmum og herbergjum. Gólfsíðir gluggar.
• Húsið er steinsteypt og með álklæðningu. Stór
verönd til suðvesturs og heitur pottur með
skjólgirðingu.

Smiðsbúð - Garðabæ. Heil húseign. Verslunar – iðnaðar og íbúðarhúsn.

S
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Verð 84,9 millj.

Kjarrás – Garðabæ. Endaraðhús.

• 1.079,5 fm. heil húseign á 2.244,0 fm. lóð við
Smiðsbúð 10 í Garðabæ.
• Eignin skiptist þannig að í framhúsi, sem er á
tveimur hæðum, er verslunar- og skrifstofuhúsnæði á jarðhæð en á efri hæð er 175,3
fm. íbúð með tveimur rúmgóðum herbergjum.
Sýningarsalur með gluggum í þrjár áttir og
móttöku. Bakhús er iðnaðarhúsnæði með fjölda
innkeyrsludyra, góðum gluggum og lofthæð frá
3,5 - 5,0 metrum. Bakhúsið skiptist í starfsmannarými, lagerrými, tvo sali og kalt skýli.
• Stórt afgirt port með hliði er á lóðinni.
• Nánari upplýsingar á skrifstofu.

• Virkilega fallegt og vandað 179,1 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
á stórri og gróinni lóð við Kjarrás í Garðabæ.
Húsið er steypt einingahús klætt marmarasalla. Viðarverönd til suðurs og austurs með
skjólveggjum.
• Húsið er vel innréttað með ljósum innréttingum,
ljósu parketi og ljósum hurðum.
• Opið rými sem rúmar opið eldhús með borðaðstöðu og setu-/borðstofu. Þrjú svefnherbergi.
• Húsið er vel staðsett innst í lokaðri götu við
opið svæði.

Verð 84,5 millj.

Norðurbakki 3a - Hafnarﬁrði. 3ja herb. íbúð með tveimur sér veröndum.

Kjartansgata 3. 3ja herbergja íbúð – sérinngangur.
S
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl.
17.15 – 18.00
Vandað 161,1 fm. endaraðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr, sem búið er að innrétta
sem rúmgott baðherbergi og fataherbergi/skrifstofu. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum
árin. Baðherbergi hafa verið endurnýjuð og neðri
hæð tekin í gegn haustið 2017 með aðstoð Bryndísar Evu Jónsdóttir innanhúsarkitekts. Fjögur
herbergi. Mikil lofthæð er yﬁr stofum og eldhúsi og
glæsilegt útsýni til norðurs af báðum hæðum.
Góð staðsetning með útsýni út á sundin, að Akranesi, Esjunni og víðar. Afgirt viðarverönd til suðurs
og hellulögð stétt og bílastæði fyrir framan hús.
Bílastæði fyrir 4-5 bifreiðar á framlóð.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15
– 17.45
Góð 79,7 fm. íbúð í kjallara í fjórbýlishúsi við
Kjartansgötu. Íbúðin er björt þar sem stærstu
rýmin eru með góðum gluggum til suðurs. Tvö herbergi. Björt og rúmgóð stofa. Lóðin er nýlega tekin
í gegn með hellulagðri stétt og verönd fyrir framan
hús til suðurs og nýlega steyptum útitröppum.

S
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Falleg íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt er í
alla verslun og þjónustu.

Verð 35,0 millj.

Skúlagata 32. Útsýnisíbúð á efstu hæð með þakgarði til suðurs.
Glæsileg 158,6 fm. íbúð á 5. hæð, efstu hæð, í
fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur. Íbúðinni fylgir
sér geymsla. 41,1 fm. þakgarður er til suðurs með
heitum potti og harðviðargólﬁ og 8,9 fm. svalir
eru til norðurs, eftir endilengri íbúðinni, einnig með
harðviðargólﬁ. Mjög stórir gluggar með þreföldu
gleri eru í íbúðinni og einstakt útsýni.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl.
17.15 – 17.45
Falleg 102,2 fm. íbúð á jarðhæð með tveimur
sér veröndum og sér bílastæði í bílageymslu við
Norðurbakka 3a í Hafnarﬁrði.
Íbúðin er innréttuð á afar smekklegan hátt. Innréttingar, gólfefni og innihurðir eru úr ljósum viði.
Stofa með gólfsíðum gluggum til suðvesturs. Tvö
rúmgóð herbergi. Vandað baðherbergi. Eldhús
með góðum gluggum til austurs. Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar þaðan sem stutt
er í alla þjónustu, verslanir, veitingastaði, samgöngur og afþreyingu.

Verð 49,9 millj.

Flétturimi 8. 4ra herbergja íbúð með svölum til vesturs.
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Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og þó
nokkuð er um fastar innbygðar hillur í veggjum
í íbúðinni. Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni
eða allt að 4,6 metrar og allar innihurðir eru í
yﬁrhæð. Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá
kl. 17.15 – 17.45
Björt 4ra herbergja 114,6 fermetra íbúð á 2. hæð
með svölum til vesturs í góðu fjölbýlishúsi í Grafarvogi. Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu. Þrjú
góð herbergi með gluggum til austurs. Eldhús með
Alno innréttingu og góðum borðkrók. Þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í
bílageymslu. Snyrtileg sameign.
Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er
í grunnskóla og framhaldsskóla. Íþróttasvæði
Fjölnis í göngufæri.

Verð 47,5 millj.

Verð 99,5 millj.

Holtsgata 34. 3ja – 4ra herbergja íbúð.

Ásvallagata 23. Góð 4ra herbergja íbúð.
• Mjög fín 85,7 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér
geymslu í fjórbýlishúsi á Ásvallagötu.
• Verulega aukin lofthæð. Falleg gluggasetning og
fallegir gifslistar í loftum.
• Samliggjandi skiptanlegar stofur. Eldhús með
fallegum uppgerðum innréttingum. Tvö rúmgóð
herbergi.
• Mögulegt er að setja svalir til suðurs út af
stofum og hefur það verið gert í nærliggjandi
húsum.
• Stigahús er nýlega teppalagt og málað. Lóðin
vísar til suðurs, skjólsæl með tyrfðri ﬂöt, vel hirt
og með sandkassa fyrir börn.

Verð 47,9 millj.

• Björt og vel skipulögð 3ja - 4ra herbergja íbúð á
2. hæð í nýlega viðgerðu fjórbýlishúsi við Holtsgötu. Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð
á sl. árum.
• Húsið var steypuviðgert að utan og steyptur nýr
þakkantur árið 2012. Nýlega var skipt um gler
og glugga í húsinu.
• Stofa er stór og björt. Mögulegt væri að gera
herbergi úr hluta stofu. Tvö rúmgóð herbergi.
• Í risi hússins er íbúðarherbergi með nýjum þakglugga, sem tilheyrir íbúðinni.
Frábær staðsetning í gamla vesturbænum.

Verð 39,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

1957

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

BARMAHLÍÐ 28
105 REYKJAVÍK

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
s. 899 1882

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA,
löggiltur
fasteignasali
s. 861 8511

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
s. 824 9098

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

Alexander
Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 695 7700

BREIÐAVÍK 29
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
131.9 fm 4 herb. íbúð með sér inngangi, bílskúr og afgirtri verönd. Eignin skiptist í: Forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, þvottahús
og baðherbgi. Útgengt er út á stóran pall / verönd frá stofu. Bílskúrinn er rúmgóður með hita og rafmagni. Inn af bílskúrnum er
rúmgóð geymsla. V. 49,9 m.
Opið hús mánudaginn 18. feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs., s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

SÓLVALLAGATA 11
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Einstaklega falleg og vel staðsett mikið uppgerð 120.2 fm 4 herbergja íbúð með sér inngangi. Eignin hefur verið gerð upp á smekklegan
hátt. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, 2 rúmgóð svefnherbergi, tvær fallegar samliggjandi bjartar stofur með arni, skála, eldhús og
baðherbergi. Falleg íbúð á vinsælum stað í Hlíðunum. V. 61,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514 sverrir@eignamidlun.is eða Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021,
hreidar@eignamidlun.is

Falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 3-býlishúsi. Tvær samliggjandi stofur, borðstofa/vinnuherbergi, eldhús, tvö
herbergi, tvö baðherbergi. Svalir. Frábær staðsetning. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu.
Opið hús mánudaginn 18. feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl.: Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

ARNARHLÍÐ 1
101 REYKJAVÍK

LYNGÁS 1D
210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nýjar og glæsilegar íbúðir á Hlíðarenda. Einstaklega fallegt 4ra hæða fjölbýlishúsi með einstakri hönnun sem skilur það frá
hefðbundnum fjölbýlishúsum á margan hátt. Arkitektar hússins eru Alark arkitektar ehf. V. 52,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. feb. milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl.: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098 , hilmar@eignamidlun.is, Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096 ,
dadi@eignamidlun.is, Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000 , armann@eignamidlun.is

Góð 3ja herbergja 94,4 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og rúmgóðum sólpalli í vel staðsettu fjölbýlishúsi í Garðabæ.
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. V. 48,9 m.
Opið hús mánudaginn 18. feb. milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

JÓNSGEISLI 35
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg 2ja herbergja 109 fm íbúð á 2. hæð við Vatnsstíg 20-22 í Skuggahverfinu. Í íbúðinni er borðstofa/stofa, svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi og þvottahús. Geymsla í kjallara. Svalir til vesturs. Bílastæði í bílageymslu fylgir. V. 60,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 19.feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

246 fm 7 herbergja, afar vandað einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Gróin og fallegur garður, mikið útsýni.
Eignin skiptist í: Forstofu, 5 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús og 2 baðherbergi ásamt innbyggðum bílskúr.
Virkilega góð staðsetning þar sem stutt er í náttúruna, golf, íþróttasvæði Fram, skóla og leikskóla. V. 117,0 m.
Opið hús þriðjudaginn, 19. feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
s. 588 9090

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til lögg.
fast.sala
s. 661 6021

KÓPAVOGSTÚN 9
200 KÓPAVOGUR

SÍMI 588 9090

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

BERGSMÁRI 6
201 KÓPAVOGUR

60

ára +

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsileg 136,7 fm 3ja herbergja þakíbúð á 5. hæð með stæði í bílgeymslu og tvennum svölum fyrir 60 ára og eldri.
Íbúðin er á 5. hæð hússins og skiptist þannig, anddyri, tvö svefnherbergi, fataherbergi, þvottur, tvö baðherbergi, eldhús og stofa
ásamt tveimur þaksvölum 22,3 fm og 19,3 fm. Íbúðir eru afhentar án gólfefna nema á baði og þvottahúsi, þar eru flísar. V. 92,9 m.
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs., í s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

STRANDVEGUR 1
210 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsileg og björt 172.2 fm 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð með bílskúr innst í Sjálandshverfinu í Garðabæ með einstöku
sjávarútsýni. íbúðin er vel skipulögð með opnu eldhúsi, rúmgóðri stofu með stórum gluggum. Svefnherbergin eru 2 en auðvelt er að
bæta við því þriðja. Yfirbyggður pallur til vestur með útsýni yfir gálgahraun. Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús
og baðherbergi, þvottaherbergi, geymslu og bílskúr. V. 87,5 m.
Nánari uppl. Hreiðar Levý, s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

Virkilega gott 196 fm einbýlishús við Bergsmára. Fjögur góð svefnherbergi, möguleiki á því fimmta. Góðar stofur og rúmgott eldhús.
Skjólgóð verönd. Mjög góð staðsetning nálægt verslun, þjónustu og íþróttasvæði. V. 91,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 20. feb. milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

GNOÐARVOGUR 78
104 REYKJAVÍK

BREKKUSEL 2
109 REYKJAVÍK

KLAPPARSTÍGUR 13
260 REYKJANESBÆR

HRINGBRAUT 111
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

136.5 fm 6 herb. efri hæð með tvennum svölum. Eignin hefur
verið töluvert endurnýjuð. Stofa og borðstofa eru samliggjandi
eftir allri suðurhlið hússins með stórum gluggum og rúmgóðum
svölum. Mögulegt að leigja út forstofu herbergi. V. 56,9 m.
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093,
kjartan@eignamidlun.is.

HÓLSVEGUR 17
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Falleg og endurnýjuð 3ja-4ra herbergja 94,8 fm íbúð á 2.hæð
með sérinngangi. Nýlega hefur verið skipt um eldhúsinnréttingu,
tæki og baðherbergi endurnýjað. V. 42,9 m
Opið hús mánudaginn 18. feb. milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg. fs. s. 896 1168,
kjartan@eignamidlun.is

Erum með í sölu 272,5 fm raðhús á þremur hæðum með bílskúr.
Húsinu hefur verið skipt upp í þrjár sjálfstæðar íbúðir. Húsið var
tekið töluvert í gegn árið 2015. Gott hús sem auðvelt er að breyta
aftur í stórt fjölskylduhús. V. 89,9 m.
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096,
dadi@eignamidlun.is

RAUÐÁS 12
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Um er að ræða bjarta og skemmtilega 111,5 fm 6 herbergja
íbúð með fallegu útsýni. Gólfflötur er stærri vegna rishæðar
þar sem meirihlutinn af rýminu er óskráður. Stutt er í alla helstu
þjónustu. V. 51,9 m
Opið hús mánudaginn 18. feb. milli kl. 17.00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander I. Kristjánsson lg.fs. 695 7700,
alexander@eignamidlun.is

101,3 fm 5 herb. íbúð á neðri hæð í mjög vel staðsettuþríbýli við
Klapparstíg í Njarðvík ásamt bílskúr sem er 51 fm. Sérinngangur,
gott skipulag. Talsvert upprunaleg íbúð og gler þarfnast
endurnýjunar. Stór gróinn garður. Laus strax. V. 31,9 m
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

ÁLFHÓLSVEGUR 147
200 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN
80,6 fm 3 herb. íbúð/hús á jarðhæð í frábærlega vel staðsettu
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr samtals 104,6 fm. Sérinngangur.
Endurnýjað eldhús, baðherbergi, gólfefni, skápar, lagnir að mestu
og fl. Stutt í helstu þjónustu. V. 49,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Góð 75.5 fm 3 herbergja íbúð á 2. hæð. Eldhús er með
endurnýjaðri innréttingu. Íbúðin er laus til afhendingar við
kaupsamning. Eignin skiptist í forstofuhol, 1-2 svefnherbergi,
stofu, eldhús. V. 38,9 m
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. 896 1168,
brynjar@eignamidlun.is

ÞINGVAÐ 45
110 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
203.6 fm vel staðsett raðhús á 2 hæðum m bílskúr. Fjögur
svefnherbergi, stórar suðursvalir. Parket og flísar á gólfum,
sérverönd. Góð aðkoma að húsinu. Stutt í skemmtilegar
gönguleiðir og að Elliðavatni. Steinsnar í skóla og leikskóla.
V. 80,9 m
Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Naustavör 28-34
www.bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Bryggjuhverfið í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3-4 hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 28-34.
Íbúðirnar eru 76-244 fm, 2-4 herbergja.
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílskýli fylgja
flestum íbúðum. Útsýni til sjávar er úr flestum íbúðum.

ENNEMM / SIA / NM91943

REYNSLA
FAGMENNSKA
METNAÐUR
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n
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

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

Jón Rafn Valdimarsson Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson Hrönn Bjarnadóttir
hdl. og aðst. fasteignasala lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851
Sími: 616 1313

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
899 1178

Sími:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Sími:

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson
hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
865 4120
Sími: 897 0634

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
845 8958

Sími:

Þórhallur Biering Gunnar H. Einarsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Sími:

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Miklaborg kynnir:
Fallegt 240,4 fm endaraðhús ásamt bílskúr

Hjallaland 1

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og
fengið gott viðhald í gengum árin
Sérlega rúmgóðar stofur, 5 herbergi,
3 baðherbergi, eldhús, þvottahús og gleymslur

108 Reykjavík

6YDOLUHIULK¨²DUHUX\ˋUE\JJ²DU
Glæsilegur garður með sólpöllum og gróðri.

OPIÐ HÚS

Verð:

94,9 millj.

þriðjudaginn 19. feb. kl. 17:30 - 18:15

Nánari upplýsingar veitir:

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

Jökulhæð
210 Garðabær

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4

Gautavík 19

108 Reykjavík

112 Reykjavík

sími

569 7000
www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Með þér alla leið

Vandað og vel skipulagt 226,2 fm einbýlishús
á einni hæð á þessum vinsæla stað í Garðabæ
Eignin skiptist ma í rúmgóða og bjarta stofu
með aukinni lofthæð, hjónaherbergi með sér
baðherbergi og fataherbergi 3 barnaherbergi,
eldhús, sjónvarpshol og baðherbergi
Lagnakjallari undir öllu húsinu ásamt
rúmgóðri geymslu á háalofti
Mjög rúmgott bílaplan við húsið ásamt
sólríkum palli og heitum potti
Stór lóð í góðri rækt

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

Verð:

108,0 millj.

Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi
Stór suðurpallur með skjólgirðingu
Tvö rúmgóð svefnherbergi með fataskápum
Eldhús með fallegri innréttingu,
mikið skápapláss
Þvottahús og geymsla innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

45, 9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 18.feb. kl.17:00 - 17:30

þriðjudaginn 19.feb. kl. 17:00 - 17:30

Hagamelur

Ásvallagata 59

107 Reykjavík

101 Reykjavík

Falleg og mikið endurnýjuð 81,0 fermetra
3ja herbergja íbúð með sér inngangi í
fallegu húsi á þessum vinsæla stað
í Vesturbæ Reykjavíkur
Nánari upplýsingar veitir:

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

Vel skipulögð og björt 52 fermetra
2ja herbergja á 2. hæð á þessum vinsæla
stað við Ásvallagötu í Vesturbæ Reykjavíkur

Aukin lofthæð er í íbúðinni

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stór húsgarður í innilokuðu porti að danskri
fyrirmynd, með leiktækjum og bekkjum

41,9 millj.

.

Verð:

31,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 18.feb. kl.17:00 - 17:40

þriðjudaginn 19.feb. kl. 17:00 - 17:45

Kirkjubraut 5

Jöklafold 43

170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir:

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

112 Reykjavík

Falleg og nokkuð endurnýjuð 118 fm
neðri sérhæð
Nýlegt eldhús og baðherbergi
Þrjú góð svefnherbergi og möguleiki
á því fjórða
Stór sér verönd í suður
Frábær staðsetning
Verð:

Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herbergja
106 fm íbúð
Rúmlega 100 fm sérlóð út frá stofu
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nýlegt eldhús og gólfefni
Björt og falleg eign

54,9 millj.

.

47,9 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 18.feb. kl.17:00 - 17:30

þriðjudaginn 19.feb. kl. 17:30 - 18:00

Gnoðarvogur 72

Mosarimi 3

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

112 Reykjavík

Falleg íbúð á fyrstu hæð til hægri
Tvö svefnherbergi og tvær stofur
Tvennar svalir
Gott skipulag, fermetrar nýtast vel
Stór lóð í sameign / Tvennar geymslur
)U£E¨UVWD²VHWQLQJJUµL²KYHUˋÀDUVHP
stutt er í alla þjónustu, verslun og skóla
Laus strax
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

42,9 millj.

.

3ja herb íbúð á jarðhæð m sérinngangi
84 fm að stærð með geymslu
Sérmerkt stæði í bílskýli
Hús viðgert og málað sl sumar
Vel skipulögð íbúð, björt og falleg
Sér verönd / garður
Verð:

41,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 18.feb. kl.17:00 - 17:45

þriðjudaginn 19.feb. kl. 18:00 - 18:45

Langalína 21

Bárugata 37

210 Garðabær

101 Reykjavík

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á
fyrstu hæð við Löngulínu í Garðabæ
Eignin er 91,8 fm
Þvottaherbergi með innréttingu
innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir:
Rúmgóðar svalir
Ásgrímur Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali
Sérgeymsla í kjallara
asi@miklaborg.is sími: 865 4120

Verð:

Mikið endurnýjuð 98 fm, 3ja til 4ra herbergja
Nýlegt baðherbergi og gólfefni
Falleg eldri innrétting í eldhúsi
Nánari upplýsingar veitir:

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

49,9 millj.

.

Nýlega endurnýjaðir gluggar að
hluta sem og dren
Frábær staðsetning
Verð:

49,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 19.feb. kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 19. feb. kl. 17:00 - 17:45

Hjarðarhagi 60

Bleikjulækur 35

107 Reykjavík

800 Selfoss

Vel skipulögð og endurnýjuð íbúð á
1. hæð í góðu húsi við Hjarðarhaga 60
í vesturbænum
109 fm
Nánari upplýsingar:

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

4ra herbergja

Nánari upplýsingar veitir:

Bílskúr
Verð:

51,9 millj.

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

Glæsilegt nýtt einbýlishús á einni hæð ásamt
innbyggðri bílgeymslu við Bleikjulæk á Selfossi
Húsið er 181,6 fm, þar af er bílgeymsla 28,5 fm
Fjögur svefnherbergi
Stór verönd úr lerki með heitum potti
Kamína í stofu, steinn á borðum í eldhúsi
og vínkælir. Gufuherbergi með forrými og
sér-sturtuaðstöðu
Verð:

Með þér alla leið

64,9 millj.

.

Grandavegur 42 A, B og C

OPIÐ HÚS

107 Reykjavík

miðvikudaginn 20. feb. kl. 17:00 - 17:30

Ársalir 3

201 Kópavogur
Íbúð með fallegu útsýni á 8. hæð
Lyftuhús með stæði í bílageymslu
Svalirnar eru yˋrbyggðar
2 svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Íbúðin er 99,7 fm að stærð
Verð:

51,0 millj.

.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 20. feb. kl. 17:00 - 17:30

Bárugata 5
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð þriggja
herbergja íbúð í kjallara á Bárugötu

mánudaginn 18.feb. 17:00 - 18:00

Íbúðin var öll tekin í gegn 2017
Nánari upplýsingar veitir:

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

Einstaklega vel hannaðar íbúðir með
yˋrbyggðum þaksvölum sem eykur
notagildi og nýtur sólar frá morgni
til sólarlags að kvöldi.

Góð eign í hjarta bæjarins

Verð:

36,9 millj.

.

Tvö baðherbergi eru í öllum íbúðum
og allar þriggja herbergja með
mismunandi skipulagi.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 20. feb. kl. 17:15 - 17:45

Sérstæði í lokaðri bílgeymslu
með rafhleðslustöð.

Krummahólar 8
111 Reykjavík

141 ÍBÚÐIR – AÐEINS 9 ÍBÚÐIR EFTIR
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á 3.hæð
í lyftuhúsi
Sérmerkt stæði í bílageymslu Útsýnissvalir
Stutt í alla þjónustu

Nánari upplýsingar veitir:

Hrönn Bjarnadóttir, lögg. fasteignasali
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851
Verð:

29,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 20. feb. kl. 17:30 - 18:15

Fálkagata 17
107 Reykjavík

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð
Íbúðin mikið til upprunaleg
Hús mikið endurnýjað
Magnað útsýni til suðurs

Nánari upplýsingar veitir:

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

46,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 20. feb. kl. 17:30 - 18:15

Flókagata 55
105 Reykjavík

Laus strax
Nánari upplýsingar veitir:

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

Drauma íbúð á jarðhæð, með sérinngangi
í þessu reisuleg fallega húsi
Íbúðin er rúmgóð 3ja herbergja
Í húsi sem hefur verið vel við haldið
Glæsileg hönnun, öll rýmin með sérstýðu
Endurnýjað baðherbergi, ˌísalagt með
hvítum marmara
Óbein lýsing í stofu og einstakt form á rýminu
Fallegir gluggar sem setja mikinn
svip á eignina
Verð:

43,9 millj.

Íbúð 01
3ja herbergja endaíbúð
Stór stofa með
opnu eldhúsi
Tvö baðherbergi
<ˋrbyggðar svalir í
norður og suður
Alls fermetrar með
svölum 166 fm

Íbúð 03
3ja herbergja endaíbúð
með. frábæru útsýni
Stór stofa m. opnu eldhúsi.
Hjónaherbergi með sér wc
með sturtu
Gestasnyrting með sturtu,
tveimur handlaugum
Alls fermetrar með svölum
176 fm

Verð frá 72,2 millj

Verð frá 78,6 millj

3ja herbergja íbúð á
efstu hæð
Ca. 150 fm þaksvalir
ásamt tveimur
yˋrbyggðum svölum
Frábært skipulag
Hjónaherbergi með
fataherbergi og wc
Stór stofa, opið eldhús
með eldunareyju
Alls fermetrar með
yˋrbyggðum svölum
frá 160 fm

3ja herbergja íbúð á
efstu hæð
Ca. 140 fm þaksvalir
ásamt tveimur
yˋrbyggðum svölum
Stofa með
eldhús í miðju,
eldunareyja með háˋ
Tvö baðherbergi

Verð frá 105,2 millj

Verð frá 97,7 millj.

Alls fermetrar með
yˋrbyggðum svölum
161 fm

Íbúð 04
3j herbergja útsýnisíbúð
Stofa með opnu eldhúsi með eldunareyju
Hjónaherbergi með fataherbergi og
sér wc með sturtu
Gestasnyrting með sturtu
<ˋrbyggðar sjávarútsýnissvalir
Alls fermetrar m. svölum frá 165 fm
Verð frá 78,9 millj
Nánari upplýsingar veita:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

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

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

Laugavegur 86-94
2ja til 3ja herbergja íbúð, alls 92,4 fm
Svalir til suðurs

101 Reykjavík
Verð :

48,5 millj.

Sér bílastæði fylgir með
Lyftuhús, byggt árið 2006
Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 27
3ja herbergja íbúð, 99 fm á þriðju hæð
með glæsilegu útsýni
Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, svalir, geymslu og
stæði í bílageymslu
Íbúðin er ný, og er fullbúin með gólfefnum

Verð :

210 Garðabær

Heiðargerði 100

59,9 millj.

Fallegt 186 fm einbýlishús, innst í götu, á

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

rólegum stað í Heiðargerði 5 svefnherbergi,

Verð :

79,5 millj.

2 rúmgóðar stofur og innréttaður bílskúr
Búið að fara í þak, glugga, skólp, dren og lagnir

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

60 ár

löggiltur fasteignasali

a og e

ldri

Tangabryggja
110 Reykjavík

Sóltún 1

105 Reykjavík

Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð 79,0
FM AÐ STÆ
RÐ Lyftuhús / Íbúar +60 ára
Sér inngangur af svölum
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur
Þvottahús og baðherbergi með glugga
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir

Verð :

52,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Árskógar 6 íbúð 1303

109 Reykjavík

Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð fyrir
60 ára og eldri. Tvö stæði í bílageymslu
Á 13. og efstu hæð með óhindruðu útsýni
til sjávar og fjalla
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

Verð :

79,9 millj.

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Hegranes 13

210 Garðabær

Reisulegt og sjarmerandi um
Verð : 137,5
340 fm einbýlishús
Húsið stendur á stórri og fallegri eignarlóð
Innra skipulag er gott og bíður uppá möguleika
Stór og falleg stofurými með útsýni og arni
6 svefnherbergi, 3 baðherb, tvöfaldur bílskúr
Möguleiki að nýta neðri hæð að hluta sem íbúð

millj.

Bókið skoðun hjá sölumönnum.
Stærð íbúða er frá 44.9 fm. upp í 191 fm. og ýmist með
svölum eða sérafnotareit með palli. Þvottahús er í öllum
íbúðum ýmist afmarkað eða sem hluti af baðherbergi.
Geymslur eru í kjallara.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Miklaborg og ÞG Verk kynna glæsilegar íbúðir í nýbyggingu
að Tangabryggju 13.Íbúðirnar í húsinu er 63 talsins.
6W¨²L¯E¯ODJH\PVOXI\OJLUˌHVWXP¯E¼²XP

löggiltur fasteignasali

Jökulgrunn 9

113 Reykjavík

Fallegt raðhús á einni hæð
fyrir 60 ára og eldri
Eignin er 85 fm
Sérbílastæði fyrir framan hús góður
bakgarður með hellulagðri verönd
Laus strax

Verð :

52,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

löggiltur fasteignasali

hdl og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veita:

Bollagarðar 2

170 Seltjarnarnes

Virkilega glæsilegt, algjörlega endurnýjað
Verð
:
185,0
og vel skipulagt 319,2 fermetra einbýlishús
á einni hæð á glæsilegri 845,0 fermetra
afgirtri lóð á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi
Aukin lofthæð er í húsinu að mestu og virkilega falleg
gluggasetning gerir það mjög bjart og skemmtilegt

millj.

Nánari upplýsingar:

101 Reykjavík

Tveggja herbergja lúxusíbúð
Verð : 50,9 millj.
Gengið inn af svölum í íbúð
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar
Bílastæði í lokaðri upphitaðri aðgangsstýrði bílageymslu
Þaksvalir á 6 og 7 hæð
Iðandi mannlíf og mikil uppbygging á svæðinu

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

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
865 4120
asi@miklaborg.is

Sími:

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313
fridrik@miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Reykjavíkurvegur 31
Falleg og uppgerð stúdíóíbúð í 101
¯6NHUMDˋU²L¯5H\NMDY¯NPH²V«ULQQJDQJL
Háskólinn í göngufæri
ásamt annarri þjónustu

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

Mýrargata 26 íbúð 513

101 Reykjavík
Verð :

23,7 millj.

löggiltur fasteignasali

Hrísrimi 30

112 Reykjavík

Parhús, sem er rúmlega 200 fm, skiptist
í þrjú svefnherbergi á neðri hæð, tvö
baðherbergi, rúmgóða stofu með góðri
lofthæð, eldhús, sólskála og bílskúr
Skjólgóðar svalir mót suðri
Útsýni til Viðey og Snæfellsjökuls
Göngufæri við skóla
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Verð :

75,9 millj.

Skúlagata 44

101 Reykjavík

4ra herbergja, 93,3 fm íbúð á þriðju hæð í
Verð : 48,9 millj.
lyftuhúsi við Skúlagötu 44. Merkt stæði er
við húsið. Eignin skiptist í anddyr, opið rými
sem er svefnherbergi á teikningu, eldhús, stofu, baðherbergi,
geymslu, tvö svefnherbergi, svalir og sérgeymslu í kjallara.
Eignin er laus strax við kaupsamning.
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

Keilugrandi 2

107 Reykjavík

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 2ja
Verð : 36,5
herbergja íbúð
Skráð 82,6 fm þar af er stæði í bílageymslu
26,8 fm
Glæsilegt opið eldhús með innbyggðum tækjum
Rúmgott svefnherbergi og björt stofa
Suðursvalir og þvottaaðstaða á baði

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Mánatún 1

Brattholt 6A

270 Mosfellsbær

Glæsileg ný 3ja herb. endaíbúð á 8. hæð
Verð : 110,0 millj.
Eignin er skráð FMR 146,2 fm
Í lyftuhúsi / Tvær lyftur
Nýbygging - efsta hæð gólfsíðir útsýnisgluggar
Einstakt útsýni / Tvennar þaksvalir - til suðurs og vestur
Innréttingar eru sér hannaðar í samvinnu við arkitekt
Eigninni fylgir tvö stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum
Verð : 54,9 millj.
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR
)M¸OVN\OGXY¨QWKYHUˋ
Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig pallur til norðurs
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum
Stórar bjartar stofur með útgengt út á afgirtan skjólgóðan pall

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

105 Reykjavík

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Sigva

ldahú

s

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 19. feb. kl. 16:30 - 18:00

Ásvegur 9

311 Hvanneyri

Heillandi einbýlishús hannað
Verð : 40,9
af Sigvalda Thordarsyni
Stórbrotið útsýni og frábær hönnun
156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð
Um klukkutíma frá Rvík og 15 mín frá Borgarnesi
Möguleiki á auka íbúð
Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherbergi

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Kjarrás 12

210 Garðabær

Fallegt og mjög vel skipulagt endaraðhús
Innst í botnlanga, eftirsótt staðsetning

Verð :

84,5 millj.

Stór, björt og falleg alrými með útg. á verönd
Fjögur herbergi liggja að svefnherbergisgangi
Gott baðherbergi, gestasnyrting og sér þvottahús
Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

ávar

Útsýni til sj

Tjarnarstígur 8
Tvílyft um 190 fm einbýlishús á
Verð : 94,9
þessum eftirsótta stað við sjávarsíðuna
á Seltjarnarnesi
Húsið hefur verið talsvert endurnýjað
Innra skipulag gott og bíður uppá ýmsa möguleika
Góð alrými, 3-4 svefnherbergi og 2 baðherbergi

a

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Kötlufell 11

111 Reykjavík

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð

Mánatún 1 íbúð 505

105 Reykjavík

Sérmerkt bílastæði

Glæsileg íbúð 2ja herbergja endaíbúð á
5. hæð í nýbyggingu. Lyftuhús / Tvennar svalir Verð : 63,4
Eigin er skráð hjá FMR 114,5 fm
Stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðar innréttingar frá Brúnás
Afhending við kaupsamning.
Einstök staðsetning á rólegum stað í hjarta borgarinnar

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Íbúðin var nýlega mikið endurnýjuð að innan
Hús klætt að utan og nýlegir gluggar
)U£E¨UWVNLSXODJRJ\ˋUE\JJ²DUVYDOLU

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

29,9 millj.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

millj.

löggiltur fasteignasali

Lækjasmári 58
Falleg og velskipulögð íbúð ásamt stæði í
E¯ODJH\PVOX£Jµ²XPVWD²¯6P£UDKYHUˋQX
Tvö góð svefnherbergi, rúmgott eldhús
og suðursvalir
Góð eign á góðum stað
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

201 Kópavogur
Verð :

42,9 millj.

