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Fremsta frjálsíþróttafólk landsins atti kappi á Meistaramóti Íslands um helgina. Langstökk kvenna var ein sterkasta greinin á mótinu í ár og voru mikilfenglegir taktar sýndir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Segir áherslur félaganna einkennilegar
Ferðamálaráðherra
hefur áhyggjur af stöðunni sem upp er komin
í deilu fjögurra verkalýðsfélaga við SA. Það
skjóti skökku við að
aðilar virðist ekki vissir
um hvert þrætueplið sé.
KJARAMÁL Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ferðamálaráðherra telur einkennilegt að fyrirhuguð verkföll í
kjaradeilu Eflingar, VR, Verkalýðsfélags Akraness og Verkalýðsfélags
Grindavíkur við Samtök atvinnu-

Kerfið refsi
fórnarlömbum

lífsins (SA) eigi að bitna á þeirri
atvinnugrein sem skapað hafi hvað
flest störf undanfarin ár.
Í næstu viku hefst innan Eflingar
atkvæðagreiðsla meðal starfsmanna
á veitingahúsum, á hótelum og ræstingastarfsfólks um hvort boða eigi
til sólarhringsverkfalls 8. mars.
Áðurnefnd fjögur félög slitu formlega viðræðum við SA í liðinni viku.
„Ferðaþjónusta er atvinnugrein
sem skiptir lífskjör þjóðarinnar
miklu máli. Undanfarin ár hefur
hún skapað hvað flest störf, vaxið
hratt og afkoma hennar hefur mikil
áhrif á samfélagið,“ segir Þórdís.
Ráðherrann segir að tímasetning deilunnar sé sérstaklega slæm.
Úr röðum greinarinnar heyrast

áhyggju raddir yfir því hvaða áhrif
verkföll kynnu að hafa og fyrirspurnir hafa borist frá viðskiptavinum erlendis, helst stórum
ferðaskrifstofum, um hvert líklegt
framhald verði.
„Af koma ferðaþjónustunnar
hefur verið að versna þótt fjöldi
ferðamanna hafi aukist. Greinin
er mannaflafrek og launagreiðslur
stærstur hluti rekstrarkostnaðar,“
segir Þórdís.
Þórdís tekur einnig undir orð fjármálaráðherra sem féllu á Sprengisandi í gær og segir það skjóta
skökku við að viðræðurnar séu
komnar á þennan stað án þess að
forsendur deilunnar virðist liggja
fyrir.

Fréttablaðið í dag
g
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Páll Rúnar M.
Kristjánsson
lögmaður.

afplánun lokinni er þeim svo hent
úr landi,“ segir Páll Rúnar M. Kristjánsson lögmaður. Páll Rúnar segir
lögregluna þurfa að líta í eigin barm
vegna þolenda mansals sem litið er
á sem sakamenn í refsivörslukerfinu. – aá / sjá síðu 8

SKOÐUN Guðmundur Steingrímsson skrifar um kjaramálin
og fordóma. 11
SPORT Hafdís Sigurðardóttir er á
leiðinni á EM um næstu helgi. 12
TÍMAMÓT Ætla að gera Djúpavog að glaðasta sveitarfélagi
landsins. 16
LÍFIÐ Vinkonur féllu fyrir floti
og bjóða öðrum að fljóta með. 22
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Þórdís Kolbrún
R. Gylfadóttir
ferðamálaráðherra

„Það er verkefni aðila vinnumarkaðarins að leysa þetta og ég óska
þeim góðs gengis og vona að þeim
takist að greiða úr þessari flóknu
stöðu. Á hinu tapa allir,“ segir Þórdís.

Öskudagsbúningar!
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LÖGREGLUMÁL „Einu fórnarlömb
mansals sem ég hef rekist á í mínum
störfum eru umsvifalaust sett í
gæsluvarðhald, helst einangrun,
áður en þau eru dæmd í fangelsi. Að

Afkoma ferðaþjónustunnar hefur
verið að versna þótt fjöldi
ferðamanna hafi aukist.
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„Það eru um 700 manns sem
munu taka þátt í vinnustöðvuninni
þann 8. mars verði hún samþykkt. Í
þessum hópi er meirihlutinn konur
af erlendum uppruna sem eru að
vinna líkamlega erfiða vinnu á
smánarlaunum,“ segir Sólveig Anna.
„Ástæða þess að þessi starfsstétt er
valin er að hér er um að ræða jaðarsettasta hópinn á lélegustu laununum í grein sem hefur skilað miklum
hagnaði síðustu ár. Þær tekjur hafa
ekki runnið í vasa þeirra sem vinna
vinnuna.“
„Það er líka táknrænt að vinnustöðvunin fari fram þann 8. mars
á alþjóðlegum baráttudegi verkakvenna,“ bætir Sólveig Anna við.
– jóe / sjá síðu 4
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Karlar tæmdu blómabúðirnar

Suðaustan 10-18. Hægari um
landið A-vert. Rigning V-lands,
annars þurrt. SJÁ SÍÐU 18

Radisson Blu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Viðbúnaður í
miðborginni
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stóð í umfangsmiklum aðgerðum í miðborginni
í gær eftir að maður í annarlegu
ástandi viðhafði ógnandi tilburði
á Radisson Blu við Pósthússtræti.
Lögreglan naut liðsinnis sérsveitar
Ríkislögreglustjóra á vettvangi.
Maðurinn flúði af vettvangi. Lögregla hafði hendur í hári hans á veitingastað skammt frá. Samkvæmt
upplýsingum frá lögreglu hefur
maðurinn áður komið við sögu lögreglu og gistir nú fangageymslu og
verður yfirheyrður í dag. – jt

Karlpeningur landsins hópaðist út úr húsi í gær og inn í næstu blómabúð. Konudagurinn, fyrsti dagur góu, var í gær og eiginmenn, synir, tengdasynir og
fleiri karlar á öllum aldri tryggðu sér rósir til handa sínum nánustu. Í Reykjavíkurblómum var margt um manninn og mikið að gera. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Guðlaugur og Coveney
funda um Jón Þröst
ÍRLAND Guðlaugur Þór Þórðarson
utanríkisráðherra fundar í dag
með Simon Coveney, utanríkis- og
viðskiptaráðherra Írlands, vegna
hvarfs Jóns Þrastar Jónssonar. Guðlaugur Þór segir í samtali við Fréttablaðið að fundurinn með Coveney
hafi verið löngu ákveðinn vegna
málefna Mannréttindaráðs
Sameinuðu þjóðanna. Guðlaugur Þór hefur þó óskað
eftir að fá að ræða einnig mál
Jóns við ráðherrann.
Umfangsmikil leit að
Jóni Þresti í Dyf linni bar
ekki árangur um helgina.
Aðstandendur Jóns Þrastar
skipulögðu leitina en
þeir nutu liðsinnis
fjölda írskra sjálfboðaliða. Aðstandendurnir hafa sagt
að nýjar vísbendingar um hvarfið
hafi fundist og

hafi þeim verið komið til írsku lögreglunnar. Síðast sást til Jóns Þrastar fyrir utan hótel sitt í Dyflinni um
klukkan 11.00 þann 9. febrúar.
„Ég taldi mikilvægt að nýta tækifærið þegar ég hitti ráðherrann,“
segir Guðlaugur Þór. „Ég veit að
hann er vel upplýstur og meira en
tilbúinn til að ræða þessi mál. Vonandi verður eitthvað búið að
gerast fyrir þann tíma.“
Aðspurður hvort hann
muni þrýsta á að björgunarsveitir á Írlandi hefji formlega
leit segir Guðlaugur: „Þetta er
eitthvað sem við munum fara
yfir. Þetta er á forræði
Íra, en þeir hafa
tekið vel í allar
okkar málaleitanir.“ – la
Guðlaugur Þór
Þórðarson.

Símaveski,
heyrnartól, snúrur
og allt fyrir
símann.