Fallegt 2 hæða einbýlishús þar
sem allir fermetrar nýtast vel

Melás 2

Að stærð 197,3 fm

210 Garðabær

Heitur pottur á stórum palli
suður pallur
Mjög stór lóð 806 fm,
bíður uppà ýmsa möguleika

+YHUˋVJDWDD
58,8 fm kjallaraíbúð

%DUQY¨QWKYHUˋVNµODU¯ÀUµWWD
PDQQYLUNL£QÀHVVD²IDUD\ˋUJ¸WX

101 Reykjavík
Verð :

21,5 millj.

Fallegt hvítt eldhús með borðkrók

1-2 svefnherbergi
Búið að skipta nýlega um gólfefni

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

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Rúmgóður bílskúr

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

74,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Öldugata 14

101 Reykjavík

Frakkastígur 12A

Vel byggt 482 frm steinteypt hús sem
Verð : 225,0 millj.
stendur á 500 fm eignarlóð á besta stað
í miðbæ Reykjavíkur.
Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum
tíðina og er í góðu ástandi.
Góð staðsetning í hjarta miðbæjarins þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins.

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð með

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232 Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali

s. 778 7272 Axel Axelsson

101 Reykjavík
Verð :

við Frakkastíg í miðbænum með

37,1 millj.

bílastæði í bílageymslu
Sérinngangur

Skerseyrarvegur 7

220 Hafnarfjörður

151,5 fm hæð og ris við Skerseyrarveg 7
¯+DIQDUˋU²L
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, tvennar stofur, svalir
með stiga niðrí garð. Bílskúr sem er 25,5 fm
er með köldu vatni og rafmagni.

Verð :

56,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

+YHUˋVJDWD %DUµQVVW¯JXU

löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

101 Reykjavík

þriðjudaginn 19. feb. kl. 17:00 - 18:00
Glæsilegar nýjar íbúðir
á besta stað í miðborginni
Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð.

Verð frá

Öllum íbúðum fylgja stæði í
lokaðri bílageymslu

44,0 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Falleg læst álklæðning
Frábær hönnun
Veglegar svartbæsaðar innréttingar
Silestone í borðplötum
Lokaður suður garður

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

Með þér alla leið

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

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851
hronn@miklaborg.is

Lundur 3

Glæsileg íbúð á sjöttu hæð á suðaustur horni hússins
Útsýni til fjalla og sjávar - Suðursvalir
Lyftuhús - Stæði í bílageymslu

200 Kópavogur

Verð :

Framnesvegur 62
Fimm herbergja íbúð á efstu hæð
Stæði í bílageymslu

84,9 millj.

101 Reykjavík
Verð :

58,5 millj.

Miðsvæðis í Reykjavík
Stutt í þjónustu
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Hörðaland 2

108 Reykjavík

Fallega og endurnýjaða 95,4 fm,
3-4 herbergja íbúð með suðursvölum.

Verð :

50,9 millj.

Gengið upp hálfa hæð, í nýlega viðgerðu
og máluðu litlu fjölbýlishúsi við

Nánari upplýsingar veitir:

Hörðaland 2 í Fossvogi

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

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Einhella 5

221 Hafnarfjörður

IPDWYLQQXK¼VQ¨²L¯+DIQDUˋU²L
Lóðin er 4955 fm að stærð
Húsið skiptist í 7 bil
frá 215 fm til 236 fm að stærð
Afhending mars 2019
Húsið er samtals 1622 fm að stærð

Verð :

57,2 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

851 Hella

Snyrtilegt einbýlishús á einni hæð
Húsið er skráð skv þjóðskrá 103 fm
auk viðbyggingar (plötu) um 15 fm
Eignin telur góða forstofu, stofu, eldhús,
tvö svefnherbergi, þvottahús og útigeymslu
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu skoðuð

Verð :

24,7 millj.

Nánari upplýsingar:

203 Kópavogur

Nýtt og vel skipulagt parhús í byggingu
Afhendist tilbúið til innréttinga,
fullbúið að utan
Húsið er alls 208 fm.
Stórt opið stofu og eldhúsrými
4-5 svefnherbergi,
tvö baðherbergi og sér þvottahús

Verð :

78,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Álalækur 13 og 15
Nýjar 3-5 herbergja íbúðir
Arkitekt Kristinn Ragnarsson,
Verktaki ÞG Verk
Lyftuhús á þremur hæðum
Afhending er í mars 2019
s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Stigahlíð 52

105 Reykjavík

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, sólstofa
Tvöfaldur bílskúr, fallegur garður
Nánari upplýsingar:

Verð :

137,0 millj.

800 Selfoss
Verð frá :

34,9 millj.

Háholt 7b

Skógarás 3

311 Skorradalur

Tvö hús undir sama þaki ! 120 fm tvískipt
heilsárshús 7 svefnherbergi og gestahús
til viðbótar
Heitt og kalt vatn, heitur pottur
Rúmlega 5000 fm eignarland
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna
Hentar vel fyrir fyrirtæki
s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

840 Laugarvatn

Parhús sem er 94,3 fm að stærð og
VNLSWLVW¯IRUVWRIXPH²ˌ¯VXPÀYRWWDK¼VL
baðherbergiklefa með sturtu,
tvö svefnherbergi, rúmgott eldhús og
stofu sem eru í opnu rými
Eign sem getur verið laus í mars
s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

42,0 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

29,7 millj.

löggiltur fasteignasali

Hlíðarbraut 5

220 Hafnarfjörður

Reisulegt einbýli á góðum stað í Suðurbæ
Verð : 71,9 millj.
Hafnarfjarðar 203,4 fm með aukaíbúð í
kjallara Frábær staðsetning við grænt
svæði Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð Auðvelt að opna á milli
og nýta húsið sem eina heild - Góður garður
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

851 Holt

Fallegur 49,9 fm bústaður að meðtalinni
Verð : 27,9 millj.
5,5 fm geymslu 50 mín frá Rvík og 10 mín
frá Hellu 6,8 ha sumarbústaðarland með
beitilandi fyrir 11 hesta.
)DOOHJW¼WV¿QL\ˋU+HNOX(\MDIMDOODM¸NXORJ
Vestmannaeyjar. Stór pallur og heitur pottur.
Talsverður trjágróður.
Upplagt fyrir hestafólk
s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Þjóðólfshagi 7

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Austurkór 129

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Fossalda Hellu

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Höfðatorg
Bríetartún 9- 11
105 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir í hjarta
Reykjavíkur
Íbúðarbygging með verslun
og þjónustu á jarðhæð.
2ja til 4ra herbergja íbúðir
Stór bílakjallari

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

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Verð frá 43 millj.
Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Helmingur íbúða seldur

VIÐ LEITUM AÐ
Rað, par eða einbýlishús í 201-203 Kópavogi mikil eftirspurn

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli í Öndverðarnesi eða Kiðjabergi.

3-4ra herbergja íbúð í Kópavogi með góðu
aðgengi á fyrstu hæð eða lyftuhúsi

Eign í Garðabæ á 120 millj, 4 svefnherbergi

Eigendur af góðri 4 herbergja íbúð í 6DODKYHUˋ vilja stækka við
sigí rað / parhús í nágrenninu

Atvinnuhúsnæði að stærðinni 1200 fm á höfuðborgarsvæðinu

Rað eða parhús á höfuðborgarsvæðinu með góðum bílskúr
verð að 90 milljónum.
Eigendur af 270 fm parhúsi í 6DlDKYerˋ vilja minnka við sig
í minna rað, parhús eða hæð.
Rað eða parhúsi í Kópavogi eða Garðabæ að 95 milljónum.
+Dˋ²VDPEDQGYL²

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

(LJQ¯+DIQDUˋU²LKHOVWá einni hæð 80 millj.
Eign í Þingholtunum að verðbili 160 millj
Eign á 31 millj sem fyrstu kaup í Rvk
+Dˋ²VDPEDQGYL²

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jko@miklaborg.is

sími: 775 1515

Þriggja herbergja íbúð í lyftuhúsi íKYHUˋH²D
+¨²PH²E¯OVN¼UH²DV«UE¿OL¯KYHUˋ
Sérbýli með bílskúr¯KYHUˋH²D
E¼²¯6HOMDKYHUˋDOOWD²PLOOM

Einbýli á einni hæð í Kópavogi, 200 fm+

Sérbýli með aukaíbúð í Reykjavík, Kópavogi eða Garðabæ,
stærra en 200 fm

Raðhúsi í Garðabæ, 150 – 200 fm
(LQE¿OL¯.µSDYRJLH²D+DIQDUˋU²L með tvöföldum bílskúr
KHUEHUJMDHLQE¿OL¯6HOMDKYHUˋ
Einbýli með möguleika á aukaíbúð í 110 Rvk.

Ásgrím Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali

asi@miklaborg.is

sími: 865 4120

Þriggja herbergja íbúð við Austurströnd í lyftuhúsi

4ra herbergja íbúð í 108 Rvk.

3ja til 4ra herbergja íbúð á Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi

+Dˋ²VDPEDQGYL²

Axel Axelsson, lögg. fasteignasali axel@miklaborg.is

+Dˋ²VDPEDQGYL²

Einbýli á einni hæð með bílskúr í Grafarvogi

sími: 778 7272

Hús með 4-5 íbúðum með góðu aðgeni í Reykjavík
Byggingalóð fyrir 6-12 íbúðir á höfðuborgarsvæðinu
5D²K¼VYL²2WUDWHLJH²D/¨NMDKYHUˋfjöldi kaupanda á skrá
Sérbýli með sjávarútsýni í vesturhluta Kópavogs eða Garðabæjar
Sérbýli neðarlega í Fossvogi, hámarksverð 120 millj

+Dˋ²VDPEDQGYL²

Ólaf Finnbogason, lögg. fasteignasali

olafur@miklaborg.is

sími: 822 2307

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur póstnr 107 í lyftuhúsi.

Sérhæð við Þinghólsbraut í Kópavogi

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi

IPDWYLQQXK¼VQ¨²L¯+¸I²DKYHUˋ5Y¯N

3ja herbergja íbúð í Hlíðunum

400 fm einbýli í Krikunum Mosfellsbæ

+Dˋ²VDPEDQGYL²

Jórunni Skúladóttur, lögg. fasteignasali jorunn@miklaborg.is

+Dˋ²VDPEDQGYL²

sími: 845 8958

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

Rað/par á Seltjarnarnesi
Hæð, 4-5 herberjga með sérinngangi í 104, Vogar og Sund
+Dˋ²VDPEDQGYL²

Þórhall Biering, lögg. fasteignasali

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

2ja-3ja herbergja íbúð í hverfum 107 og 170
UDKHUEHUJMD¯E¼²¯KYHUˋH²D
+Dˋ²VDPEDQGYL²

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

pall@miklaborg.is

Ásgrímur Ásmundsson Ólafur Finnbogason
hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
865 4120
Sími: 822 2307

Sími:

sími: 893 9929

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Með þér alla leið

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

520 9595

Áb. Sigurður G unnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

Fa s t ei 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

Baugatangi 8

Gullengi 3

51.900.000

112 Reykjavík

101 Reykjavík

Tilboð

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

Stærð: 142,3 m2

Bílskúr

Björt 4ra herb. íbúð á 2. hæð með bílskúr. Rúmgóðar svalir í suðaustur. Íbúðin er
115,7 fm og bílskúr 26,6 fm. Geymsluloft í bílskúr. Nýlega slípað parket á íbúð. Þrjú
svefnherbergi, sjónvarpshol, stofa, borðstofa og borðkrókur við eldhús. Þvottahús
innan íbúðar. Baðherb. með baðkari og sturtu. Svalarinng. í sam.forstofu 2ja íbúða.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Laufengi 12

112 Reykjavík

FALL
E
ÚTS GT
ÝNI

40.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19 feb. kl 17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 320,9 m2

Einstaklega glæsilegt og fallegt 320,9 fm einbýli með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Vandaður frágangur innanhús, þrjú baðherbergi
og eldhús var endurnýjað og uppgert á árunum 2015-2017, um innanhúshönnun sá Berglind Berndsen. Innréttingarnar eru sérsmíðar
af HEGG, svartsprautulökkuð eikarinnréttingar í eldhúsi og baðherbergjum. Einnig er þvottahús uppgert og búið að endurnýja gólfefni
á anddyri. Hiti í gólfum í eldhúsi,baðherbergjum og þvottahúsi. Skjólveggir eru nýlega endurnýjaður. Glæsileg aðkoma er að húsinu,
lóð fallega hönnuð. Eignin er með þremur svefnherbergjum með möguleika að bæta við ﬂeiri svefnherbergjum, þremur uppgerðum
baðherbergjum, eldhúsi, tveimur stofum, sjónvarpsherbergi, hobbýherbergi, líkamsræktarherbergi með gufu og sturtuaðstöðu,
þvottahúsi og tveimur geymslum. Einstök eign á friðsælum stað, húsið stendur á eignarlóð í Skerjaﬁrði við rúmgóðan botnlanga. Sjón
er sögu ríkari. Uppl. veitir Sigga Rut fasteignasali í gsm: 699 4610

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 20. feb. kl.17.30-18.00
Herbergi: 3

Naustavör 28-34

Naustavör 28-34
Naustavör 28-34 er í glæsilegu 44 íbúða fjölbýlishúsi í Bryggjuhverﬁnu í vesturbæ Kópavogs Íbúðirnar eru frá 76.46 til 244.9 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás
og AEG eldhústækjum frá Ormsson. Íbúðirnar eru ýmist með
góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu
fylgja ﬂestum íbúðum.

SJÁVARÚTSÝNI
NÝT

Stærð: 95,9 m2

*ÚTSÝNI* Hjónaherb. með skápum og gott barnaherb. Eldhús er opið að hluta við
stofu með útgengi út á svalir í suðurvestur. Rúmg. borðkrókur og björt stofa. Baðherb. með baðkari og sturtuklefa, tengi f.þvottav. og þurrk. Sérgeymsla í sameign
ásamt hjóla-og vagnageymslu. Stigagangur nýlega tekin í gegn.
Uppl. veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

T

Naustavör 28-34 er 4ra hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör
í Kópavogi staðsett örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu
sjávarútsýni úr ﬂestum íbúðunum. Í húsinu eru 2ja til 4ra herbergja
íbúðir. Íbúðirnar hafa annaðhvort svalir eða verönd. Tvennar svalir
fylgja sumum íbúðum. Bílageymsla er upphituð, sérgeymslur eru
í kjallara.
Bryggjuhverﬁð á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað
á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverﬁ við
sjávarsíðuna. Siglingafélagið Ýmir er með aðstöðu við smábátahöfnina og er það iðandi af líﬁ. Í bryggjuhverﬁnu á Kársnesinu er
gert ráð fyrir verði um 400 íbúðir.
Áætluð afhending á fyrstu íbúðum að Naustavör 28-34 er í
apríl- júlí 2019.

Sigga Rut

Herbergi: 2-4
Funalind 1

201 Kópavogi

Verð: 44,9 - 99,5 millj
42.900.000

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

Gsm: 699 4610
siggarut@fstorg.is

Stærð: 92,3 m2

Falleg 3ja herbegja 92.3 fm. íbúð á 5. hæð í góðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í
Kópavogi. Fallegt útsýni og góðar ﬂísalagðar svalir með svalalokun. Eignin skiptist í
ﬂísalegt anddyri með góðum skápum, þvottahús, eldhús, endurnýjað baðherbergi með
sturtu, tvö góð svefnherbergi og stóra rúmgóða stofu samtals 87.4 fm. Þá er sérgeymsla í
kjallara 4.9 fm. Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

Nýhöfn 2

210 Garðabær

72.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960
Herbergi: 4

Stærð: 131,7 m2

Glæsileg 4ra herbergja 131.7 fm íbúð með geymslu í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin
er á efstu hæð við sjávarsíðuna með stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu.
Stórar svalir, þrjú rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi er ﬂísalagt með baðkari og
ﬂísalagðri sturtu. Innréttingar eru með spónlagðri eik frá Brúnás.
Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

Grundarstígur 11

101 Reykjavík

36.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 2

Stærð: 65.9 m2

Falleg og sjarmerandi 65.9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í fallegu og virðulegu húsi á
góðum stað í miðbænum. Íbúðin er mikið endurnýjuð þ. á m. eldhús og parket. Íbúðin
skiptist í forstofu, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir uppþvottavél, Eldhús með
fallegum dökkum innréttingum. Innbyggðum ískáp, frysti og uppþvottavél sem fylgja með
í kaupum. Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844-6516

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

Nóatún 32

44.800.000

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. feb. kl. 18.00 – 18.30
Herbergi: 4

NÝTT FJÖLBÝLI Í GARÐABÆ
Herbergi: 2ja – 5

Reykás 11

78.900.000

110 Reykjavík

SÝN
DAG UM
LEG
A

Stærð: 68,4m2 – 166m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 81,6 m2

Herbergi: 4-5

Stærð: 202,6 m2 (+10 m2 )

Bílskúr

Falleg 4ra herb. mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Stutt í þjónustu,
m.a. verslanir, leik-, grunn- og sérskóla. Nálægð við miðbæinn og útivistarsvæði á
Klambratúni. Íbúðin hefur verið tekin í gegn á síðustu árum. Eldhús og baðherbergi voru
endurgerð. Sameign og stigagangur er snyrtilegur. Bílastæði á lóðinni. Íbúðin er hlýleg og
falleg og tekur vel á móti. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

GULLFALLEGT, VEL SKIPULAGT OG TÖLUVERT ENDURNÝJAÐ ENDARAÐHÚS
á tveimur hæðum auk háalofts og bílskúrs. Eldhús algjörlega endurnýjað og stækkað út í garð skv. samþykktum teikningum (um 10 fm.) fyrir 8 árum. Á aðalhæð er
forstofa með gestasnyrtingu innaf, þvottahús, eldhúsið og stór stofa/borðstofa.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Holtsvegur 25

Krummahólar 10

Verð frá: 39.9m – 87.9m
210 Garðabæ, Urriðah.

Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11 bílskúrum á baklóð. Hönnuðir eru Úti-Inni arkitektar. Útsýnið er ómótstæðilegt og stórfenglegt enda stendur húsið ofarlega á miðju Urriðaholtinu.
Flestar íbúðirnar eru 4ra herbergja, bjartar og vel skipulagðar. Þær
verða afhentar fullbúnar en án gólfefna nema í forstofum og blautrýmum. Þar eru gólfﬂísar. Innréttingar og skápar eru frá HTH, hurðir frá
BYKO, tæki frá Tengi og AEG og ﬂísar frá Álfaborg. Urriðaholtsskóli er í
næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir.

48.800.000

íb. 302

111 Rvk

31.900.000

Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S: 893 4416 og 837 8889.
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. feb. kl. 18.00 – 18.30
Herbergi: 3

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

Hraunbær 39

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 81,8 m2

Herbergi: 2

Rúmgóð, björt og falleg 3ja herb. íbúð. Kjörin fyrstu-kaup, dýravinaeign og “sérbýliseign” með sérinngangi, hlýleg og snotur og hefur stóran, afgirtan sér afnotareit
framan verandar á bílskýlisþaki. Gott útsýni. Sér inngangur frá Hellagötu, af
jarðhæð. Þar eru einnig bílastæði auk bílastæða við Holtsveginn.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

67.500.000

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

Stærð: 75,6 m2

EINSTAKLEGA RÚMGÓÐ, BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ Í LYFTUFJÖLBÝLI. Rúmgóð stofa, mjög rúmgott svefnherbergi, forstofa, hol og eldhús með góðu
rými fyrir borðstofuborð að hluta opið inn í stofu. Ísskápur getur fylgt. Baðherbergi með
baðkari. Þvottahús inn í íbúð. Stórar suðursvalir með glerlokun og viðarhellum á gólﬁ.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Seilugrandi 9

107 Reykjavík

32.900.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. feb. kl 17.30-18.00
Herbergi: 6

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. feb. kl 18:30-19:00

Stærð: 196,4 m2

Herbergi: 2 Stærð: 50.4 m2
Falleg og góð endaíbúð á fyrstu hæð með útgengt út á verönd. Eignin er skráð
hjá FMR 50,4 m² að stærð og er á fyrstu hæð. Sérgeymsla er á hæðinni (ekki
inní heildar fm). Rúmgott svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og glugga.
Sameiginleg lóð með leiktækjum með Rekagranda 2-10 og Seilugranda 1-9. Vinsæl
staðsetning. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Raðhús á einni hæð með bílskúr á góðum stað í Hraunbænum. Húsið er endaraðhús 196,4
fm þar af 21,1 fm bílskúr. Til viðbótar við skráða fermetra er kjallari undir öllum bílskúrnum
sem hægt er að nýta sem geymslu eða vinnurými. Í eigninni eru 3 svefnherbergi en
mögulegt er á fjórða herberginu. Út frá stofunni og sjónvarpsholinu er gengið út í stóran
garðskála með arni. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Vitastígur 18a

101 Reykjavík

62.900.000

Mosagata 8

LÁGALEITI 5,7,9

210 Garðabæ

99.700.000

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19-25

EFSTALEITI 27

Verð frá kr. 28.400.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. feb. kl 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 119,2 m

Einstaklega fallegt og sjarmerandi einbýlishús í miðborg Reykjavíkur. Húsið er bakhús á
rólegum stað. Nær umhverﬁ hússins er einstaklega snyrtilegt og fallegt. Húsið er á tveimur
hæðum. Efri hæð: Opið rými sem rúmar forstofu, eldhús og mjög stóra stofu. Neðri hæð:
tvö góð svefnherbergi, baðherbergi m/tengi f.þvottavél, geymsluskápum og auka inngangi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Dyngjugata 1

Garðabær 210

60.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN
Herbergi: 4

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. feb.kl 18.30-19.00

2

Stærð: 120 m2

Íbúð 202: Um er að ræða 4ra herb. íbúð á 2.hæð, alls 119,3 fm að stærð, ásamt
stæði í bílageymslu. Íbúð er merkt: 202 og skiptist í anddyri með fataskáp, 3 góð
svefnherb,. Gott baðherberbergi. Eldhús er með AXIS innréttingu. Íbúðin er tilbúin
til afhendingar fullbúin með gólfefnum, ﬂísar eru á baðherb., en eikarharðparket á
öðrum rýmum. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

•
•
•
•
•

Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða ﬂísalögð.
Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.
Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.
Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.
Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

Brekkubær 36

110 Reykjavík

87.500.000

Herbergi: 5

Stærð: 224,0 m2

Glæsilegt og fullbúið parhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr á frábærum
útsýnisstað.Eignin er skráð 227fm og þar af er bílskúr 40fm. Mikil lofthæð, sérsmíðaðar
innréttingar, granítborðplötur, vönduð heimilistæki, hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi, gólfsíðir gluggar,gólfhiti og frábært útsýni Svefnherbergin eru 4 og baðherbergi 3.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Brúnastaðir 23

112 Reykjavík

78.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. feb. kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. feb. kl 17.30-18.00

Stærð: 277,3 m2

Herbergi: 5

Mjög gott og vel skipulagt raðhús á 3 hæðum ásamt bílskúr og sérmerktu
bílastæði, góður möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Eigninni hefur verið vel við haldið
og stendur á skjólsælum stað rétt við Fylkisvöllinn, sundlaugina og Elliðaárdalinn.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og vel skipulagt raðhús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr. Svefnherbergi
eru 4, stofurnar bjartar og rúmgóðar og eldhús með sérsmíðaðri innréttingu og borðkrók.
Aðkoman er góð og verandir með skjólveggjum bæði fyrir framan og aftan hús. Staðsetningin er góð og fjölskylduvæn þar sem stutt er í skóla, leikskóla, Egilshöllina og fallegar
gönguleiðir. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 185,7 m2

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

S

Brynjar
Baldursson

Jóhann Friðgeir Kristinn
Valdimarsson
Tómasson

lögg. fast.

sölufulltrúi

lögg. fast.

PIÐ

Sörlaskjól 62, 107 Reykjavík.

S

HÚ

PIÐ

O

Opið hús í dag kl. 17-17,30.
Falleg 4ra herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við
Flétturima 6 í Reykjavík. Íbúðin er 110 fm og sér
geymsla í kjallara 6 fm., alls skráð 116 fm. skv.
Þjóðskrá. Þvottahús er innan íbúðar. Íbúðinni fylgir
bílastæði í bílakjallara hússins (skráð 41,7 m2).
Verð kr. 47,9 millj.
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 8927798.

lögg. fast.

Eskihlíð 12 B Rvk. 3ja herb.

S

HÚ

O

Ásmundur
Skeggjason

lögg. fast.

Álfholt 2 Hafn. 3ja herb.

Flétturimi 6 Rvk., 4ra herb. m/bílskýli.

PIÐ

Runólfur
Gunnlaugsson

S

HÚ

PIÐ

O

Opið hús í dag kl. 17-17,30
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 93,3 m2 íbúð á
3.hæð á þessum eftirsótta útsýnisstað. Nýlega
viðgert og málað hús að utan. Stórar svalir. Sér
þvottahús er í íbúð og geymsla í kjallara auk
hefðbundinnar sameignar. Íbúðin er laus strax.
Verð kr. 38,9 millj.
Uppl. Ásmundur lögg.fast. á Höfða s. 895 3000.

HÚ

O

Opið hús í dag kl. 17-17,30
Sérlega falleg og vel skipulögð þriggja herbergja
72,6 m2 enda íbúð á 4.hæð á þessum eftirsótta stað,
hornsvalir, frábært útsýni.
Verð kr. 39,9 millj.
Upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason lögg.
fast., asmundur@hofdi.is, Gsm 895 3000.-

OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.17:45 og 18:15.
Falleg 3ja herb. 73,8 fm íbúð á þessu vinsæla
stað í vesturbænum. Sjón er sögu ríkari.
Ásett verð 35,0 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, lgf. s:
896-3038 eða á johann@hofdi.is

Skálaheiði - 200 Kópavogur.

Melabraut – 170 Seltjarnarnes.

Grænlandsleið 15 Rvk., sérh. m/bílsk.

144,2 fm falleg og björt eign á jarðhæð m/sérinngangi. Íbúðin er 4-5 herb. með góðum innréttingum. Húsið var byggt árið 2000.
Ásett verð 59,8 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, lgf. s: 8963038 eða á johann@hofdi.is

Efri sérhæð ásamt bílskúr, samtals 124,1 fm á
þessum vinsæla stað með glæsilegu útsýni. Þrjú
svefnherbregi, rúmgóðar stofur yﬁrbyggðar svalir.
Ásett verð 58,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, lgf. s: 8963038 eða á johann@hofdi.is

Stórglæsleg 123,3 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, ásamt 32,2, fm. bílskúr, alls skráð 154,5 fm.
skv. Þjóðskrá. Sérlega vandaðar innréttingar
og gólfefni. Sér inngangur og Þvottahús innan
íbúðar. Húsið er steinhús byggt árið 2005.
Verð kr. 63,5 millj. Uppl. veitir Runólfur lögg.
fast. á Höfða s. 892 7798.

Hraunbær 100 v/Rofabæ, 110 Reykjavík.
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OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.16:45 og 17:15.
2ja herb. íbúð á 2.hæð með glæsilegu útsýni,
ný gólfefni og töluvert endurnýjuð. Ekki missa af
þessari!
Ásett verð aðeins 27,6 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, lgf. s: 8963038 eða á johann@hofdi.is

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

Leiðhamrar 44 OPIÐ HÚS

OP

IÐ

Frábærlega vel staðsett 280,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum.
Innbyggður 60,9 fm tvöfaldur bílskúr. Innangengt í bílskúr. Húsið
stendur í jaðri byggðar með glæsilegu útsýni. Parket, arinn, opið
og fallegt eldhús, stór stofa, þrjú baðherbergi, fjögur herbergi,
heitur pottur o.ﬂ. Verð 98,0 m.

Jötnaborgir 12 OPIÐ HÚS
HÚ

S

Vel skipulögð 93,8 fm þriggja herbergja íbúð á efstu hæð með
sérinngangi af svalagangi og útsýni. Opið eldhús, parket, sér
þvottaherbergi innan íbúðar, suður svalir út af stofu. Íbúðin er
laus við kaupsamning. Verð 41,9 m.

Opið hús á miðvikudaginn 20. febrúar kl. 17.15 – 17.45.

Opið hús á Þriðjudaginn 19. febrúar kl. 17.00 – 17.30.

VERIÐ VELKOMIN.

VERIÐ VELKOMIN.

Ásgarður 45 OPIÐ HÚS

OP
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Mikið endurnýjað og vel staðsett u.þ.b. 130 fm raðhús (skráð
109,3). Þrjú herbergi ásamt fjórða herberginu í kjallara með sér
baðherbergi. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. járn á
þaki, þakkantar, gluggar, gler, skolplagnir, raﬂagnir, innréttingar,
gólfefni og innihurðir. Verð 52,9 m.

Sóltún 11 - Glæsilegt hús.
HÚ

S

Stór, opin og björt 108,7 fm þriggja herbergja íbúð á 2. hæð í
glæsilegu og vel staðsettu lyftuhúsi.
Íbúðin er með sér inngangi af svölum og sér bílastæði í
bílageymslu. Óvenju stór parketlögð stofa með opnu eldhúsi og
stórum suður svölum.

Opið hús á miðvikudaginn 20. febrúar kl. 17.30 – 18.00.

Sér þvottaherbergi í íbúð. Aukin hljóðvist.

VERIÐ VELKOMIN.

Verð 57,9 m.

Langholtsvegur 54 OPIÐ HÚS
Falleg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi ásamt risi og bílskúr, samtals
skráð 133,9 fm. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. innréttingar, tæki og gólfefni. Hitalögn er í innkeyrslu framan við bílskúr.
Nýtt dren og skolplagnir. Verð 58,7 m.

Víkurás 4 - Stúdíóíbúð
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Sérlega góð 35 fm parketlögð stúdíóíbúð á 3. hæð í góðu húsi sem
er klætt að utan.
Baðherbergi er dúklagt og með sturtu. Stórir fataskápar.
Opið eldhús og góðar svalir.

Opið hús á Þriðjudaginn 19. febrúar kl. 17.30 – 18.00.

Á 1. hæð er þvottaherbergi og geymsla íbúðarinnar.

VERIÐ VELKOMIN.

Verð 25,9 m.

Hjarðarhagi 64 – Frábær staðsetning

Við Apavatn – Nýlegt sumarhús

Mikið endurnýjuð og falleg 101,5 fm fjögurra herbergja enda íbúð
á 1. hæð t.v.

Nýlegt og vandað sumarhús á eignarlóð. Tvær eignarlóðir samtals 9.626 fm, kjarri vaxnar og með fallegu útsýni. Eignin er samtals 115,7 fm. Stór stofa með gólfsíðum gluggum, opnu eldhúsi.
Mikil lofthæð. Glæsilegt baðherbergi. Heitur pottur. Gestaherbergi
og geymsla eru í sér húsi.

Parketlagður gangur. Endurnýjað glæsilegt baðherbergi.
Tvær parketlagðar stofur. Endurnýjað glæsilegt eldhús.
Tvö góð herbergi með skápum.
Verð 49,9 m.

Stangveiði er í Apavatni og einungis 10 – 20 mínutna akstur á
golfvelli, verslun, veitingastaði og sundlaugar.
V. 39,9 m.
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Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

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

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

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

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Kristín Pétursdóttir

Bjarklind Þór

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

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

löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Espigerði 18, 108 Rvk., 4ra herbergja.

Laugarnesvegur 88, 105 Rvk., 2ja herbergja.

Suðurgata 96, 220 Hfj., efri sérh. m/bílskúr.