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

TikTok slær í gegn en
er notað til eineltis
Grunnskólanemendur víða um land nota kínverska smáforritið TikTok til að
leggja hvert annað í einelti. Kári Sigurðsson, sem frætt hefur ungmenni um
samskipti síðastliðin sex ár, segir einelti meira falið í dag en áður.
SAMFÉLAG Nýtt smáforrit hefur gert
vart við sig í grunnskólum landsins
og dæmi eru um að það sé notað
til að leggja börn í einelti. Forritið
er kínverskt og heitir TikTok. Það
gengur út á að búa til nokkurra
sekúndna tónlistarmyndbönd
þar sem notandinn tekur saman
myndbandsklippur, syngur með
og bætir við tæknibrellum. TikTok
er ný útgáfa af smáforritinu Musical.ly sem naut fádæma vinsælda
um allan heim fyrir nokkrum árum.
Hrefna Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Heimilis og skóla,
segir smáforritið ekki einskorðast
við íslenska skóla og rætt hafi verið
sérstaklega um TikTok á samevrópskum vettvangi Insafe nú í vetur.
„Þetta app hefur verið mjög vinsælt
í einhvern tíma. Fyrst sem Musical.
ly, nú sem TikTok. Þetta eru örstutt
myndbönd, svo er hægt að senda
skilaboð. Um leið og það er hægt að
nota smáforrit til að hafa samskipti
þá er alltaf hætta á að þau séu líka
notuð til leiðinlegra samskipta,“
segir Hrefna. „Ef það er eitthvað
misgott í gangi í hópum þá er þetta
ein leið til að halda áfram að vera
með neikvæð samskipti.“
Kári Sigurðsson, aðstoðarforstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar
Hólmasels, hefur unnið að því síðustu fimm ár að fræða ungmenni
um virðingu á samfélagsmiðlum.
Hann hefur orðið var við umræðu
meðal barna og unglinga um TikTok. Er það upplifun hans að yngri
aldurshópar, þá ungmenni á aldrinum 10 til 13 ára, noti smáforrit á
borð við TikTok til að leggja aðra í
einelt i. Ung lingar not i hins
vegar Snapchat og Instagram, þar
sem þau forrit eru hvað vinsælust.

Smáforritið TikTok hefur slegið í gegn víða um heim. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þetta er voðalega
krúttlegt forrit
þegar maður skoðar það
fyrst.
Kári Sigurðsson,
aðstoðarforstöðumaður
félagsmiðstöðvarinnar Hólmasels

Svona lítur smáforritið TikTok út.

„Þetta er voðalega krúttlegt forrit
þegar maður skoðar það fyrst, það
er síðan hægt að stilla það á ýmsa
vegu,“ segir Kári um TikTok.
Hann segir flest ungmenni haga
sér vel í samskiptum, en vandinn sé
sá að einelti í dag er mun meira falið
en það var. „Það er ekki lengur jafn
áþreifanlegt, það fer nú að miklu
leyti fram í gegnum samfélagsmiðlana. Oft inni í lokuðum hópum þar

sem ýmiss konar viðbjóður grasserar.“
Hrefna segir mikilvægt að kenna
börnum gagnrýna hugsun og að
setja sig í spor annarra. „Það er
mikilvægt fyrir foreldra að vita
hvaða öpp eru í gangi og hvað er
hægt að gera með þeim. Besta leiðin
til þess er að prófa sjálfur. Appið er
ekki vandamálið, það er hegðunin.
Það kemur alltaf nýtt app og því farsælast að reyna að komast fyrir rót
vandans.“ arib@frettabladid.is

21 árs
afmæli
25.02 – 03.03

-50%

AÐEINS
100 STK.

allt að

-70%
afsláttur

áður: 4.995

PS4
PIRANHA HP40 LEIKJAHEYRNARTÓL
• PS4 heyrnartól með 40 mm hljóðgjöfum
PS4P397076

2.495

5.6”
SKJÁR:
Super AMOLED
1080x2220
Gorilla Glass

-30%

MYNDAVÉL:
Bakmyndavél:
16MP f/1.7 og Dual
frammyndavél:
16MP+8MP
f/1.9 1080p
ÖRGJÖRVI:
2x4 kjarna
1.6+2.2GHz
GEYMSLA:
32GB,
minniskortarauf
VINNSLUMINNI:
4GB

AÐEINS
30 STK.

SAMSUNG
GALAXY A8
SAMA8GY SAMA8GO SAMA8BK

AÐEINS
40 STK.

áður: 49.985

34.995
-10%

KITCHENAID
CLASSIC HRÆRIVÉL
• 240W vél með 10 hraðaþrep
• 4,3L skál úr ryðfríu stáli

tilboðsverð:

49.995

EÐA 4.702 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN: ALLS 56.425 KR. ÁHK 23,83%

5K45SSEWH

-26%

49”
SUHD HDR
3840x2160
WebOS 4.0
Netﬂix
4x HDMI
3xUSB
Bluetooth
40W
hátalarar

AÐEINS
150 STK.

áður: 54.995

SONY
PLAYSTATION 4 SLIM - 1TB OG RED DEAD REDEMPTION II
• Dual-Shock 4 stýripinni
• 1 TB harður diskur
• HDMI snúra fylgir

49.496

EÐA 4.659 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 55.908 KR. - ÁHK 24,01%

PS41TBRDR2

elko mælir með

burstaðu betur

-40%

AÐEINS
100 STK.
BRAUN X ORAL B
PRO 750 RAFMAGNSTANNBURSTI
• Rafmagnstannbursti með 3D tækni
• Fjarlægir allt að 100% meira en venjulegur tannbursti
• Tímamælir sem fær þig til að bursta í réttan tíma
PRO750BLACK PRO750PINK

áður: 8.990

5.395

AÐEINS
30 STK.

LG
49” OG 55” SUHD SNJALLSJÓNVARP
49SK8500 55SK8500

áður: 189.995

139.995

EÐA 12.465 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 149.575 KR. - ÁHK 12,31%
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Segir ræstingafólk tilbúið í aðgerðir
KJARAMÁL „Eins og ég sé stöðuna
þurfa atvinnurekendur að finna
fyrir þrýstingi, og finna fyrir því að
við munum gera allt í okkar valdi
til að breyta stöðunni,“ segir Zsófia
Sidlovits, ræstitæknir á Hótel Borg
og Apóteki hóteli.
Zsófia er ein af um 700 liðsmönnum Eflingar stéttarfélags sem starfa
við þrif, hreingerningar og frágang
herbergja sem munu að líkindum
leggja niður störf tímabundið
8. mars næstkomandi. Atkvæða-

greiðsla um vinnustöðvun hefst
í dag. „Ég vonast innilega til þess
að tillagan verði samþykkt,“ segir
hún. Zsófia er ungversk og f lutti
til Íslands fyrir þremur árum. Hún
vinnur við ræstingar á tveimur
stórum hótelum og er trúnaðarmaður Eflingar á báðum vinnustöðum. Hún segir reynslu sína af því að
starfa á Íslandi skelfilega, einmitt
vegna þeirra aðstæðna sem hún
berst nú fyrir að verði leiðréttar.
„Ég hef verið gagnrýnd af skrif-

Vísar orðum til
föðurhúsanna

Ekki einsdæmi að félög deili
sjóðum í verkfallsaðgerðum

KJARAMÁL „Svo ég spari nú stóru
orðin þá vísa ég þessum ummælum
til föðurhúsanna,“ segir Ragnar Þór
Ingólfsson, formaður VR, um þau
orð Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra að samningsaðilar í
kjaradeilu fjögurra verkalýðsfélaga
og Samtaka atvinnulífsins (SA) séu
ekki sammála um hvað þeir séu að
deila um.
Ragnar Þór segir að það sem gert
hafi útslagið hafi verið gagntilboð
SA og skattabreytingatillögur ríkisstjórnarinnar. Hið fyrrnefnda hafi í
raun falið í sér kaupmáttarrýrnun
fyrir félagsmenn verkalýðsfélaganna
og hið síðarnefnda nái til skatttröppunnar allrar en hafi ekki beinst sérstaklega að þeim sem verstu kjörin
hafa.
„Þetta er prinsippmál. Þú verður
að praktísera það sem þú predikar
svo ég sletti aðeins,“ segir Ragnar
Þór. „Þegar þú segir lýðnum að það sé
kulnun og niðursveifla í hagkerfinu
þá hækkarðu ekki laun stjórnanda
ríkisbanka um rúm 80 prósent,
tekur ekki við 35 prósenta hækkun
frá kjararáði og ætlast svo til að
starfsfólk sætti sig við 2,5 prósent.“
Formaðurinn segir að staðan sem
komin sé upp sé gríðarlega dapurleg
og flókin. Því verði hins vegar ekki
kennt um að verkalýðsfélögin hafi
ekki reynt eða ekki viljað ná samkomulagi. „Það er málf lutningur
sem stenst enga skoðun og tilboðin
á borðinu segja aðra sögu,“ segir
Ragnar Þór. – jóe