OPIÐ HÚS MÁN 18/2 KL. 16:30-17:15

OPIÐ HÚS MÁN 18/2 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS ÞRI 19/2 KL. 16:30-17:15.
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Mjög góð 92,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 6-íbúða stigagangi (miðhæð), ásamt sér
geymslu á jarðhæð fyrir utan birta fm. Stórar svalir í suður. Parket og ﬂísar á gólfum.
Endurnýjað eldhús. Þvottahús innan íbúðar. Gott innra skipulag. Kjartan Sveinsson
teiknaði. Verð 44,9 millj.
Opið hús mánudaginn 18. febrúar kl. 16:30-17:15, verið velkomin.
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Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli á eftirsóknarverðum stað.
Parket og dúkur á gólfum. Upprunalegar innréttingar. Sér geymsla í kjallara. Sameiginlegt
þvottahús. Laus strax við kaupsamning. Verð 31,9 millj.
Opið hús mánudaginn 18. febrúar kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

S

Mjög góð 4ra herbergja 101,1 fm efri sérhæð ásamt 31 fm bílskúr og 17,9 fm geymslu,
samtals 150 fm. Húsið lítur vel út eftir múrviðgerðir og málun 2018. Parket og ﬂísar á
gólfum. Stórt og gott eldhús. Góðar svalir í vestur. Þvottahús innan íbúðar. Mikið útsýni.
Búið að innrétta studio-íbúð í bílskúrnum. Verð 49,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 19. febrúar kl. 16:30-17:15, verið velkomin.
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Snæland 2, 108 Rvk. 2ja herbergja.

Vesturgata 50a, 101 Rvk., 4ra herbergja.

Til leigu:

OPIÐ HÚS ÞRI 19/2 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MIÐ 20/2 KL. 16:30-17:00.

VERSLUNARHÚSNÆÐI Á LAUGAVEGI.
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Snæland 2. Vel skipulögð 61,4 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð á skjólgóðum og rólegum
stað í Fossvoginum. Stutt er í verslanir, leikskóla, skóla og íþróttasvæði. Stofa, eldhús,
baðherbergi og rúmgott svefnherbergi með skáp. Verð 32,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 19. febrúar kl. 16:30-17:00, verið velkomin.
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Vönduð og vel skipulögð 4ra herbergja 85,9 fm íbúð á þriðju hæð í lyftublokk með
frábæru útsýni. Íbúðinni fylgir stæði fyrir framan hús. Forstofa með fataskáp. Þrjú svefnh.
öll með parketi á gólfum og skápum. Baðherbergi ﬂísalagt. Eldhús með fallegri ljósri
innréttingu. Rúmgóð stofa með parketi á gólfum, sólríkar suðursvalir. Mikið útsýni.
Verð 44,9 millj. Opið hús miðvikudaginn 20. febrúar kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Laugavegur 47: Ca. 330 fm frábært verslunarhúsnæði á horni Frakkastígs og Laugavegar.
Húsnæðið er á þremur hæðum með lyftu. Húsið lítur vel út og getur nýst bæði til verslunar
og ýmsa þjónustu. Möguleiki á ﬂeiri inngöngum. Þrjú bílastæði fylgja.
Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Foldar.
Vinsamlegast haﬁð samband.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Atvinnuhúsnæði

Parhús

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

3ja herbergja

3ja herbergja

Sérhæð
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Íshella 2 - Atvinnuhúsnæði

Hólaberg 54 - Parhús

Strandasel, 109-Rvík.

Hamraborg, 200-Kóp.

Hagamelur, 107-Rvík.

Álfhólsvegur

Til sölu eða leigu gott iðnaðarhúsnæði á stórri lóð við Íshellu,
Hafnarﬁrði. Birt stærð eignarinnar er 503,2 fm. Byggingarár er
1996. Lóðin. Lóðin er 4.303,5 fm.
leigulóð. Lóðin er að stórum hluta
með varanlegu slitlagi og olíugildrum. Lóðin er öll afgirt með
stálgrindverki og tveimu hliðum.
Annað hliðið er rafmagnshlið.
Verð 149 millj.

Opið hús þriðjudaginn 19 febrúar
frá kl. 17:30-18:00.
Húsið er á tveimur hæðum ásamt
frístandandi bílskúr. Birt stærð
hússins er 139,7 fm og bílskúrinn
er 21,1 fm, samtals 160,8 fm.
Skipulag: Fjögur svefnherbergi,
stofur, eldhús, tvö baðherbergi,
þvottahús, geymsla og bílskúr, í
bílskúr er heitt og kalt vatn, rafmagn. Útsýni. Verð: 59,8 millj.

Rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3.hæð
efstu með suðursvölum. Hús í
góðu ástandi, nýlega er búið að
múrviðgera, mála og endunýja
þak á húsinu. Gler í íbúð hefur
verið endurnýjað að hluta.
Sér merkt bílastæði.
Afhending ﬂjótlega.
Verð: 35,9 millj.

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
á 1.hæð í lyftuhúsi, bílskýli. Tvennar suður svalir. Ath. Húsið er
allt nýlega múrviðgert og málað
utan. Hugguleg sameiginleg lóð
og sameiginleg bílageymsla í
kjallara.
ATH. Laus til afhendingar.
Verð: 35,7 millj.

Hagamelur, 107-Rvík. Ósamþykkt 2ja til 3ja herb. íbúð Í risi.
Sameiginlegt þvottahús. Ath.
Skolplagnir og drenlagnir
endurnýjaðar 2008. Þakið málað
2015. Frábær staðsetning, nálægð
við Háskólann. sundlaug og ﬂesta
þjónustu. Íbúðin er laus ﬂjótlega.
Verð 25,8 millj.

Opið hús þriðjudaginn 19 febrúar
frá kl. 17:00-17:30.
Björt og falleg 5 herb. sérhæð
ásamt stúdíó.íbúð í kjallara og
bílskúr. Sérinngangur, forst.,
borðst., stofa, eldhús, baðh., svefnherbergisgangur, þrjú svefnh.,
stúdíóíbúð ( var áður 2 herb.)
ásamt baðh., geymsla og þvottahús í kj.. Bílskúr og góð geymsla
í kjallara hans. Verð 63 millj.

4-5 herbergja

4-5 herbergja

Einbýlishús

Einbýlishús

Einbýlishús

Einbýlishús
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Eskivellir 9B, 221-Hfj.

Kleppsvegur 105-Rvík.

Sólbraut - Seltjarnanes

Neðstaberg

Nesvegur 107-Rvík.

Seljugerði 108-Rvík.

Rúmgóð og huggulega innréttuð
4ra herb. íbúð á 6.hæð efstu í
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu. Sér þvottahús í íbúð,
stórar svalir út frá stofu. Sér inngangur í íbúð frá sameiginlegum
svölum. Íbúðin getur verið laus
ﬂjótlega. Verð: 45,8 millj.

Rúmgóð 4ra til 5 herb. endaíbúð á
2.hæð í fjölbýlishúsi. Suður svalir.
Stærð íbúðar er 102,4 fm. + stór
sér geymsla í kjallara ca. 14,0 fm.
Hús í góðu ástandi.
Laus ﬂjótlega.
Verð: 41.0 millj.

Húsið er steinsteypt einbýlishús
á einni hæð með áföstum,
tvöföldum bílskúr. Húsið er mikið
yﬁrfarið að utan á undanförnum
árum og í mjög góðu ástandi.
Útihurð og hurðir út á sólpalla
eru endurnýjaðar. Járn á þaki var
endurnýjað fyrir nokkrum árum.
Saunakleﬁ með sturtu, þvottahús
og geymsla. Verð 120 millj.

Opið hús miðvikudaginn 20
febrúar frá kl. 17:00-17:30.
Sérlega vandað og glæsilegt
einbýlishús. Húsið er steinsteypt
einbýlishús á pöllum með innbyggðum bílskúrum. Stærð hússins
er alls 306,6 fm. Húsið stendur á
hornlóð í lokaðri botnlangagötu.
Rólegt og þægilegt íbúðahverﬁ í
nálægð við gönguleiðir og útivistarsvæði. Verð 88,9m

Einbýli/tvíbýli á tveimur hæðum
ásamt sérbyggðum stórum
bílskúr. Hús á frábærum stað,
búið að vera í eigu sömu aðila í
áratugi. Húsið hefur fengið gott
og stöðugt viðhald. Hitalögn er í
bílastæðum og gönguleiðum. Eign
sem hefur möguleika á tveimur
góðum íbúðum. Afhending við
kaupsamning. Verð: 82.00 millj.

Einbýli/tvíbýli. Húsið er á tveimur
hæðum ásamt innréttaðri 2ja til
3ja herbergja séríbúð á jarðhæð
og innbyggðum bílskúr.
Stærð alls 314,4 fm. Frábær
staðsetning við lokaðan botnlanga.
Afhending ﬂjótlega.
Verð 119.0 millj.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Opið hús sunnud. 24.02.2019 milli kl. 15:00 – 15:30.
Mjög rúmgóð og björt 134m2 neðri sérhæð og
aukaíbúð með stórfenglegu útsýni. Eignin var áður
parhús með tveimur íbúðum. Nýjum eignaskiptasamningi hefur verið þinglýst og húsinu skipt upp í
fjögur fastanúmer. Fyrir liggja samþykktar teikningar
fyrir neðri hæðina. V – 46,9 millj.

Rúmgóð 3ja herb íbúð á 3. og efstu hæð í góðu fjölbýli.
Forstofa, stofa, eldhús, þvottahús innan íbúðar,
baðherbergi, tvö svefnherbergi og sérgeymsla í
kjallara. samtals 83,3 fm
V – 36 millj.

Stórglæsilegt sumarhús á einstökum útsýnisstað
við Ketilsstaði í Rangárþingi ytra. Húsið er allt hið
glæsilegasta. Fjögur svefnherb., tvö baðherb. með
baðaðstöðu, stór stofa og eldhús í björtu rými og
geymsla. Mikil lofthæð. Heitur pottur á pallinum við
húsið.Viðarpallur á þrjá vegu við húsið (austur, suður
og vestur). Tilboð

Vel skipulögð og björt 122,4 ferm íbúð með aukaherbergi í kjallara, í góðu fjölbýli við Laugardalinn. Eignin
skiptist í gang, stofu, borðstofu, tvö svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og geymslu ásamt svo aukaherbergi í kjallara. V – 49,9 millj.

Þar sem hjartað slær

Miklir möguleikar!

Búseturéttir til sölu

TIL LEIGU NÝBÝLAVEGUR 6
1. HÆÐ

2. HÆÐ

Allt að 566 fm verslunarrým, sem
mögulegt er að skipta í minni einingar.
Inngangur frá Nýbýlavegi.

Allt að 690 fm sem mögulegt er að
skipta í minni einingar.
Inngangur frá Nýbýlavegi og Dalbrekku.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

Næg bílastæði og mörg öflug
fyrirtæki eru á svæðinu svo
sem Bónus, Lyfja, Zo on,
Tokio Sushi, Fylgifiskar,
Serrano, Domusnova ofl.

Grænlandsleið 49, efri hæð
Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík.
Eignin er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG
NÝBÝLAVEGUR 8
200 KÓPAVOGUR

Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, - og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa,
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Stekkjargata 59
Til sölu er búseturéttur í eign Búmanna að stekkjargötu 59,
Reykjanesbæ. Íbúðin er 134.7 fm, 4 herbergja ásamt bílskúr og
garðskála
Ásett verð búseturéttar er kr. 7.500.000,- og eru
mánaðargjöldin 217.044
Innifalið í mánaðargjaldi íbúðar er afborganir af lánum og fjármagnskostnaður, framlag í viðhaldssjóð, framlag í rekstrarsjóð
búsetufélags, fasteignagjöld, lögboðin bruna- og faateignatrygging
og þjónustugjald til Búmanna.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig
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Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI
capacent.is

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð
ȊƹʎɰǉɽʍɨǋɽɽȈӗʤȈȶɰƃȴȢǉǼƃɰɽȃƃˎǂɰƃȴƹƃȶǁʤȈǂɰȟɨȈǹɰɽɁǹʍ9ʎȴƃȶȶƃȊ
síma 552 5644 eða í gegnum netfangið; bumenn@bumenn.is
ČȟɨȈːǉǼʍȴɽȈȢƹɁǂʍȴƅƃǂɰȟȈȢƃƅɰȟɨȈǹɰɽɁǹʍ9ʎȴƃȶȶƃƃǂ¸ƅǼȴʎȢƃ
ќӗˎȴȴɽʍȃƵǂӝěȈȢƹɁǂɰǹɨǉɰɽʍɨǉɨɽȈȢȴȈǂʤȈȟʍǁƃǼɰїќӝǹǉƹɨʎƃɨȶӝȟӝȟȢӝ
іћӝѕѕӝěȈȢƹɁǂɰǉʰǂʍƹȢƃǂǉɨȃƵǼɽƃǂȶƅȢǼƃɰɽƅȃǉȈȴƃɰȊǂʍ9ʎȴƃȶȶƃӝ
www.bumenn.is

Það er hægt að fjarlægja háræðaskemmdirnar
Við erum með lausnina fyrir þig
Snyrtistofan Hafblik hefur margra ára sérhæﬁngu
í háræðaslitsmeðferðum. Við fjarlægjum úr andliti
háræðastjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð eftir
rósroða. Yﬁrleitt þarf að fara þrisvar yﬁr sama meðferðarsvæðið til að loka fullkomlega skemmdu háræðunum. Mánuður er látinn líða milli meðferða.
“SUPREME HOLLYWOOD-MEÐFERÐ” eða
“NÁTTÚRULEG VIÐGERÐARMEÐFERÐ”
Snyrtistofan Hafblik sérhæﬁr sig einnig í langtíma viðgerðarmeðferðum á andliti þar sem húð er markvisst
byggð upp á náttúrulegan hátt án inngripa nála eða
skurðhnífa. Starfsemi og frumuendurnýjun húðarinnar
er stóraukin með háþróuðum byltingarkenndum
viðgerðarkúr frá Bandaríkjunum þar sem stofnfrumuhvatar eru unnir djúpt ofan í húð með nýjustu
hágæða örtækni.
Einfaldara en lýtaaðgerð
Bandaríkjamenn eru meðvitaðri í dag um hversu illa
lýtaaðgerðir eldast eins og mýmörg dæmi í Hollywood heiminum sýna. Þess vegna hafa þeir aukið
náttúrulegar viðgerðarmeðferðir. Raunveruleg viðgerð
á húð fæst einungis með langtíma markvissum viðgerðarmeðferðum. Snyrtistofan Hafblik hefur með
þessum aðgerðum náð undraverðum árangri sem við
erum stolt af og viljum koma á framfæri til þeirra sem
vilja njóta og eldast með reisn. Snyrtistofan Hafblik
hefur nú þegar mjög góða reynslu af þessari viðgerðarmeðferð og mælir með þessari aðferð.

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Snyrtistofan Hafblik
Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki
Hjólbarðar

Rafvirkjun

Keypt
Selt
Til sölu

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

Skólar
Námskeið

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

550 5055
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STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Ökukennsla
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Húsnæði

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilbrigðisþjónusta
Húsnæði í boði
Til bygginga
Varahlutir

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Óskast keypt
Geymsluhúsnæði
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR
Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

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.

Iðnaðarmenn

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

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

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

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

Þjónusta

Allt fyrir
pylsusöluna

Hreingerningar

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

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

Bókhald

Málarar
MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur
alla almenna málningarvinnu.
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 /
loggildurmalari@gmail.com

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

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

Danska fyrirtækið FKI hefur áratuga reynslu
í framleiðslu tækja til pylsugerðar
og skyndibita.
Kynntu þér úrvalið
í sýningarsalnum
Draghálsi 4

TA K T I K 5 3 0 1 #

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

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 verslun@verslun.is

Ráðgjöf

Fræðsla

Forvarnir

,,Doktor.is er ætlað að auðvelda aðgengi
almennings að upplýsingum og ráðgjöf
um heilsu, lífsstíl og forvarnir.”
Teitur Guðmundsson, læknir og ritstjóri doktor.is
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Enska bikarkeppnin
Úrslit 5. umferðar 2018-19

Brighton - Derby

2-1

1-0 Anthony Knockaert (33.), 2-0 Jürgen
Locadia (45+2.), 2-1 Ashley Cole (81.).

Wimbledon - Millwall

0-1

0-1 Murray Wallace (5.).

Newport - Man. City

1-4

0-1 Leroy Sané (51.), 0-2 Philip Foden (75.),
1-2 Pádraig Amond (88.), 1-3 Foden (89.), 1-4
Riyad Mahrez (90+4.).

Bristol City - Wolves

0-1

0-1 Ivan Cavaleiro (28.).

Doncaster - C. Palace

0-2

0-1 Jeffrey Schlupp (8.), 0-2 Max Meyer
(45+2.).