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu blað dagsins í tölvupósti
kl. 5.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

stofustarfsfólki fyrir að taka þátt í
Eflingu. Þau eru tengd stjórnendum
og virðast ekki vilja sjá hvað er að
gerast í samfélaginu,“ segir Zsófia.
„Ég held að það sé gjá á milli skrifstofufólksins og okkar.“
Aðspurð hvort samstarfsfólk
hennar sé sama sinnis og hún segir
Zsófia að svo sé. „Ræstingarfólkið
hefur verið reitt í langan tíma. Það
hefur ekkert breyst, hvorki aðstæðurnar né tilfinningar fólksins,“ segir
hún. – jt, khn

Zsófia Sidlovits, ræstitæknir og trúnaðarmaður. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sú hugmynd samflotsstéttarfélaganna fjögurra að standa sameiginlega undir kostnaði við hugsanlegar verkfallsaðgerðir er ekki einsdæmi. Stefán Sveinbjörnsson, framkvæmdastjóri VR, segir þetta hafa
verið gert áður, síðast í aðgerðum í álverinu í Straumsvík. VR og Efling leggja til um sjö milljarða sjóði.
K JARAMÁL „Það eru til fordæmi
fyrir því að stéttarfélög deili með
sér kostnaði vegna verkfalla. Síðasta dæmi um slíkt eru verkföll í
álverinu í Straumsvík,“ segir Stefán
Sveinbjörnsson, framkvæmdastjóri VR. Efasemdir hafa verið
uppi um hvort heimild sé innan
hvers samf lotsfélaganna fjögurra
að standa sameiginlega undir
kostnaði vegna verkfalla.
Forsvarsmenn verkalýðsfélaganna hafa viðrað hugmyndir sínar
um skipulögð skæruverkföll minni
hópa ef kemur til verkfallsaðgerða
líkt og nú stefnir í. Félögin hafa
talað um að standa sameiginlega
undir kostnaði vegna þessara verkfalla úr verkfallssjóðum sínum.
Þannig að ef senda á tiltekinn hóp
félagsmanna Ef lingar í verkfall
muni öll félögin taka þátt í kostnaðinum, hlutfallslega eftir stærð
þeirra, við að láta viðkomandi
félagsmenn halda fullum launum.
Ljóst er þá að mikið mun mæða á
verkfallssjóði stærsta félagsins, VR,
sem samkvæmt síðasta ársreikningi stóð í 3,6 milljörðum króna en
er í dag líklega nær fjórum milljörðum og ríf lega það ef marka má
ummæli formanns VR í síðustu
viku um sjóðinn sem er í stýringu
hjá Kviku banka. Sjóður Ef lingar,
næststærsta stéttarfélagsins, stóð
í í tæpum 2,7 milljörðum króna
samkvæmt síðasta ársreikningi
en hefur vafalaust vaxið síðan þá.
Áætla má því að stóru félögin leggi
til um og yfir sjö milljarða í digrum
verkfallssjóðum sínum.
Aðspurður um fordæmi þessa
að verkfallssjóðum mismunandi

Stéttarfélögin fjögur, Verkalýðsfélag Grindavíkur, Verkalýðsfélag Akraness, VR og Efling, vilja deila kostnaði vegna
verkfallsaðgerða og tryggja þeim hópi sem leggja mun niður störf hverju sinni full laun. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Síðasta dæmið um
slíkt eru verkföll í
álverinu í Straumsvík.
Stefán Sveinbjörnsson, framkvæmdastjóri VR

félaga sé deilt með þessum hætti
jánkar Stefán því og vísar til verkfallsaðgerða í Straumsvík. „Þar sem
starfsmenn við upp- og útskipun
fóru í verkfall fyrir alla starfsmenn
í Straumsvík. Kostnaði var deilt á
milli stéttarfélaga sem eru með
samning við álverið í Straumsvík.“
Samf lotsfélögin fjögur, VR, Ef ling, Verkalýðsfélag Akraness og
Verkalýðsfélag Grindavíkur, lýstu
á fimmtudag viðræðum við Sam-

tök atvinnulífsins hjá Ríkissáttasemjara sem árangurslausum og
var þeim slitið.
Í dag, k luk kan 10.00, hefst
atk væðag reiðsla um v innustöðvun hjá ræstingafólki sem sér
um þrif, hreingerningar og frágang á hótelum og gististöðum.
Verði vinnustöðvunin samþykkt
hefst verkfall að morgni 8. mars
og stendur til miðnættis sama dag.
mikael@frettabladid.is

jeep.is

JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
®

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
®

STÓLADAGAR

25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM STÓLUM!

HEADPOINT

ERGO MEDIC 100-3

W70 FUNDARSTÓLL

CUBE FUNDARSTÓLL

56.900 KR.

136.900 KR.

79.900 KR.

42.900 KR.

VERÐ NÚ

VERÐ NÚ

VERÐ NÚ

VERÐ NÚ

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37 Sími: 564-5040 www.hirzlan.is

VERÐ NÚ

VESTA

VERÐ NÚ

CAFÉ VII

STYL VISITOR

VERÐ NÚ

VERÐ NÚ

CALADO

16.900 KR.

18.900 KR.

9.900 KR.

18.900 KR.
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STÓRLÆKKAÐ Ísland sé feimið við að
VERÐ Í FEBRÚAR
ALLT AÐ

tryggja rétt fatlaðra

85% LÁNSHLUTFALL

50% AFSLÁTTUR AF LÁNTÖKUGJÖLDUM
440.000 kr. AFSLÁTTUR

993481

KIA

Sportage GT Line

360.000 kr. AFSLÁTTUR

993610

KIA

cee’d LX

Árgerð 2017, ekinn 27 þús. km,
bensín, 177 hö, sjálfskiptur,
IMµUKMµODGULȴQQ

Árgerð 2017, ekinn 65 þús. km,
dísil, 90 hö, beinskiptur,
IUDPKMµODGULȴQQ

Verð áður: 5.190.000 kr.

Verð áður: 2.250.000 kr.

Verð nú

Verð nú

4.750.000 kr.

Útborgun
frá 715 þ. kr.

500.000 kr. AFSLÁTTUR

993704

MITSUBISHI
Pajero

1.890.000 kr.

Útborgun
frá 290 þ. kr.

200.000 kr. AFSLÁTTUR

993456

KIA

Picanto LX

Árgerð 2012, ekinn 163 þús. km,
dísil, 200 hö, sjálfskiptur,
IMµUKMµODGULȴQQ

Árgerð 2015, ekinn 49 þús. km,
bensín, 66 hö, beinskiptur,
IUDPKMµODGULȴQQ

Verð áður: 3.690.000 kr.

Verð áður: 1.290.000 kr.

Verð nú

3.190.000 kr.

Útborgun
frá 480 þ. kr.
+vsk

500.000 kr. AFSLÁTTUR

993337

MERCEDES-BENZ
A-Class 180

Verð nú

1.090.000 kr.

Útborgun
frá 165 þ. kr.

250.000 kr. AFSLÁTTUR

993393

KIA

Soul EX

Árgerð 2017, ekinn 16 þús. km,
bensín, 123 hö, sjálfskiptur,
IUDPKMµODGULȴQQ

Árgerð 2017, ekinn 50 þús. km,
dísil, 136 hö, sjálfskiptur,
IUDPKMµODGULȴQQ

Verð áður: 4.190.000 kr.

Verð áður: 2.640.000 kr.

Verð nú

Verð nú

3.690.000 kr.

Útborgun
frá 555 þ. kr.

500.000 kr. AFSLÁTTUR

993758

KIA

Optima SW

2.390.000 kr.

Útborgun
frá 360 þ. kr.

300.000 kr. AFSLÁTTUR

142698

SUBARU

Forester Premium

Árgerð 2017, ekinn 82 þús. km,
dísil, 142 hö, sjálfskiptur,
IUDPKMµODGULȴQQ

Árgerð 2017, ekinn 57 þús. km,
bensín, 150 hö, sjálfskiptur,
IMµUKMµODGULȴQQ

Verð áður: 3.690.000 kr.

Verð áður: 3.890.000 kr.

Verð nú

Verð nú

3.190.000 kr.

Útborgun
frá 480 þ. kr.

3.590.000 kr.

Útborgun
frá 540 þ. kr.

Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndarugli

Opið:
Fim-Fös 10-18
Laugardag 12-16
Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • 590 2160 • notadir.is

Öryrkjabandalag Íslands gagnrýnir orð dómsmálaráðherra um valkvæða
bókun við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Bókunin sé
alls ekki tilgangslaus líkt og ráðherra hélt fram í svari við fyrirspurn á þingi.
ALÞINGI Íslenska ríkið virðist feimið
við að skuldbinda sig til að tryggja
fötluðum jafnan rétt á við aðra að
mati lögmanns hjá Öryrkjabandalagi Íslands (ÖBÍ). Nauðsynlegt sé að
taka sig á til að tryggja eitt samfélag
fyrir alla.
Í september 2016 samþykkti
Alþingi einróma þingsályktun um
heimild handa ríkisstjórninni til
að fullgilda samning Sameinuðu
þjóðanna (SÞ) um réttindi fatlaðs
fólks. Þá ályktaði þingið enn fremur
um skyldu til að fullgilda valkvæðan viðauka við samninginn fyrir
árslok 2017. Viðaukinn felur í sér
leið fyrir einstaklinga til að kvarta
til nefndar SÞ um réttindi fatlaðs
fólks telji það á sér brotið. Einnig
getur nefndin rannsakað alvarleg
eða kerfisbundin brot gegn samningnum samþykki ríkið það.
Í fyrirspurnatíma á þingi síðastliðinn mánudag spurði Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, formaður
Viðreisnar, hví ekki væri búið að
fullgilda bókunina líkt og þingsályktunin kveður á um.
Til andsvara var Sigríður Á.
Andersen dómsmálaráðherra en
hún var meðal þingmanna sem
samþykktu ályktunina árið 2016.
Í svari sínu sagði ráðherrann að
þingsályktunartillögur fái aðra
meðferð en lagafrumvörp á þingi
og að ekki væri búið að kostnaðarmeta hana.
„Fyrir nokkrum árum ályktaði
Alþingi að valkvæði viðaukinn
skyldi einnig fullgiltur en við nánari
eftirgrennslan kemur í ljós að þessi
samningur er ekki bara tilgangslaus
heldur segir í þingsályktuninni að
hann feli ekki í sér ný réttindi til
fatlaðs fólks heldur feli í sér að
erlend eftirlitsnefnd hagsmunaaðila
muni skera úr um stöðu þeirra sem
skjóta máli sínu til nefndarinnar,“

Ummæli dómsmálaráðherra fóru öfugt ofan í ÖBÍ.

Sá sem hefur ekkert
að fela er ekki
feiminn við eftirlit. Alþjóðasamfélagið sér auðveldlega í
gegnum þetta.
Sigurjón Unnar
Sveinsson,
lögmaður hjá ÖBÍ

sagði ráðherrann í pontu þingsins.
Þá sagði hún að ekki væru gerðar
miklar hæfniskröfur til setu í
nefndinni og að úrlausnir hennar
uppfylltu ekki kröfur sem gera
þarf til dómsúrlausna. Þá væru
álit nefndarinnar ekki bindandi
og því óhagstæðari en að fara með
málið til Mannréttindadómstóls
Evrópu (MDE). Rétt er þó að benda
á að landslögum samkvæmt eru

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

úrlausnir MDE ekki bindandi að
íslenskum landsrétti.
„Samningurinn felur ekki í sér
nein sérréttindi fatlaðs fólks en á
að tryggja að fatlað fólk njóti réttar síns til jafns við aðra. Viðaukinn
felur í sér einstaklingsbundna samskiptaleið, þegar fólk telur að á sér
hafi verið brotið. Þessi samskiptaleið hefur reynst fólki vel, til dæmis
þurftu Svíar að taka í gegn alla sína
byggingarlöggjöf í kjölfar fyrsta
málsins sem fór fyrir nefndina.
Orð ráðherra um að bókunin sé
óþörf felur í raun í sér vanvirðingu
við bókunina sjálfa. Það er ástæða
fyrir því að hún er til,“ segir Sigurjón
Unnar Sveinsson, lögmaður hjá ÖBÍ.
Ísland hafi yfirleitt tekið sér
langan tíma í að verða aðilar að
alþjóðasamningum og bókunum
á þessu sviði og einhverrar feimni
virðist gæta. „Sá sem hefur ekkert
að fela er ekki feiminn við eftirlit.
Alþjóðasamfélagið sér auðveldlega
í gegnum þetta,“ segir Sigurjón.
joli@frettabladid.is

Bað um og fékk breytingar á reglugerð
SJÁVARÚTVEGUR Tölvupóstur sem
Kristján Loftsson, eigandi Hvals
hf., sendi Kristjáni Þór Júlíussyni,
sjávar útvegs- og landbúnaðarráðherra, þann 15. maí 2018 sýnir að
forstjórinn óskaði eftir því að ráðherrann myndi breyta reglugerð
um vinnslu og heilbrigðiseftirlit
með hvalaafurðum. Þremur mánuðum seinna skrifaði ráðherra undir
breytingu á reglugerðinni þar sem
felld var niður sú kvöð að Hvalur hf.
þyrfti að skera hval á yfirbyggðum
skurðarfleti.
Fréttablaðið sagði frá því í ágúst
síðastliðnum að reglum um hvalskurð hafi aldrei verið fylgt. Árið
2009 tók gildi reglugerð um vinnslu
og heilbrigðiseftirlit með hvalaafurðum. Í henni var kveðið á um
að hvalskurður skuli hefjast um
leið og hvalur er kominn á land og að
skurðarflöturinn skuli vera innandyra. Það ákvæði kom þó ekki til
áhrifa fyrr en ári seinna, árið 2010.
„Sæll Kristján Þór, Mér þykir leitt
að þurfa að hvabba [sic] á þér vegna
eftirfarandi.“ Svo hefst bréf forstjórans til ráðherra málaflokksins.
Kristján Loftsson benti nafna sínum
á í bréfinu að það þyrfti að laga
reglugerðina að hans mati. „Eins og
þetta er í pottinn búið tel ég vonlaust að sækja um vinnsluleyfi fyrir
komandi vertíð með reglugerðina
óbreytta. Vísa ég þar sérstaklega til
10 [sic] gr. reglugerðarinnar,“ stendur í bréfi forstjórans. Sú grein reglugerðarinnar innihélt meðal annars

Samþykkt var fimm ára framlenging á hvalveiðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

þá kvöð að fyrirtækið ætti að skera
hval á yfirbyggðum skurðarf leti.
Sigurgeir Þorgeirsson, sérfræðingur
hjá atvinnuvegaráðuneytinu, fékk
einnig afrit af þessum pósti.
Kristján Loftsson sendi með
tölvupóstinum tillögur sínar um
breytingar á reglugerðinni. „Einnig set ég sem viðhengi reglugerðina
Nr. 489 frá 28. maí 2009, en þar hef

ég sett inn breytingar þær, sem ég fer
fram á að verði gerðar með rauðu,“
segir í bréfinu.
Þær breytingar sem gerðar voru
ríma margar hverjar við breytingartillögur Kristjáns Loftssonar. Í síðustu viku samþykkti Kristján Þór
að leyfa fyrirtækinu að veiða hvali
í fimm ár til viðbótar.
sveinn@frettabladid.is

OPIÐ BRÉF TIL KJÓSENDA OG FORYSTUMANNA VINSTRI GRÆNNA

Þegar stólar vega
þyngra en stefna
Nú ríkir sorg í hjarta kjósenda Vinstri grænna. Hvar eru stefnumál og samþykktir flokksins
í hvalveiðimálum komin? Getur grasrótin og fylgismenn treyst forystunni lengur? Varla!
„Landsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs, haldinn á Selfossi 23.-25. október
2015, leggst eindregið gegn hvalveiðum við
Íslandsstrendur. Við veiðarnar er beitt
ómannúðlegum veiðiaðferðum til að viðhalda
áhugamáli örfárra útgerðarmanna. Háum
upphæðum af opinberu fé hefur verið kastað á
glæ til að styrkja þessa áhugamenn um
hvalveiðar. Nú er mál að linni“.
Þetta er úr landsfundarályktunum Vinstri grænna 2015.

Vinstri grænir komust svo til valda, með forsætisráðherra,
umhverfisráðherra og heilbrigðisráðherra í nýrri ríkisstjórn,
auk 9 annarra þingmanna, í nóvember 2017.
Vorið 2018 kom upp umræða um það, hvort
langreyðaveiðiheimildir, sem Sigurður Ingi Jóhannsson, þá
sjávar- og landbúnaðarráðherra, hafði veitt til fimm ára
2013, skyldu gilda líka fyrir það ár.
Hvalur hf hafði þá ekki getað nýtt veiðiheimildir í 2 ár vegna
vanda við að selja afurðirnar, enda banna langflestar þjóðir
heims verzlun með langreyðaafurðir svo og flutning á þeim í
lögsögu sinni. Bæði Samskip og Eimskip neita að flytja
hvalkjöt.
Þegar á það reyndi, hvort reglugerðin skyldi gilda líka fyrir
2018, í stað þess, að henni væri breytt, eins og oft hefur gerzt
við stjórnarskipti, sagði Katrín Jakobsdóttir á Alþingi,
flestum til mikillar undrunar, að það væri ruglingslegt fyrir
stjórnsýsluna, ef reglugerðum, sem væru í gildi, væri breytt.
Skyldi hún standa.
Vonir stóðu þó til, að forsætisráðherra hefði samið svo við
veiðiglaða Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn, sem ekki
eru undir miklu álagi af löngun eða hneigð til dýra-,
náttúru- og umhverfisverndar - ef þeir vita, hvað það er –
að með þessari málamiðlun yrði langreyðavertíðin 2018
sú síðasta; lokin á því hrikalega dýraníði, sem veiðar
byggja á, svo og á frekari skemmdum á vörumerkinu
ÍSLAND, sem er það dýmætasta, sem við eigum.

Það var því mikið áfall nú í vikunni, að fá staðfestingu á
því, að ríkisstjórnin, undir forsæti Vinstri grænna, hefði
lagt blessun sína yfir, að sjávar- og landbúnaðarráðherra,
Kristján Þór Júlíusson, skyldi veita Hval hf nýtt leyfi til
langreyðaveiða, og það til fimm ára.
Eru Íslendingar með þessu eina þjóð veraldar, sem veiðir
langreyði (stórhveli), næst stærsta spendýr veraldar, en hinar
tvær hvalveiðiþjóðirnar, Norðmenn og Japanir, veiða
eingöngu hrefnu (smáhveli).
Skv. Gallup-könnun okkar frá í nóvember sl., hefur
meirihluti Íslendinga nú loks áttað sig á, hvílkt heiftarlegt
dýraníð hvalveiðar eru, eins á því, að tilgangur með þeim er
enginn, en Hvalur hf hefur verið rekinn með tapi um langt
árabil, og síðast en ekki sízt, hversu illa þetta dráp okkar á
„hinum friðsömu risum úthafanna“ fer í milljónir manna um
allan heim, en því fylgir auðvitað hætta fyrir útflutning og
ferðamenn.
Forsætisráðherra, aðrir ráðherrar og þingmenn Vinstri
grænna geta enn leiðrétt mistök sín og svik við eigin
samþykktir og málstað, með því að berja í borðið og
krefjast þess, að nýveitt langreyða veiðileyfi verði
afturkölluð.
Væri manndómur í því, og mætti þá nokkuð bæta fyrir þann
stórfellda skaða, sem ímynd Vinstri grænna hefur orðið fyrir,
og leiðrétta herfileg mistök leiðtoga flokksins; undanlátssemi
og svik við málstaðinn.
Ef Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn vilja slíta
ríkisstjórninni vegna veiðifirru og þráhyggju eins manns,
Kristjáns Loftssonar, gegn þjóðarhagsmunum, þá yrðu þeir
að taka þá vanvirðu og skömm á sig, sem færi þá með þeim
inn í sögubækurnar.
Að lokum þetta: Sjávarútvegsráðherra fullyrðir, að þessi
nýju veiðileyfi séu veitt á grundvelli ráðgjafar frá
Hafrannsóknastofnun. Gefur þannig í skyn, að Hafró hafi
ráðlagt honum að veita þessi veiðileyfi.
Hér hagræðir ráðherra sannleikanum harkalega.
Hafrannsóknastofnun veitir ekki ráðgjöf um, hvort veiða
skuli, heldur aðeins um það, hversu mikið skuli veiða, ef
veiða skuli. Hafrannsóknastofnun mælir hvoki með eða á
móti veiðum. Ráðleggur aðeins um magn veiða, gerir
tillögu að stærð veiðikvóta, ef ráðherra vill láta veiða.

JARÐARVINIR
Ole Anton Bieltvedt,
formaður
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Frá Bangladess. NORDICPHOTOS/GETTY

Skotinn til
bana eftir
flugránstilraun
BANGLADESS Flugvél Bangladesh
Airlines á leið til Dubai var nauðlent í hafnarborginni Chittagong í
Bangladess eftir að farþegi gerði tilraun til flugráns. Sérsveit lögregluyfirvalda í Bangladess var kölluð á
vettvang á f lugvellinum í Chittagong en liðsmenn hennar skutu
farþegann til bana þegar atlaga var
gerð að flugvélinni.
Ekki er vitað hvað manninum
gekk til, en breska ríkisútvarpið
hefur eftir miðlum í Bangladess að
maðurinn hafi sagst vera vopnaður
skammbyssu. Tæplega 150 manns
voru um borð í flugvélinni.
„Við reyndum að ræða við hann.
Við reyndum að fá hann til að gefast
upp,“ sagði Motius Rahman hershöfðingi á blaðamannafundi.
Talið er maðurinn hafi átt við
andleg veikindi að stríða. Hann hafi
óskað eftir því að fá að ræða við forsætisráðherra Bangladess og hagað
sér grunsamlega. – khn

Bar barnaníð
saman við
mannfórnir
PÁFAGARÐUR Frans páfi hét því á
ráðstefnu kaþólsku kirkjunnar
um barnagirnd í gær að héðan í
frá myndi kirkjan taka af festu
á málum presta sem brjóta gegn
börnum.
Páfi sagði kirkjumenn, sem gerst
hafa sekir um barnaníð, vera „tól
djöfulsins“. Biskupum hefur nú
verið gert að yfirfara regluverk
um hvernig tekið er á málum sem
þessum.
Þá bar hann barnaníð saman við
mannfórnir fyrr á öldum, þar sem
börnum var oft á tíðum fórnað.
„Ómennskan sem felst í þessum
gjörðum verður enn alvarlegri
þegar hún á sér stað innan veggja
kirkjunnar, vegna þess að hún
gengur í berhögg við siðferðileg
áhrif hennar og trúverðugleika,“
sagði Frans.
Ráðstefnan er sú fyrsta sem
kaþólska kirkjan heldur, en rúmlega 130 biskupar og aðrir fulltrúar kirkjunnar
sóttu hana. Yfirlý st m a rk m ið
hennar var að
ræða barnaníð innan
kirkjunnar. – khn

Frans páfi.
NORDICPHOTOS/GETTY

Lögmaður sem gætt hefur hagsmuna burðardýra segir skjólstæðinga sína hafa lítið upp úr því að aðstoða lögreglu. NORDICPHOTOS/GETTY

Kerfið refsi þeim sem þolað
hafa óbærilegar þjáningar
Lögmaður segir lögreglu þurfa að líta í eigin barm í baráttu gegn mansali. Fórnarlömbum sé refsað með
fangelsisvist. Verjandi burðardýra segir skjólstæðinga sína lítið hafa upp úr því að aðstoða lögreglu.
Lögregla segir lög um mansal ófullkomin. Aðgerðaáætlun gegn mansali er væntanleg á næstu vikum.
L Ö G R E G L U M Á L „ Ei nu fór na rlömb mansals sem ég hef rekist
á í mínum störfum eru umsvifalaust sett í gæsluvarðhald, helst
einangrun, áður en þau eru dæmd
í fangelsi. Að afplánun lokinni er
þeim svo hent úr landi,“ segir Páll
Rúnar M. Kristjánsson lögmaður
og vísar til umræðu um mansal í
fréttum að undanförnu. Hann segir
áherslu og forgang lögreglu og annarra stjórnvalda á málaf lokkinn
skjóta skökku við.
Í frétt á Vísi fyrr í mánuðinum
sagði Alda Hrönn Jóhannsdóttir,
yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á
Suðurnesjum, að mikilvægt væri að
eyða staðalmyndum um þolendur
mansals. Páll Rúnar tekur undir
þetta en segir lögregluna þurfa
að líta í eigin barm vegna þolenda
mansals sem litið er á sem sakamenn í refsivörslukerfinu.
„Þetta eru oft konur sem hafa
verið neyddar til þess að f lytja inn
fíkniefni innvortis, margar hverjar
hafa auk þess neyðst til að selja
líkama sinn með öðrum hætti. Þær
eru algerlega á valdi kvalara sinna
sem fara með þær eins og hvert
annað rusl. Þegar refsivörslukerfi
okkar fær þær svo í sínar hendur
er upplifun þeirra ekki sú að þeim
hafi verið bjargað, heldur þvert á
móti,“ segir Páll Rúnar og bætir við:
„Nú skal refsa þeim fyrir að þola
óbærilegar þjáningar sínar.“
„Þetta er nú langoftast fólk í einhvers konar nauðung, hvort það er
mansal þori ég nú ekki að segja, en
alltaf svona fólk sem er minni máttar í þjóðfélaginu. Þetta er ekki fólk
í góðri stöðu og yfirleitt einhver
nauðung sem rekur fólk út í að gera

Þetta eru oft konur
sem hafa verið
neyddar til þess að flytja inn
fíkniefni innvortis, margar
hverjar hafa auk þess neyðst
til að selja líkama sinn.