Swansea - Brentford

4-1

0-1 Ollie Watkins (28.), 1-1 Luke Daniels,
sjálfsmark (49.), 2-1 Daniel James (53.), 3-1
Bersant Celina (66.), 4-1 George Byers (90.).
Rautt spjald: Ezri Ngoyo, Brentford (61.).

Eden Hazard hefur oft gert Man.
Utd. lífið leitt. NORDICPHOTOS/GETTY

Ekki unnið á
Brúnni í sjö ár
Kátar Valskonur með bikarinn eftir sigurinn á Stjörnukonum, 74-90, í úrslitaleik Geysisbikars kvenna í körfubolta á laugardaginn. Frá vinstri: Ásta Júlía
Grímsdóttir, Guðbjörg Sverrisdóttir, Hallveig Jónsdóttir, Bergþóra Holton Tómasdóttir og Aníta Rún Árnadóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
FÓTBOLTI Chelsea tekur á móti
Manchester United í lokaleik 5.
umferðar ensku bikarkeppninnar í
kvöld. Þessi lið mættust í úrslitaleik
bikarkeppninnar í fyrra. Þar vann
Chelsea 1-0 sigur með marki Eden
Hazard úr vítaspyrnu.
Í síðustu fjögur skipti sem Chelsea og United hafa dregist saman í
bikarkeppninni hefur Lundúnaliðið
farið með sigur af hólmi.
United hefur ekki unnið á Brúnni
í níu leikjum í röð og aðeins unnið
tvo af síðustu 22 útileikjum sínum
gegn Chelsea. Síðasti sigur Rauðu
djöflanna á Stamford Bridge kom í
október 2012. Þeir unnu þá 2-3 sigur.
Síðasti bikarsigur United á Chelsea
kom í mars 1999. Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri United,
kom við sögu í þeim leik.
United tapaði í fyrsta sinn undir
stjórn Norðmannsins þegar liðið
mætti Paris Saint-Germain í Meistaradeild Evrópu í síðustu viku. Til
að bæta gráu ofan á svart meiddust
Anthony Martial og Jesse Lingard.
Hvorugur þeirra verður með í
kvöld. – iþs

Rakel hetjan
í bikarsigri
F Ó T B O LT I Rakel Hönnudóttir
tryggði Reading sæti í 8-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar þegar
hún skoraði sigurmark liðsins gegn
Birmingham City í gær. Reading
komst yfir í leiknum en Birmingham jafnaði á 77. mínútu. Á 81. mínútu kom Rakel inn á sem varamaður
og mínútu síðar skoraði hún markið
dýrmæta með góðu skoti. Lokatölur
2-1, Reading í vil.
Rakel hefur farið vel af stað með
Reading en hún gekk í raðir félagsins frá Limhamn Bunkeflo 07 í Svíþjóð í síðasta mánuði. Landsliðskonan frá Akureyri hefur leikið þrjá
leiki með Reading og skorað í þeim
þrjú mörk, þrátt fyrir að hafa aldrei
verið í byrjunarliðinu. – iþs

Loksins komnar með ártal á
meistaravegginn á Hlíðarenda
Valur vann sinn fyrsta stóra titil í körfubolta kvenna þegar liðið vann Stjörnuna, 74-90, í bikarúrslitum á
laugardaginn. Systurnar Guðbjörg og Helena Sverrisdóttir skoruðu samtals 48 stig í bikarúrslitaleiknum.
Guðbjörg gat ekki leynt gleði sinni enda verið lengi í herbúðum Vals og beðið lengi eftir fyrsta titlinum.
KÖRFUBOLTI Í anddyrinu á Valsheimilinu á Hlíðarenda er veggur
þar sem sjá má alla þá fjölmörgu
titla sem Valur hefur unnið í meistaraf lokki og ártalið með. Alltaf
vantaði þó ártal í kvennakörfunni
á meistaravegginn. Þangað til á
laugardaginn.
Valskonur voru nálægt því að
vinna Íslandsmeistaratitilinn síðasta vor en töpuðu þá fyrir Haukum
í oddaleik. Í fyrradag stigu þær hins
vegar skrefið stóra þegar þær unnu
Stjörnukonur, 74-90, í úrslitaleik
Geysisbikarsins í Laugardalshöllinni. Um kvöldið var ártalinu 2019
svo skellt á vegginn góða við mikinn
fögnuð viðstaddra.
„Ég er búin að bíða lengi eftir
þessum og það er erfitt að lýsa
þessari tilfinningu. Það er erfitt að
finna orð yfir allar þær tilfinningar
sem streyma hjá manni núna,“ sagði
Guðbjörg Sverrisdóttir, fyrirliði
Vals, við Fréttablaðið eftir sigurinn
á Stjörnunni.
„Þetta er sárabót eftir svekkelsið
síðasta vor og það er góð tilfinning
að vera loksins komin með ártal
upp á meistaravegginn hjá félaginu.
Þetta er fyrsti titillinn hjá kvennaf lokki félagsins og maður komst
ekki fram hjá því þegar maður labbaði inn í félagsheimilið.“
Guðbjörg, sem skoraði 17 stig
í úrslitaleiknum, er uppalin hjá
Haukum en hefur leikið með Val

Bikarúrslit kvenna
Stjarnan

74-90
(38-45)

Valur

Stjarnan: Danielle Rodriguez 27/9
fráköst/10 stoðs., Jóhanna Björk
Sveinsdóttir 13, Auður Íris Ólafsdóttir 9, Bríet Sif Hinriksdóttir 7,
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 7,
Veronika Dzhikova 6, Ragnheiður
Benónísdóttir 5.
Valur: Helena Sverrisdóttir
31/13 fráköst/6 stoðs., Guðbjörg
Sverrisdóttir 17, Heather Butler
15/8 stoðs., Hallveig Jónsdóttir
14, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 5,
Simona Padesvova 4/8 fráköst,
Ásta Júlía Grímsdóttir 4.
síðan 2012. Síðasta vor horfði hún
upp á Hauka vinna Íslandsmeistaratitilinn með systur sína, Helenu, í
broddi fylkingar. Núna leika þær
báðar með Val og áttu stóran þátt í
að liðið landaði titlinum langþráða.
„Það er frábær tilfinning, nú
getum við verið glaðar saman en
ekki önnur glöð og hin grátandi,“
sagði Guðbjörg glaðbeitt. Helena
tók í sama streng. „Þetta var magnað
og Guðbjörg var frábær. Hún hefur
verið mikið frá síðasta mánuðinn
en steig upp í dag og gerði vel.“
Eftir heimkomu Helenu hafa Vals-

Frábær í öllum bikarúrslitaleikjunum
Helena Sverrisdóttir var valin maður leiksins í bikarúrslitunum. Hún
skoraði 31 stig, tók 13 fráköst, gaf sex stoðsendingar og stal boltanum
í þrígang. Helena hitti úr 13 af 20 skotum sínum. Hún var með 44 framlagsstig í leiknum en til samanburðar var allt lið
Stjörnunnar með samtals 81 framlagsstig.
Þetta er í þriðja sinn sem Helena
verður bikarmeistari. Hún skoraði 22 stig,
tók níu fráköst og gaf tíu stoðsendingar
þegar Haukar unnu Grindavík, 72-69, í
bikarúrslitaleiknum 2005. Þá var hún
aðeins 17 ára en átti samt nokkur
tímabil að baki í meistaraflokki.
Haukar urðu aftur bikarmeistarar
2007 eftir sigur á Keflavík, 78-77. Helena, sem var þá fyrirliði Hauka, skoraði
23 stig og tók 14 fráköst. Haukar urðu
einnig Íslandsmeistarar 2007. Eftir tímabilið hélt Helena til Bandaríkjanna þar
sem hún lék með TCU háskólanum næstu
fjögur árin. – iþs
konur verið með besta lið landsins
og ljóst var að Stjarnan yrði að eiga
fullkominn leik á laugardaginn til
að eiga möguleika gegn Val.
Garðbæingar léku vel í fyrri hálfleik og hleyptu Valskonum aldrei of
langt fram hjá sér. Staðan í hálfleik
var 38-45, Val í vil. Valskonur byrjuðu seinni hálfleikinn af miklum
krafti, skoruðu fyrstu átta stig
hans og eftir það var róður Stjörnukvenna erfiður. Á endanum munaði

16 stigum á liðunum, 74-90.
Helena bar af í liði Vals en margar
lögðu hönd á plóg. Guðbjörg og
Hallveig Jónsdóttir áttu góðan leik.
Heather Butler hitti illa en skilaði
átta stoðsendingum og Simona
Podesova var að venju drjúg. Hjá
Stjörnunni var Danielle Rodriguez
atkvæðamest eins og svo oft áður.
Hún skoraði 27 stig, tók níu fráköst
og gaf tíu stoðsendingar.
ingvithor@frettabladid.is

MÁNUDAGUR

18. FEBRÚAR 2019

15

S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

15

Hringbraut 2a,
220 Hafnarfjörður
Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni.
OP
IÐ
HÚ

S

Opið hús: .ÈOVEBH

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarfirði, glæsilegt útsýni, tvennar
svalir. Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla
í snyrtilegri sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri
bílageymslu innangengt. 7FS§NJMMK
Hlynur Bæringsson, fyrirliði Stjörnunnar, hefur bikarinn á loft eftir sigur Garðbæinga á Njarðvíkingum, 84-68, í úrslitaleik Geysisbikars karla. Bikarhefð hefur skapast hjá Stjörnunni á síðustu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Óstöðvandi í Höllinni
Frábær vörn skilaði Stjörnunni fjórða bikarmeistaratitlinum síðan 2009.
Stjörnumenn hafa verið óstöðvandi að undanförnu en ætla ekkert að slaka á.
St jör nu mönnu m
líður hvergi betur en í Laugardalshöllinni. Þar hafa þeir aldrei tapað
leik og Höllin er vettvangur stærstu
stundanna í körfuboltasögu Stjörnunnar.
Á laugardaginn vann Stjarnan
sinn fjórða bikarmeistaratitil í
karlaflokki eftir sigur á Njarðvík,
84-68. Fyrsti bikarmeistaratitilinn
vannst 2009 og Stjarnan hefur því
orðið bikarmeistari fjórum sinnum á síðustu ellefu árum. Aðeins
KR (12), Njarðvík (8), Kef lavík (6)
og Grindavík (5) hafa unnið fleiri
bikarmeistaratitla en Stjarnan. Ekki
amalegt hjá liði sem lék fyrst í efstu
deild tímabilið 2001-02.
Stjarnan réði ferðinni í bikarúrslitaleiknum gegn Njarðvík
og sigurinn var sanngjarn. Vörn
Garðbæinga var lengst af afar öflug
og hún lagði grunninn að sigrinum.
Bakverðir Njarðvíkinga, þeir Jeb
Ivey og Elvar Már Friðriksson, skoruðu aðeins samtals 20 stig og nýttu
fimm af 26 skotum sínum. Antti
Kanervo skoraði aðeins eina körfu
í leiknum en spilaði hörkuvörn á
Ivey. Ægir Þór Steinarsson fékk svo
það hlutverk að gæta hins eldfljóta
Elvars og gerði það frábærlega.
„Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem
ég er að eltast við Elvar heilan leik
og það er ekkert grín. Það þarf að
hrósa Njarðvík, þeir spiluðu vel í
dag og maður var alltaf á nálum að
þeir tæku áhlaup og settu þrjá þrista
í röð á okkur,“ sagði Ægir í samtali
við Fréttablaðið eftir leikinn.
„Þeir eiga það til að snúa leikjum
sér í hag með stemmingskörfum og
við vorum meðvitaðir um það að
halda áfram og sækja körfur í von
um að slökkva á þeim,“ bætti Ægir
við. Hann skoraði átta stig og gaf
átta stoðsendingar í úrslitaleiknum.
K Ö R F U B O LT I

Bikarúrslit karla
Stjarnan

84-68
(41-32)

Njarðvík
j

Stjarnan: Brandon Rozzell
ell 30
30,
Hlynur Bæringsson 13/14 fráköst,
Antti Kanervo 11, Collin Pryor 9,
Ægir Þór Steinarsson 8/8 stoðs.
Filip Kramer 7, Tómas Þórður
Hilmarsson 4, Magnús Bjarki Guðmundsson 2.
Njarðvík: Mario Matasovic 19, Jeb
Ivey 12, Eric Katenda 11, Elvar Már
Friðriksson 8/8 fráköst/7 stoðs.,
Logi Gunnarsson 7, Ólafur Helgi
Jónsson 6, Kristinn Pálsson 3,
Maciek Baginski 1, Snjólfur Marel
Stefánsson 1.

Liðsheild Stjörnunnar var sterk
og fyrir utan kaf la í 3. leikhluta
voru Garðbæingar með góða stjórn
á leiknum. Mario Matasovic var
eini Njarðvíkingurinn sem náði
sér almennilega á strik í sókninni.
Annað lokaði Stjörnuvörnin á.
„Þetta var verðskuldað. Okkur
tókst að gera þeim erfitt fyrir í
öllum sóknaraðgerðum og halda vel
aftur af bakvarðasveitinni þeirra.
Það losnaði aðeins um Mario en
okkar markmið var að gera Elvari
erfitt fyrir. Að mínu mati getum
við svo gott sem kæft lið varnarlega
þegar við spilum okkar bestu vörn
eða allavega gert þeim mjög erfitt
fyrir,“ sagði Hlynur Bæringsson,
fyrirliði Stjörnunnar. Hann skilaði
sínu og gott betur; skoraði 13 stig og
tók 14 fráköst. Hlynur varð einnig
bikarmeistari með Snæfelli 2008
og 2010.

Hundrað prósent
árangur í Höllinni
Karlalið Stjörnunnar í körfubolta hefur leikið fimm bikarleiki í Laugardalshöllinni, fjóra
úrslitaleiki og einn undanúrslitaleik, og unnið þá alla.
Stjarnan varð bikarmeistari í
fyrsta sinn 2009 eftir sigur á KR,
78-76. Fjórum árum síðar varð
Stjarnan bikarmeistari í annað
sinn eftir sigur á Grindavík, 9179. Þriðji bikarmeistaratitilinn
kom svo í hús 2015 eftir sigur á
KR, 85-83.
Á fimmtudaginn vann
Stjarnan ÍR, 87-73, í undanúrslitum bikarkeppninnar í Höllinni og á laugardaginn bar liðið
svo sigurorð af Njarðvík, 84-68, í
úrslitaleiknum. – iþs
Í Stjörnusókninni bar mest á
Brandon Rozzell sem var valinn
maður leiksins. Þessi 29 ára Bandaríkjamaður skoraði 30 stig og setti
niður fjölmörg stór skot. Arnar Guðjónsson vissi alveg hvað hann var að
gera er hann náði í Rozzell um áramótin enda störfuðu þeir saman hjá
Svendborg Rabbits í Danmörku.
Rozzell hefur reynst algjör happafengur fyrir Stjörnuna og gert
gott lið enn betra. Stjörnumenn
hafa unnið 14 leiki í röð í öllum
keppnum og eru langt frá því að
vera hættir. „Þetta gengur vel þessa
dagana en við getum enn gert betur.
Það eiga mörg lið eftir að bæta sig og
við verðum að gera það líka ef við
ætlum að vinna alla titlana. Við
ætlum okkur að vinna alla þrjá,“
sagði Hlynur.
ingvithor@frettabladid.is

Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteignasali í síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

HlynurÞór
Halldórsson,
Löggiltur fasteignasali.
fasteignasali
Hilmar
Bryde Löggiltur

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is
Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér
allar nýjustu fréttirnar úr heimi
íþróttanna.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir
1145 Evgeníus þriðji verður páfi.
1229 Friðrik 2. nær völdum í Jerúsalem, Betlehem og
Nasaret með vopnahléssamningi við Al-Kamil soldán.
1875 Eldgos í Sveinagjá á Mývatnsöræfum.
1878 Alþýðuskólinn í Flensborg stofnaður í Hafnarfirði.
1885 Snjóflóð fellur á fjórtán íbúðarhús á Seyðisfirði og
24 farast.
1910 Tuttugu farast í snjóflóði á Hnífsdal.
1930 Clyde Tombaugh finnur Plútó.
1934 Sjúkrahús Hvítabandsins í Reykjavík vígt.
1954 Vísindakirkjun stofnuð í Los Angeles.
1959 Vitaskipið Hermóður ferst við Reykjanes með tólf
manna áhöfn.
1965 Gambía fær sjálfstæði frá Bretum.

Hrefna hefur staðið marga vaktinu í þvottahúsinu en senn lýkur því tímabili í lífi hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vinnan hélt henni ungri
1967 Golfklúbburinn Keilir stofnaður.
2010 WikiLeaks birtir fyrstu gögnin frá Chelsea Manning.