Í mörgum tilvikum lýsir sakborningurinn neyð sinni og eftir
atvikum þvingunum sem beitt var
í aðdraganda brotsins. Misjafnt er
hvort og með hvaða hætti er vísað
til slíkra þvingana í dómi en dæmi
eru um að meint nauðung sé virt
dómfellda til refsilækkunar. Af því
má draga þá ályktun að frásagnir
þessar séu teknar trúanlegar.
Í einu tilviki eru átakanlegar lýsingar ákærðrar konu raktar í dómi
og því lýst yfir að lýsingar hennar á
nauðung séu trúverðugar. Hún var
engu að síður sakfelld og dæmd í 12
mánaða óskilorðsbundið fangelsi.
Nánast undantekningarlaust er
farið með þessi mál sem játningarmál sem þýðir að viðkomandi
játar við þingfestingu og málið er
dómtekið strax án þess að frekari
sönnunarfærsla fari fram. Tekið
er tillit til skýlausrar játningar við
ákvörðun um refsingu en þyngd
hennar fer að öðru leyti eftir magni
efnisins sem reynt var að flytja inn
og styrkleika þess.
Helsta ástæða þess að burðardýr
njóta ekki verndar sem þolendur
mansals er að mansalsákvæði
almennra hegningarlaga nær ekki
til innf lutnings eiturlyfja heldur
einungis til kynferðislegrar misnotkunar, nauðungarvinnu og líffærabrottnáms. Þetta kom fram
í máli Öldu Hrannar í samtali
við Fréttablaðið fyrir réttu ári en
hún hefur lýst þeirri skoðun að
ákvæðið þurfi einnig að taka til
skipulagðrar glæpastarfsemi til að
ná almennilega utan um mansalsvandann.
Verði mansalsákvæðinu breytt
með þessum hætti gæti það haft

þau áhrif að þau brot sem þolandinn sjálfur hefur tekið þátt í að
fremja verði refsilaus í hans tilviki,
rannsókn á mansali í skipulagðri
glæpastarfsemi gæti frekar leitt til
ákæru og sakfellingar fyrir mansal.
Þá fengi þolandinn einnig stöðu
brotaþola en ekki sakbornings og
kynni því að njóta aukinnar verndar, njóti lögregla aðstoðar hans við
lausn málsins.
Hjá lögreglu hefur hins vegar
efasemdum verið lýst um refsileysi fyrir burðardýr. Um tvíeggjað
sverð geti verið að ræða sem brotamenn kunni að færa sér í nyt með
enn meiri misnotkun á fólki í viðkvæmri stöðu.
En þrátt fyrir að mansalsákvæðið sé enn ófullkomið og taki ekki til
brotastarfsemi af þessum toga eru
til dæmi um að lögregla hafi íhugað
að leggja ekki fram ákæru gegn
burðardýri vegna aðdragandans
að ferð þess til landsins.
Í kjölfar umf jöllunar Fréttablaðsins í fyrravetur var leitað
eftir afstöðu dómsmálaráðherra
til breytinga á ákvæðinu. Þau svör
fengust úr ráðuneytinu að ákvæðið
væri til skoðunar og frumvarps
gæti verið að vænta á komandi
misserum.
Í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Fréttablaðsins í síðustu
viku segir að enn standi til að
kanna hvort þörf sé á breytingum
á löggjöfinni en vinna við gerð
áherslna stjórnvalda í aðgerðum
gegn mansali hafi verið í forgangi
og dómsmálaráðherra muni kynna
áherslur stjórnvalda í aðgerðum
gegn mansali á næstu vikum.

þrýsting á Maduro forseta.
vopnaðar sveitir séu notaðar til að
Mike Pompeo, utanríkisráðógna óbreyttum borgurum
og kjörnum fulltrúum
herra Bandaríkjanna, og
sem hafa beitt sér fyrir
Donald Trump Bandaþví að neyðargögn
ríkjaforseti fordæmdu
aðgerðir venesúelsku
komist inn í landið.“
stjórnarinnar.
Yfir 50 lönd hafa
lýst stuðningi við
Í sama streng tók
Federica MogherJuan Guaidó en
Juan Guaidó,
ini, utanríkismálaleiðtogi stjórnarhann tilkynnti í síðstjóri Evrópusamasta mánuði að hann
andstöðunnar í
væri tímabundinn forbandsins, í gær: „Við
Venesúela.
höfnum því alfarið að
seti Venesúela. Guaidó

er forseti venesúelska þingsins, en
samkvæmt ákvæðum í stjórnarskrá
landsins getur þingforseti gengið
í störf forseta í fjarveru sitjandi
forseta. Stjórnarandstaðan telur
þetta ákvæði í gildi þar sem verulegir annmarkar hafi verið á síðustu
kosningum.
Guaidó hefur tilkynnt að hann
muni sitja fund leiðtoga í rómönsku
Ameríku í Bógóta í Kólumbíu í dag,
þrátt fyrir að Maduro hafi sett hann
í farbann. – khn

Páll Rúnar M.
Kristjánsson
lögmaður

svona,“ segir Halldóra Aðalsteinsdóttir, lögmaður á Suðurnesjum,
sem gegnt hefur verjendastörfum
fyrir mörg burðar dýr. Hún segir
þennan hóp mjög fjölbreyttan, fólk
á öllum aldri og af báðum kynjum.
Hún segir það galla á réttarkerfinu að skjólstæðingar hennar hafi
lítið sem ekkert upp úr því að veita
lögreglu aðstoð við að upplýsa mál
með því að gefa upp nöfn skipuleggjenda. „Það er engin hvatning
fyrir fólk að vera að hætta lífi sínu
til að gefa mikið upp,“ segir Halldóra.
Fréttablaðið skoðaði þá dóma
sem fallið hafa í málum burðardýra á undanförnum árum. Athygli
vekur að nær undantekningarlaust
er um útlendinga að ræða og í nær
öllum tilvikum koma þau með
fíkniefni til landsins í gegnum
Kef lavíkurf lugvöll.

adalheidur@frettabladid.is

Þrýstingur á Maduro eykst
VENESÚELA Juan Guaidó, leiðtogi
stjórnarandstöðunnar í Venesúela,
kallaði eftir því í gær að alþjóðasamfélagið grípi til allra hugsanlegra aðgerða til að koma sitjandi
forseta landsins, Nicolas Maduro,
frá völdum.
Guaidó lét ummælin falla eftir
að til blóðugra átaka kom á landamærum Venesúlea að Kólumbíu og
Brasilíu á laugardaginn. Stjórnarandstæðingar freistuðu þess að
koma neyðargögnum inn í landið

en þegar þeir freistuðu þess að fara
yfir landamærin brutust út átök
milli þeirra og öryggissveita. Tveir
létu lífið, þar á meðal 14 ára gamall
drengur, og fjöldi særðist að sögn
mannréttindasamtaka í Venesúela.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því
að sömu samtök fullyrði að eldur
hafi verið borinn að neyðargögnum
sem biðu þess að komast í hendur
óbreyttra borgara í landinu.
Ljóst er að atburðir helgarinnar
eru aðeins til þess fallnir að auka

HOLI
FIMM RÉTTA
HÁTÍÐARSEÐILL
21. febrúar til 24.
244 . mars
6.990
6
6.9
.99
990 kr
kr. má
kr.
mán
mán-mið
án-mi
miðð | 7.
77.790
.79
790
0 kr
kr.. ﬁm
ﬁ
ﬁm-s
ﬁm-sun
m-sun
un

Hariyali lax
u

Gosht Kalimirchi
Murg Makhani
Aloo Dum Jeera
Naan, hrísgrjón, raitha

u

Súkkulaðimús
með kókosbarfi

AUSTUR-INDÍAFJELAGIÐ
HVERFISGÖTU 56, 101 RVK

552-1630

AUSTURINDIA.IS

10

S KO Ð U N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

25. FEBRÚAR 2019

SKOÐUN

Val neytenda

MÁNUDAGUR

Halldór

Þ
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Hér á landi
hefur lengi
verið látið
eins og
viðskiptahindranir séu
sjálfsagðar og
eðlilegar.

egar landsmenn bregða sér til annarra
landa sjá þeir iðulega af hverju þeir eru
að missa hér á landi í matarúrvali. Sumir
ráða ekki við sig þegar þeir sjá allt það
sem þar fæst á hagstæðu verði og láta sér
ekki nægja að háma í sig erlent kjöt og
fleira góðgæti, heldur setja í ferðatöskur sínar til að
taka með heim. Um leið rúmar hugurinn ekki alltaf
þá hugsun hvort íslensk lög leyfi slíkan flutning.
Þessir ferðalangar eiga sér vissar málsbætur og þær
helstar að það eru svo mörg furðuleg og skrýtin boð
og bönn á Íslandi að ekki er alltaf hægt að muna
eftir þeim öllum.
Þegar heim kemur eru ýmsir stoppaðir í tollinum
með góssið sem er umsvifalaust gert upptækt. Þannig hefur ósoðið kjöt lent í ruslinu í stað þess að rata á
borð ferðalangsins. Einhverjir sleppa þó og gæða sér
á matvöru sem samkvæmt skilgreiningu íslenskra
yfirvalda á að vera þeim hættuleg. Engar sérstakar
fréttir berast af því að viðkomandi lögbrjótar, sem
eru stór hluti landsmanna, hafi veikst hastarlega.
Nú hefur Kristján Þór Júlíusson, landbúnaðarog sjávarútvegsráðherra, lagt fram frumvarp sem
heimilar innflutning á fersku kjöti, eggjum og
vörum úr ógerilsneyddri mjólk. Íslenskir neytendur sjá þannig fram á aukið vöruúrval með
tilheyrandi samkeppni. Þeir ættu samt ekki að
fagna of snemma. Andstæðingar frumvarpsins eru
að setja sig í stellingar en þeir telja ekki einungis að
slíkur innflutningur ógni sérhagsmunum íslensks
landbúnaðar heldur muni hann einnig eiga eftir
að valda stórfelldu heilsutjóni meðal þjóðarinnar.
Þeir sem lengst ganga í þeim áróðri spara ekki stóru
orðin. Rifja má upp orð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar fyrir örfáum árum en hann hélt því fram
að ef menn borðuðu erlent kjöt sem væri ekki nógu
vel eldað ættu þeir á hættu að fá sýkingu sem gæti
leitt til breytingar á hegðunarmynstri. Orðrétt sagði
Sigmundur Davíð: „Þannig að menn hafa jafnvel
velt upp þeirri spurningu og rannsakað hvort þetta
kunni að breyta hegðun heilu þjóðanna.“
Eins og kunnugt er stofnaði Sigmundur Davíð
heilan stjórnmálaflokk í kringum sjálfan sig. Í
engum íslenskum stjórnmálaflokki er jafn mikil
foringjadýrkun og í Miðflokknum þannig að auðvelt er að geta sér þess til að þingmenn flokksins
muni fara hamförum gegn frumvarpi landbúnaðarráðherra. Önnur afturhaldsöfl á þingi, og nóg er af
þeim, munu gera slíkt hið sama.
Engin ástæða er til að kvíða því að heilsu
þjóðarinnar muni hnigna illilega verði leyfður hér
innflutningur á fersku kjöti, enda verður sú vara
heilbrigðisvottuð frá því landi sem hún kemur frá.
Hér á landi hefur of lengi verið látið eins og viðskiptahindranir séu bæði sjálfsagðar og eðlilegar.
Þær eru það ekki. Neytandinn á sinn rétt og valið á
að vera hans. Þegar frumvarp landbúnaðarráðherra
kemur til afgreiðslu á þinginu munu þingmenn vonandi bera gæfu til þess að standa með samkeppni,
gegn viðskiptahindrunum, og setja hagsmuni neytenda í forgrunn, eins og vera ber.

Frá degi til dags
Ekkert að sjá hér
„Heyri í þér eftir helgi,“ sagði
varðstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu aðspurður um
hvað stæði til þegar fregnir bárust
ritstjórn Fréttablaðsins af þungvopnuðum sérsveitarmönnum
á hlaupum í miðborginni í gærkvöld.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hefur aldrei verið framarlega á
sviði upplýsingamiðlunar en það
að gefa skít í störf blaðamanna
þegar fyrirspurnin á ljóslega
erindi við almenningi hlýtur að
vera einhvers konar landsmet í
yfirlæti. Lögreglan hefur reyndar
átt töluverðri velgengni að fagna
á samskiptamiðlum þar sem auðvelt er að stýra flæði upplýsinga
svo það henti embættinu, frekar
en fjölmiðlum.
Tilkynning um tilkynningu
Annað sem vakti athygli ritstjórnarinnar var að varðstjórinn
virtist ekki kannast við að breiðfylking lögreglumanna væri á
ferli í miðbænum. Svo virðist sem
samskiptavandinn sé ekki aðeins
út á við, heldur einnig innan
veggja lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Eftir að Fréttablaðið greindi frá
viðmóti varðstjórans í stuttri frétt
barst ritstjórninni símtal þar sem
blaðamanni var tilkynnt að tilkynning væri á leiðinni. Þá þurfti
auðvitað að tilkynna lesendum
að tilkynning hefði borist um
að tilkynning væri á leiðinni.
kjartanh@frettabladid.is

Vinnufriður

S

tærsti flokkurinn í borginni er í minnihluta
ásamt þremur nýjum flokkum í borgarstjórn.
Á fyrsta ári höfum við lagt fram tugi tillagna en
jafnframt haft jákvæð áhrif til breytinga. Má nefna
stöðu heimilislausra, aukna áherslu á sköpun í skólastarfi og einfaldara velferðarkerfi. Það er hlutverk
okkar að benda á það sem betur má gera í borginni.
Frá kosningum hefur mikill fjöldi úrskurða, dóma
og álita fallið borginni í óhag. Hæstiréttur staðfesti
að borgin snuðaði öryrkja um bætur. Héraðsdómur
felldi dóm um störf skrifstofustjóra borgarstjórans.
Eyþór Arnalds
Umboðsmaður Alþingis benti á brot borgarinnar í
oddviti
Sjálfstæðismanna húsnæðismálum Félagsbústaða. Ólögleg var ráðning
borgarlögmanns að mati Jafnréttisstofu. Svört skýrsla
í borgarstjórn
borgarskjalasafns um skjalamál borgarinnar á síðasta
ári. Niðurstaða innri endurskoðunar um óheimila
framúrkeyrslu Félagsbústaða leiddi til þess að framkvæmdastjórinn sagði starfi sínu lausu. Skýrsla innri
endurskoðunar um braggamálið. Og svo álit Persónuverndar um að borgin hafi brotið persónuverndarlög
í aðdraganda kosninganna. Þessi samfelldi áfellisdómur er einstakur í sögu borgarinnar. Hann er ekki
frá okkur kominn. Hann er einfaldlega staðreynd.
Undanfarna daga hafa embættismenn beðið um
vinnufrið. Um hann er þetta að segja: Við munum
áfram styðja við góð mál og styðja starfsmenn í sínum
störfum. Okkur ber hins vegar að skoða þau mál þar
sem brotin eru lög og reglur. Það er einfaldlega okkar
lögbundna hlutverk. Það kann að hafa áhrif á starfsandann að æðsti embættismaður borgarinnar sem
jafnframt er borgarfulltrúi kannist ekki við ábyrgð
á því sem aflaga fer. Ítrekað varpar borgarstjórinn
ábyrgð sinni yfir á undirmenn með því að segjast
ekkert hafa vitað, ekkert hafa sagt, ekkert skrifað og
Borgin okkar ekkert gert. Það er sannkallað ábyrgðarleysi. Ef störfin
eru í lagi verður góður vinnufriður. Við erum kosin
getur gert
fulltrúar fólksins í borginni. Við berum ábyrgð
betur. Stönd- sem
á að vel sé farið með fé og farið sé að lögum. Vinur er
um saman
sá er til vamms segir. Borgin okkar getur gert betur.
Stöndum saman um það.
um það.
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Mínir svæsnustu fordómar
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

F

ordómar eru í grunninn
auðveld leið til þess að segja
eitthvað misgáfulegt um alls
konar dót sem maður veit ekkert
um, fólk sem maður þekkir ekki
og málefni sem maður hefur ekki
kynnt sér af neinni dýpt. Að láta
fordóma sína í ljós í kjarnyrtu
máli er líka ákveðin leið til að
fá vissa skammvinna útrás fyrir
ruddalegri tilhneigingar sálarlífsins, eins og óræða reiði út í hitt og
þetta, pirring og þreytu. Sérstaklega gott er að gera þetta í útvarpi
eða á samfélagsmiðli.
Fordómar eru líka á ákveðinn
hátt eðlilegir. Maður getur ekki
vitað allt. Stundum þarf maður að
gera sér upp hugmynd. Maður er
kannski að fara að hitta manneskju sem maður hefur aldrei
hitt áður. Ég finn það mjög sterkt
í mínu sálartetri að yfirleitt í
aðdraganda slíkra funda dregur
skrattinn á öxl minni upp þá
mynd að viðkomandi sé durtur
og ég muni lenda í miklu orðaskaki. Þannig vaxa fordómar oft
af óöryggi. Maður óttast óvissu.
Skrattinn gengur á lagið og dregur
upp mynd.