Hrefna Smith, eigandi A. Smith þvottahúss í miðbænum, ætlar að selja fyrirtækið sem
hefur verið í eigu fjölskyldunnar frá 1946. Hrefna segir engan hafa vont af því að vinna.

É
Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Halldór Sverrir Arason
lést mánudaginn 11. febrúar á
Hrafnistu Reykjavík. Útförin fer fram
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
21. febrúar kl. 15.
Ragnheiður Halldórsdóttir
Magnús Emil Bech
Ari Halldórsson
Björn Alexandersson
Jóhann Reynir Halldórsson
Hilda Julnes
Kristinn Þórður Halldórsson
Katrín Elly Björnsdóttir
Helga Halldórsdóttir
Brjánn Birgisson
og fjölskyldur.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Inga Svanþórsdóttir
lést sunnudaginn 3. febrúar
á Landspítalanum við Hringbraut.
Útför hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.
Anna Sigríður Markúsdóttir Trausti Þór Guðmundsson
Inga Karen Traustadóttir
Laurent Donceel
Sara Dögg Traustadóttir
Trausti Hrafn, Karitas Embla, Baltasar Birkir og Ísak Styrmir

g er búin að vera með þetta
síðan við maðurinn minn
key ptum rek stur inn af
pabba fyrir 30 árum. En ég
verð 75 ára á árinu og ætli
þetta sé ekki bara komið
gott,“ segir Hrefna Smith, eigandi A.
Smith þvottahúss í Bergstaðastræti, sem
hefur nú ákveðið að selja fyrirtækið sem
verið hefur í eigu fjölskyldunnar frá því
að pabbi hennar stofnaði það árið 1946.
Áður en Hrefna og Hilmar Heiðdal,
eiginmaður hennar, eignuðust þvottahúsið vann hún við hárgreiðslu í 30 ár.
Hilmar hóf störf í þvottahúsinu 1969
en hann lést árið 2001 sextugur að
aldri. „Ég hef rekið þetta síðan þá og
annar sona minna með mér lengst af.“
Hrefna sér enn um bókhald og reikningagerð en hætti að standa við vélarnar og sinna daglegum störfum fyrir
um tveimur árum. „Ég var líka alltaf í
afgreiðslunni seinni partinn þannig að
ég hitti alltaf kúnnana og gat spjallað
við þá. Það hefur enginn vont af því að
vinna og ég held að þetta hafi haldið mér
ungri.“

Hún segist vonast til að réttur kaupandi finnist en á meðan sé reksturinn
í traustum höndum sonar hennar og
Báru verkstjóra. Það sé góður grundvöllur fyrir rekstrinum þar sem fjöldi
hótela og gistiheimila sé í nágrenninu
en þessir aðilar eru stór kúnnahópur
þvottahússins.
„Það hafa orðið miklar breytingar á
síðustu árum vegna ferðamannanna.
Nú ertu með veltu allt árið en hér áður
fyrr var langmesta veltan á sumrin. Það
hefur alltaf verið nóg að gera en áður
þurfti ég alltaf að vera með mikið af
sumarfólki í vinnu en nú er þetta jafnt
allt árið.“
Í þvottahúsið kemur líka stór hópur
einstaklinga til að láta þvo sængurföt.
„Hingað er að koma þriðja kynslóð
sem hefur alist upp við það að sofa með
straujuð sængurföt.“
Hrefna segist ekki kvíða því að láta af
störfum og segist hafa nóg fyrir stafni.
„Ég spila bæði brids og golf. Svo er ég virk
í kvenfélaginu Hringnum.“
Árið 1974 keypti Hrefna land rétt fyrir
utan borgina þar sem hún er með trjá-

rækt. „Það var mikið hlegið að mér fyrir
þetta. Fólk spurði af hverju ég hefði ekki
frekar keypt land í Grímsnesi en þetta
þýðir að ég hef getað farið þangað eftir
vinnu. Ég bý þarna til dæmis alveg á
sumrin.“
Eins og áður segir var það pabbi
Hrefnu, Adolf Jakob Smith, sem stofnaði þvottahúsið fyrir rúmum 70 árum.
„Þetta byrjaði í gömlu timburhúsi en
pabbi byggði svo hús við hliðina á því
og hefur þvottahúsið verið þar síðan.“
Afi og amma Hrefnu voru innflytjendur en þau fluttu til landsins frá Noregi í
kringum aldamótin 1900. Afkomendur
þeirra á Íslandi eru meira en 200 talsins
en Hrefna segir að öll börn þeirra hafi
spjarað sig mjög vel.
„Þau voru eiginlega eina fjölskyldan
sem kom hingað til Íslands með börn á
þessum tíma þegar aðrir voru að flytja
til Ameríku. Ég talaði við þau í Vesturfarasetrinu á Hofsósi og þau höfðu ekki
heyrt um aðrar fjölskyldur sem fluttu til
landsins á þessum árum,“ segir Hrefna
að lokum og kveður því hún vilji nota
góða veðrið og drífa sig upp í bústað.

Þ E T TA G E R Ð I S T: 18 . F E B R ÚA R 19 4 3

Eldræða Göbbels í Sportpalast
Josef Göbbels, áróðursmálaráðherra
nasista, hélt Sportpalastræðuna svokölluðu í samnefndri íþróttahöll í Berlín
á þessum degi árið 1943. Ræðan er ein
sú þekktasta sem Göbbels flutti en þar
lofaði hann allsherjarstríði við Bandamenn.
„Göbbels minntist í ræðu sinni á
ófarirnar á austurvígstöðvunum og sérstaklega eyðingu 6. hersins við Stalíngrad. Sóknina á austurvígstöðvunum
kvað hann hafa náð hámarki sínu og
lofaði Þjóðverjum sókn næsta sumar,“
sagði í frétt Alþýðublaðsins sem birtist
degi seinna.
Morgunblaðið greindi einnig frá
þessari „tveggja tíma hvatningarræðu“
nasistans. „Enginn nasistaleiðtogi hefir
fyr brugðið upp jafn svartri mynd af
ástandinu í Þýskalandi og ófriðnum,

Göbbels er hér á miðri mynd, umkringdur Hitler, Göring og Rudolph Hess.
NORDICPHOTOS/AFP

eins og Göbbels gerði,“ sagði í frétt
Morgunblaðsins.
Og blaðið vitnaði í ræðuna. „Ríkið er
í hættu. Við verðum að taka til okkar
ráða og það strax […] Nú er tími til að
berjast til hins ýtrasta fyrir lífi og með
lífi þjóðarinnar. Við berjumst fyrir frelsi
okkar og lífi,“ hafði blaðið eftir ráðherranum.
Í ræðunni fór Göbbels fram á að Þjóðverjar ynnu allt að sextán tíma á sólarhring fyrir föðurlandið. Þetta dugði ekki
til en eins og allir vita töpuðu nasistar
stríðinu. Göbbels flúði með konu sinni
og börnum í byrgi í Berlín. Eftir að Hitler
stytti sér aldur þann 30. apríl varð Göbbels kanslari. Sú valdatíð var stutt enda
styttu Göbbels-hjón sér aldur sömuleiðis eftir að þau höfði byrlað börnum
sínum sex blásýru og drepið. – þea
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IUi

0LNLé~UYDODI
YHUNI UDW|VNXP

+MyO
+M
y DI
yO
DIHV
IHV
HVWL
WLQJ
WL
QJ i EtOt
9L$LU9ORIWG
99L
L$L
$ U 9 ORIWG OXU
OXU
í miklu úrvali
IUi



IUi

8.995
/RRIWG
IWWG OODD 20(
0(*$
*$
*$
$
9
9
 /


1.999





99HUN
HUNNI UD
UDVN
VNiS
iSXU 99HUN
iSXU
HUNNI UD
UDVN
VNiS
iSXU
iSXU
á hjjól
ólum
u
um
i KM
KMyO
yOXP
yO
XXP PY
YHU
HUNI
NI UUXP
XP

ÉOVN
ÉO
VNyÁ
VN
yÁXXU
yÁ

Steððja
jar í
mikl
mi
k u úrr va
valili

4.895

6RQD
6R
QD[
[ KU
KUHL
HLQV
LQV
QVLLY
LY|U
LY|
|UXXUU
i IU
IUiE
iE UUX
X YHHUé
X
UéLL

Viðg
Viðg
ðger
erðða
er
ðarb
rbre
bre
rett
ttii
tt

gÁ U
gÁXJDU
KiíUëVWLGG OX
OXUU
%|UU
1800W
W

Hjólat
Hjól
atja
jakk
kkur
urr
7 PW
W|V
|VNX
NX





1/2
1/
2 To
Topp
ppaset
ettt


1/4
1/
4 To
Topp
ppaset
ettt

VVice
ice Multi
ltii
angl
an
glee

6.985

+iíU
+
íUëëVWLGG OD
OD
1650
1
0W
W

9.999
99




6T Búkkarr
60
05mm Parr

9.999

IUi

14.995

4.995

1.495

+OHéVOXW NL9$
$

Startkaplarr

9HUNI UDVHWWW
108 stkk

IUi

24.995
Ruslapokar
10,20,50stk
0,50stk

6NUDOOO\NODU

19.995



9.999

)OtVDV|JPP

Silverline LI-ion
18V hleðsluborYpOPP



IUi

R slat
Ru
slatínur
slatín



IUi

+MyOE|UXU NJ
+MyOE|UXUNJ

)M|OV|J
+|IIWHFKK

5.999
5DIPDJQVYtUWDOtXU
í miklu úrvali

6NNyÁ
yÁXXU


/DXIDKUtIXU
DKUtIXU

5.995

6FDQVOLE+YHUÀVWHLQQ

Lunchbox útvvarp
U\NUHJQ
IURVWíROLé

)M|OWHQJLtPLNOX~UYDOL
000
4/5/6/8 tengla

)UiE UW~UYDODI
GUDJE|QGXP
VWU|SSXP

1/
1/2+1/
/4
7RSSDVHWW.UDIW-mann 94stkk

IUi

995

14.999
+MyOV|J*0&
1200W

Strákú
kkúústar

685
999

IUi

0\QGOLVWDY|UXUtPLNOX~UYDOL

19.995
6~OXERUYpO :
PVNU~IVW\NNL

16.995
Metabo
.6E~WV|J

14.999
6'6/RIWK|JJYpO*0&
6'6YpODUIUi

Verk
Ve
k færa
fæ ralage
gerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
0iQÀPNOI|VNOODXNOVXQNO

18

F R É T TA B L A Ð I Ð

18. FEBRÚAR 2019

VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Mánudagur
Norðan 10-18
m/s fyrri part
dags, hvassast
SA-til, og éljagangur, en léttskýjað sunnan
heiða.
Hægari og
úrkomuminna
seinni partinn.
Frost á bilinu 1
til 5 stig en frostlaust við suðurströndina.

LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Hvítur á leik
Jón Kristinn Þorgeirsson
(2306) átti leik gegn Andreas
Fossan (2025) á NM í skólaskák.
13. Bc4! Dc6 14. Rxf5! Bd8 15.
Dg4+ Kf7 16. 0-0-0 Re5 17.
Dg7+ Ke8 18. Hxd8+ Kxd8 19.
De7+. Jón Kristinn Þorgeirsson og Stephan Briem urðu
Norðurlandameistarar í skólaskák um helgina.
Nánar um mótið á
www.skak.is.
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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.



LÓÐRÉTT
1. lofa
2. jafnt
3. leyfi
4. að baki
7. handverk
9. slarka
12. íþrótt
14. háma
16. óð


















LÁRÉTT: 1. vefja, 5. eir, 6. fh, 8. gnísta, 10. ss, 11.
van, 12. band, 13. múll, 15. aðalæð, 17. akarn.
LÓÐRÉTT: 1. vegsama, 2. eins, 3. frí, 4. aftan, 7.
handiðn, 9. svalla, 12. blak, 14. úða, 16. ær.

Skák

LÁRÉTT
1. flækja
5. málmur
6. íþróttafélag
8. nísta
10. tveir eins
11. of lítið
12. spotti
13. beisli
15. stofnæð
17. hneta

Pondus

Eftir Frode Øverli

Liverpoolborðbúnaður
fyrir átján
manns?

www.skak.is: NM í skólaskák

Gott að
eiga það.
Fyrir barinn,
vittu til!

Panta!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég hef ákveðið að
verða humarveiðimaður eftir háskóla.

Ég er ekki viss um að þú
þurfir gráðu til að gerast
humarveiðimaður.

Já, en
bara
svona til
öryggis.

Barnalán

LÍFIÐ ER Á
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um
fólk, menningu, tísku, heilsu
og margt fleira.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Hvers vegna
ert þú að
skila?

Bara til
öryggis?

Já, ef mér skyldi
ekki líka við
humar.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vöruskil

Þrjú ung
börn
heima.

Vöruskil

Ég veit ekki
alveg hvað ég
var að hugsa.

MÁNUDAGUR

18. FEBRÚAR 2019
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SIMBA
dýnurnar
henta einstaklega
vel í stillanleg
rúm

Iðkun jóga hefur mjög færst í aukana hér á landi undanfarin ár. Víða er boðið upp á námskeið. NORDICPHOTOS/GETTY

Hvað? Málþing um stafrænt
kynferðisofbeldi
Hvenær? 14.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík,
Menntavegi 1
Stýrihópur um heildstæðar úrbætur að því er varðar kynferðisofbeldi og Háskólinn í Reykjavík
standa fyrir málþingi um stafrænt
kynferðisofbeldi mánudaginn 18.
febrúar 2019 kl. 14-17 í húsnæði
HR í Nauthólsvík, stofu M103.
Hvað? Meistaramánudagur á
Úlfarsfelli!
Hvenær? 18.00
Hvar? Úlfarsfell
Alla mánudaga í meistaramánuði
bjóðum við upp á skemmtilegar
fjallgöngur á Úlfarsfell sem Vilborg Arna og félagar hjá Tindum
Travel leiða. Þetta er stutt og
þægileg fjallganga við allra hæfi
sem býður upp á stórkostlegt
útsýni yfir höfuðborgina. Genginn
er hringur með viðkomu á báðum
toppunum. Við hittumst á bílastæðinu í Úlfarsárdal kl. 18.00.
Mætið klædd eftir veðri, vopnuð
höfuðljósi og Esju-broddum.

Hvað? Opinn verkefnafundur
Garðabæjarlistans
Hvenær? 17.30-19.00
Hvar? Strikið 3, 210 Garðabær
Garðabæjarlistinn heldur mánaðarlega verkefnafundi þar sem farið
er yfir stöðuna í bæjarmálunum
í Garðabæ. Á þessum fundum
stillum við saman strengi, förum
yfir áherslur Garðabæjarlistans
og ákveðum hvaða mál skuli setja
á oddinn hverju sinni. Fundurinn
verður haldinn í fundarherberginu (jarðhæð) í Ísafold, Strikinu 3.

SIMBA STÆRÐIR

VERÐ

Dýna 80 x 200 cm

69.900

Dýna 90 x 200 cm

79.990

Dýna 90 x 210 cm

82.900

Dýna 100 x 200 cm

84.900

Dýna 120 x 200 cm

94.990

Dýna 140 x 200 cm

104.990

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Dýna 160 x 200 cm

124.990

Dýna 180 x 200 cm

139.990

Löggiltur rafverktaki
Sími:

Dýna 180 x 210 cm

149.990

Dýna 200 x 200 cm

154.990

696 5600
rafsol@rafsol.is

Shoplifters//Búðaþjófar (ENG SUB) . 17:40
Transit (GERMAN & FRENCH W/ENG SUB) . 18:00
Tryggð // The Deposit (ENG SUB) .. 18:00
Free Solo (ENGLISH - NO SUB) ............... 20:00
Planeta Singli 3 (POLISH W/ENG SUB)... 20:00

A

ÁRSINS 2
8

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

HEILSUDÝNUR

R

ETLAN

Kjörin heilsudýna ársins á
meðal 10.637 þátttakenda í
neytendakönnun KANTAR
TNS í Bretlandi

FRANZ ROGOWSKI
PAULA BEER

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Fáðu betri svefn
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

01

Hvað? Sanngjörn dreifing skattbyrðar – Skýrsla Eflingar-stéttarfélags
Hvenær? 20.00-21.30
Hvar? Strandgata 43, 220 Hafnarfirði
Indriði H. Þorláksson hagfræðingur kynnir nýútgefna skýrslu
Eflingar–stéttarfélags. Skýrsluna
samdi hann ásamt Stefáni Ólafssyni, prófessor í félagsfræðum
við Háskóla Íslands. Hún nefnist
Sanngjörn dreifing skattbyrðar Hvernig leiðrétta má stóru skattatilfærsluna án þess að veikja velferðarkerfið.

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri
samsetningu 2500 keilulaga gorma
og móttækilegs minnissvamps.

B

Hvað? Jákvæð samskipti
Hvenær? 20.00
Hvar? Hraunvallaskóli, Drekavöllum 9

Hvað? Ferðakynning - Egyptaland
Hvenær? 17.15-18.15
Hvar? Úrval Útsýn, Hlíðasmári 19
Vertu velkomin/n á kynningu
okkar á ferð til Egyptalands vorið
og haustið 2019. Uppselt er í ferð
okkar til Egyptalands í apríl en
farin verður önnur ferð í haust
og er kynningin því tilvalin fyrir
þá sem hafa áhuga á að kynna sér
ferðirnar okkar til þessa magnaða
lands. Fararstjóri ferðarinnar,
Kristján Steinsson mun halda
kynninguna og fræða farþega og
áhugasama um allt það helsta í
ferðinni og svara spurningum.

Við höfum búið til eina
þróuðustu dýnu heims

D

18. FEBRÚAR 2019

Eftir áralanga þróun og prófanir
höfum við náð markmiði okkar.

R

hvar@frettabladid.is

Hvað? Yoga 101 - grunnnámskeið
Hvenær? 19.45
Hvar? Eden Yoga, Dugguvogur 10
6 vikna námskeið í Transformational Hatha Yoga (THY). Yoga þýðir
í sinni upprunalegu merkingu
sameining (union) og er ævaforn
lífsspeki Indverja byggð á ýmsum
heilögum ritningum og goðafræði
þess svæðis. Markmið yoga er
annað og meira en bara gott form,
líkamsstöður og líkamsbygging.
Yoga nær yfir mun fleiri þætti sem
almennt er lögð minni áhersla
á í vestrænu yoga-samfélagi. 8
limir Yoga er leið yogans sem lýsir
ferlinu frá blekkingu til vakningar,
frá jörðinni til himnaríkis og frá
aðskilnaði til sameiningar.

VA

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur

Foreldrafélag Hraunvallaskóla
býður alla foreldra velkomna á
fyrirlestur með Pálmari Ragnarssyni. Í fyrirlestrinum er fjallað
á skemmtilegan hátt um það
hvernig við getum náð því besta
fram í fólki með uppbyggilegum
samskiptum og tekin eru mörg
skemmtileg dæmi af samskiptum
barna á íþróttaæfingum og yfirfært á foreldrahópinn. Fyrirlesturinn hefur slegið í gegn og Pálmar
verið fenginn til að halda hann á
mörgum stærstu vinnustöðum
landsins, í ýmsum ráðuneytum,
félagasamtökum o.fl. Pálmar
Ragnarsson er körfuboltaþjálfari
með BS-próf í sálfræði og MS-prófí
viðskiptafræði.

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Komdu og
kynntu þér Simba
í næstu Dormaverslun eða á

www.simba.is

Heavy Trip // Hevi Reissu (ENG SUB)20:00

Diablo (POLISH W/ENG SUB)........................ 22:00
Transit (GERMAN & FRENCH W/ICE SUB)....22:10
Damsel (ENGLISH - NO SUB) ....................22:10

"CASABLANCA AS WRITTEN BY KAFKA"
-INDIEWIRE

A FILM BY CHRISTIAN PETZOLD
BASED ON THE NOVEL BY ANNA SEGHERS

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
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MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur

Lífsbaráttan í náttúrunni
með David Attenborough
í kvöld kl. 20
Stórbrotnir dýralífsþættir þar sem fjallað er um líf
fimm dýrategunda og áskoranirnar sem bíða þeirra.
Íslensk talsetning. Á RÚV 2 með ensku tali kl. 22:10.

okkar allra

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar
2012-2013 Seltjarnarnes - Vestmannaeyjar
14.05 Úr Gullkistu RÚV. 91 á
stöðinni
14.30 Úr Gullkistu RÚV. Tónahlaup Lay Low og Grunnskólinn í
Þorlákshöfn
15.05 Úr Gullkistu RÚV. Út og
suður
15.30 Úr Gullkistu RÚV. Af
fingrum fram Ómar Ragnarsson
16.10 Úr Gullkistu RÚV. Opnun
Eygló Harðardóttir og Ragnar
Kjartansson
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Símon
18.06 Mói
18.17 Klaufabárðarnir
18.26 Ronja ræningjadóttir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Lífsbarátta í náttúrunni Simpansar Dynasties Stórbrotnir
dýralífsþættir úr smiðju Davids
Attenborough þar sem fylgst er
með lífi fimm dýrategunda og
fjallað um áskoranirnar sem bíða
þeirra, meðal annars vegna loftslagsbreytinga og annarra ógna af
manna völdum. Dýrategundirnar
sem fylgst er með í þáttunum eru
mörgæsir, simpansar, ljón, afrískir
villihundar og tígrisdýr. Þættirnir
eru talsettir á íslensku en sýndir á
sama tíma á RÚV2 með ensku tali.
20.55 Lífsbarátta í náttúrunni.
Á tökustað - Simpansar Dynasties. Making Of Skyggnst bak
við tjöldin við gerð dýralífsþáttanna Dynasties, en þættirnir voru
fjögur ár í framleiðslu. Þættirnir
eru talsettir á íslensku en sýndir á
sama tíma á RÚV 2 með ensku tali.
21.10 Gíslatakan Dönsk spennuþáttaröð um gíslatöku í neðanjarðarlest í Kaupmannahöfn.
Fimmtán manns eru teknir í
gíslingu af óþekktum afbrotamönnum sem hóta að taka þá af
lífi ef kröfum þeirra er ekki mætt.
Í kjölfarið taka við atburðir sem
hafa djúpstæð áhrif á alla þjóðina.
Leikstjóri. Kasper Barfoed. Aðalhlutverk. Jakob Oftebro, Michael
Frandsen og Johannes Lassen.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Paul Gauguin - Paradís
handan sjóndeildarhringsins Paul
Gauguin. Paradise Beyond the
Horizon
23.15 Einræðisherrar heimsins
Heimildarmynd frá BBC þar sem
blaðamaðurinn Ben Zand fjallar
um einræðisherra. Hann ferðast
til Austur-Evrópu og Mið-Asíu og
heimsækir lönd þar sem nokkrir af
sérvitrustu, grimmustu og ofríkisfyllstu einræðisherrum heims
ráða ríkjum og reynir að komast
að leyndarmálinu á bak við velgengni þeirra.
00.05 Kastljós
00.20 Menningin
00.30 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.45 Lifum lengur
14.20 Crazy Ex-Girlfriend
15.05 Ally McBeal
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 The Good Place
20.10 The F Word
21.00 Escape at Dannemora
22.00 Blue Bloods
22.45 MacGyver
23.30 The Tonight Show
00.15 The Late Late Show
01.00 NCIS
01.45 NCIS. Los Angeles
02.30 FBI
03.20 The Gifted
04.05 Salvation

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 The Middle
08.10 The Mindy Project
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Grand Designs
10.25 Born Different
10.50 Great News
11.10 Óbyggðirnar kalla
11.35 Hönnun og lífsstíll með
Völu Matt
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
14.25 So You Think You Can
Dance
15.50 The Secret Life of a 4 Year
Olds
16.40 The Big Bang Theory
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 Veður
19.25 Um land allt
20.00 God Friended Me
20.45 Manifest
21.30 Burðardýr
22.05 True Detective
23.10 Hand i hand
23.55 The Little Drummer Girl
00.40 Blindspot
01.25 Outlander
02.20 Roman J. Israel, Esq.
04.20 Pete Holmes. Dirty Clean
05.20 Friends

GOLFSTÖÐIN
08.00 Genesis Open
13.00 Champions Tour Highlights
13.55 Genesis Open
18.55 PGA Highlights
19.50 Saudi International

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Hljómsveitin Eik
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta
15.00 Fréttir
15.03 Í ljósi skáldsögunnar - um
Milan Kundera og verk hans
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Ör
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
10.00 I Am Sam
12.10 Cry Baby
13.35 Florence Foster Jenkins
15.25 I Am Sam
17.35 Cry Baby
19.05 Florence Foster Jenkins
21.00 Arrival
23.00 Hateful Eight
01.45 Girl, Interrupted
03.50 Arrival

STÖÐ 3
19.05 Modern Family
19.30 Silicon Valley
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.50 Curb Your Enthusiasm
22.25 Game of Thrones
23.15 Big Love
00.10 Flash
00.55 Supernatural
01.40 Silicon Valley
02.10 Modern Family
02.35 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.00 Villarreal - Sevilla
09.40 Real Betis - Alaves
11.20 Swansea - Brentford
13.00 Doncaster - Crystal Palace
14.40 QPR - Watford
16.20 Wimbledon - Millwall
18.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur
18.30 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.55 Ensku bikarmörkin
19.25 Chelsea - Manchester
United Bein útsending
21.30 Bristol - Wolves
23.10 Roma - Bologna

STÖÐ 2 SPORT 2
07.35 SPAL - Fiorentina
09.15 Inter - Sampdoria
10.55 Valencia - Espanyol
12.35 Rayo Vallecano - Atletico
Madrid
14.15 Napoli - Torino
15.55 Blackburn - Middlesbrough
17.35 Football League Show
18.05 Spænsku mörkin
18.35 Ítölsku mörkin
19.25 Roma - Bologna Bein útsending
21.30Real Madrid - Girona
23.10 Ensku bikarmörkin
23.40 Chelsea - Manch. United

ÚTVARP
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
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Jarðtónar og
rauðar varir

18. FEBRÚAR 2019

BEIS
Í vortískunni í ár eru
ljósir jarðtónar mjög
áberandi, eins og
beis- og kamellitur.
Förðunin ber þess
einnig merki en hér
má sjá einstaklega
smart útlit hjá Fendi.
YSL kom nýverið á
markað með nýja
útfærslu af gullpennanum sívinsæla en
sá nýi hylur meira en
forveri hans. Notaðu
hann á þá staði sem
þarf nauðsynlega að
hylja og notaðu sama
tón á augu og varir.

Við ljúkum yfirferð okkar á vortrendunum í förðun
á jarðtónunum,
næntís vörum og
hinum klassíska
rauða varalit sem
aldrei fer úr tísku.

Ný útfærsla af
YSL gullpennanum kom nýverið
á markað.
Burberry notaði
líka mattan, rauðan
varalit á sýnar
fyrirsætur og restin
af förðuninni var
látlaus.

H

elg a K r i st já n s
förðunarritstjóri
Glamour skoða ð i hv a ð
helst er
u m að
vera hjá stærstu tískuhúsunum til að fá innblástur fyrir lesendur
varðandi það sem er
heitast í förðunartískunni í vor og mælir með
réttu snyrtivörunum í
verkið.

MÁNUDAGUR

RAUÐAR
VARIR

Við elskum svokölluð Paint
Pot-blautu augnskuggana frá
MAC, t.d. í litnum Layin´ Low.

Rauðar varir
eru ekki beint
byltingarkenndar
og eru vinsælar á
hvaða árstíma sem
er. En ef þig vantar
innblástur þá
kemur þú ekki að
tómum kofanum.
Tískuhúsið
Escada paraði
skærrauðar varir
við minímalíska
húð og náttúrulegar krullur. Eitt
af uppáhaldsútliti
okkar af vortískusýningarpöllunum.

Hjá Fendi
voru jarðlitir
áberandi.

NÆNTÍS
Útlitið hjá
tískuhúsinu
Moschino
minnti
óneitanlega á
Juliu Roberts í
Pretty Woman.
Næntís-varalitir halda vinsældum áfram
en Velvet
Teddy frá MAC
er fullkominn í
það útlit.

Skærrauðar varir
og náttúrulegar
varir hjá Escada.

Gloss frá
Clinique
í litnum
Caramel
Pop.

Ef þú ert að
leita að Astrólegum brúnum
varablýanti er
Double Fudge
málið.

Litirnir Lady
Danger frá
MAC og
Impérial frá
Chanel eru
dásamlegir
ef þú ert að
leita að góðum rauðum
varalit.

Það mátti greina næntís fíling hjá Moschino.

ÍSLENSKU ÞÝÐINGAVERÐLAUNIN
HINIR SMÁNUÐU OG SVÍVIRTU eftir Dostojevskí,
í þýðingu Gunnars Þorra Péturssonar og Ingibjargar
Haraldsdóttur, hlaut íslensku þýðingaverðlaunin 2018
Stórbrotin saga um ástir og svik, örvæntingu
og stéttaskiptingu – og samspil alls þessa í lífi
eftirminnilegra sögupersóna

LANDSINS
MESTA ÚRVAL BÓKA
ANDSINS M

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is | Opið alla virka daga 10–18 | laugardaga 11–16

Brandenburg | sía

ALLAR PIZZUR AF MATSEÐLI Á 1.590 KR. EF ÞÚ SÆKIR, 18.–24. FEB. 2019

DOMINOS.IS | 58 12345 | DOMINO’S APP

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 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

0035488506778

Þ

FYRIR SVANGA

FERÐALANGA
TORTILLA
OG GOS*
COMBO VERÐ:

499

KR

500 MB gagnamagn.

vilja bara tala. Hér fylgir

1.490 kr.

áskriftarleið fyrir þá sem

Hringdu er ekki með

Hringdu

1.990 kr.

Vodafone

1.800 kr.

Frítt!

Síminn

0 kr. (já núll krónur)

Hæsta
verð!

Nova

að er alltaf verið að hringja
í mig úr þessu númeri,
0035488506778. Ég hef alltaf
ætlað mér að svara ekki – en forvitnin hefur oftast borið mig ofurliði. Það er ætíð sami maðurinn á
hinum enda línunnar (skil ekki
þetta orðalag því það er ekki nein
bévítans lína) og hann segir mér
alltaf að athuga tölvuna. Svona
eins og þegar Þórhallur miðill
segir manni að athuga niðurfallið í
bílskúrnum eða blóð í hægðum.
En, aftur að þessum símtölum,
ég fer auðvitað eftir því sem
maðurinn segir og athuga tölvuna.
Það er yfirleitt fljótgert því ég
ástunda fátt annað en að horfa á
þessa árans tölvu. Og þá segi ég:
„Hún er bara eins og hún hefur
alltaf verið.“
Þá segir hann mér að skoða hana
betur. Raðnúmer og annað. En af
því að ég er maður latur að eðlisfari þá lýg ég bara upp einhverju
númeri. Les honum svo þessa uppdiktuðu töluröð. En hann trúir
mér ekki.
Þá leik ég á skolla, því mig er
farið að gruna að þetta sé eitthvert
svindl. Ég segi honum að hinkra
ögn í símanum. Svo fer ég fram í
eldhús og fæ mér tvær rúgbrauðssneiðar með heimagerðri kindakæfu og drekk kaffi með. Opna
jafnvel uppþvottavélina í þeirri
von að hún sé tóm. Tek úr henni ef
ég er óheppinn. Fer þá aftur inn og
held áfram að spjalla við kauða.
Hann er yfirleitt fúll þegar þarna
er komið sögu og biður um númerið á bankareikningnum mínum.
Þá hika ég yfirleitt, en – get svo
sem viðurkennt það núna. Ég les
honum venjulega upp símanúmer
íslenskra bankastjóra. Byrjaði á
Birnu.
Og þið hélduð að hún hefði sjálf
látið lækka launin um 600 þúsund
á mánuði.

Frítt SMS og frítt að hringja!
Núllmá
hjásjá
Nova
breytir
öllu fyrir þá sem
vilja bara
tala.
Í fyrsta
sinn á Íslandi er frítt frítt. Þú
Hér
sláandi
verðsamanburð
á farsímaáskrift
fyrir
þá sem
vilja
einfaldlega
bara tala.
ánægðra
viðskiptavina
Novasvo mikið sem eina krónu.
sendir
SMS og hringir,
hvarÞúsundir
sem er innan
EES án
þess að borga
eru nú enn ánægðari og borga ekkert fyrir að tala.
Þú þarft ekki að kaupa neitt til að fá Núll hjá Nova. Þú þarft bara að vera hjá Nova, í hópi
ánægðustu viðskiptavina á Íslandi – alveg frítt.

**0,5
0 5 l gos í plasti
l ti ffr
frá Ölgerðinni.
Tilbúi
Tilbúin vara, ekki
kki hhægt að breyta.
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