Kjaramálin
Hið skemmtilega er, að eiginlega
alltaf kemur hitt á daginn. Fólk
er frábært. Skrattinn hefur rangt
fyrir sér. Fordómar eru á mjög
athyglisverðan hátt alltaf rangir.
Svo takmarkað er ímyndunarafl
mannskepnunnar að jafnvel hinir
spámannlegustu palladómar um
menn og málefni eru undantekningalaust fullkomið bull. Veruleikinn er alltaf öðruvísi.
Og af hverju er ég að skrifa
þetta? Jú, mér er þetta hugleikið
núna vegna stöðunnar í kjaramálum. Það er við það að sjóða upp úr
á vinnumarkaði. Ég les á hverjum
degi lýsingar á deiluaðilum. Ég
sé ekki betur en að skrattar séu
sestir á axlir margra og hvísli fordómum. Yfirlýsingar fljúga.
Nú ætla ég að kafa í mína fordóma og láta þá í ljós. Maður getur
mjög auðveldlega fundið nokkrar
góðar sleggjur, ef maður kafar
smá. Ég þekki mjög fáa sem koma
að samningum á vinnumarkaði
um þessar mundir. Ég bara les um
viðræðurnar í blöðunum og sé
myndir af fólkinu. Að því sögðu
ætla ég að gefa púkanum orðið.
Púki segir:
Þetta lið þarna í Eflingu er bara
gegnsósa af löngun til þess að gera
allt brjálað. Því er sléttsama um
hag almennings. Vill bara átök.
Gunnar Smári komst í heilann
á þeim og bullaði eitthvað um
sósíalisma út af einhverju sem
hann las einhvers staðar og síðan
þá er fjandinn laus. Og Ragnar
þessi í VR. Hann er svona gaur

Ég held að allir viti þetta.
Það þarf þjóðarsátt. Einhvers konar kerfistregða,
fordómastíflað samtal í
bland við lítið sem ekkert
traust milli fólks kemur í veg
fyrir að hún gerist núna.

sem gengur um með alls konar
hugmyndir sem aðeins Xuplup á
plánetunni Zumblugg skilur. Ætlar
að breyta öllum kerfum. Og er
núna búinn að hanna nýja tegund
af vinnumarkaðsaðgerðum.
Úúúúú. Verum hrædd. Þetta lið
er haldið mikilmennskubrjálæði.
Langar mest til að standa uppi á
húddi á bíl með kalltæki og fána.
Er örugglega með svoleiðis í bílskúr einhvers staðar, til að æfa sig.
Svo eru það atvinnurekendurnir. Flottir í tauinu, en yfirlætisfullt glottið á vörunum segir bara
eitt: Ekkert er hægt. Því miður,
krakkar mínir. Það eina sem er
hægt er þetta: Að færa auð fáum og
standa vörð um auð þeirra. Annað
er ómögulegt. Bless.
Þetta fólk er allt vitleysingar,
segir púkinn. Og nú ætlar þetta að

rífa augun hvert úr öðru. Verði því
að góðu.

Vilji allra
Kem ég þá aftur að inngangi þessa
greinarstúfs. Varðandi fordómana. Það er hressandi að láta þá í
ljós. Maður fitnar allur. En svo þarf
maður að minna sig á hið augljósa:
Ekkert af þessu er rétt.
Kannski er veruleikinn meira
svona: Fólk á lægstu launum er
orðið langþreytt á því að eiga
ekki til hnífs og skeiðar. Það er
fast í fátæktargildrum, bugað af
viðurstyggilega hárri leigu og
reikningafjalli hverra mánaðamóta. Það ætlar ekki að láta það
viðgangast lengur. Skiljanlega.
Og hinum megin við borðið
situr fólk sem veit þetta innst inni.
Það veit vel að sumt fólk getur ekki

lifað. Það vill breyta því. Ég held
að allir viti að fleiri þurfa koma að
borðinu með atvinnurekendum
og launþegum, einkum ríkið og
sveitarfélögin. Það þarf að finna
alls konar leiðir til þess að bæta
kjör þeirra sem virkilega hafa það
skítt. Margt þarf að gera. Byggja
íbúðir, lækka leigu, hafa hemil á
verðlagi, lækka skatta á hárréttum
stöðum, lækka gjöld, hafa hemil á
launaskriði, afnema skerðingar í
bótakerfinu, auka frítíma fólks.
Ég held að allir viti þetta. Það
þarf þjóðarsátt. Einhvers konar
kerfistregða, fordómastíflað
samtal í bland við lítið sem ekkert
traust milli fólks kemur í veg fyrir
að hún gerist núna.
En kannski hef ég rangt fyrir
mér um þetta líka. Kannski veit ég
bara ekkert hvað er að gerast. Eitt
veit ég þó: Æsingur er forleikur
klúðurs.

RENAULT ZOE

ENNEMM / SÍA /

NM92145

PRÓFAÐU 100%
RAFBÍL Í 24 TÍMA!

Renault ZOE – verð: 3.890.000 kr.
TIL AFGREIÐSLU STRAX!
Hafðu samband við sölumenn Renault og tryggðu þér 100% rafdriﬁnn ZOE til reynslu í 24 tíma.
Renault ZOE hefur algjöra sérstöðu í þessum stærðarﬂokki rafbíla með 300 km* uppgeﬁð raundrægi.
ZOE er að auki, eins og aðrir nýir Renault bílar, með ríkulegan staðalbúnað.
Taktu græna skreﬁð og prófaðu Reanult ZOE 100% rafbíl.
*300 km drægi hverrar hleðslu miðast við uppgefnar tölur framleiðanda við staðlaðar bestu mögulegar aðstæður (WLTP)

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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SPORT

MÁNUDAGUR

Nýjast
Olís-deild karla

Akureyri - Fram

26-28

Akureyri: Kopyshynskyi 8, Hafþór Vignsson
5, Mykhailiutenko, Gunnar V. Johnsen 2,
Patrekur Stefánsson 2, Friðrik Svavarsson 2.
Fram: Andri Þór Helgason 9, Þorgrímur
Smári Ólafsson 6, Þorgeir Bjarki Davíðsson 3, Valdimar Sigurðsson 3, Aron Gauti
Óskarsson 2, Svavar Kári Grétarsson 2.

Haukar - Grótta

25-21

Haukar: Atli Már Báruson 7, Heimir Óli
Heimisson 4, Brynjólfur S. Brynjólfsson 4,
Daníel Ingason 3, Ásgeir Ö. Hallgrímsson 3.
Grótta: Magnús Öder Einarsson 8, Arnar J.
Agnarsson 4, Árni B. Árnason 2, Jóhann R.
Gunnlaugsson 2, Sveinn José Rivera 2.

KA - Stjarnan

28-28

KA: Kasumovic 8, Aki Egilsnes 7, Allan Nordberg 4, Jóhann Einarsson 4, Dagur Gautason 3, Andri Stefánsson 1, Jón Sigurðsson 1.
Stjarnan: Andri H. Grétarsson 6, Garðar B.
Sigurjónsson 6, Aron Dagur Pálsson 5, Leó
Snær Pétursson 4, Andri Már Rúnarsson 3,
Sverrir Eyjólfsson 2. Egill Magnússon 2.

ÍBV - Afturelding

27-26

ÍBV: Hákon D. Styrmisson 10, Kristján Ö.
Kristjánsson 3, Dagur Arnarsson 3, Fannar Þ.
Friðgeirsson 3, Kári Kristján Kristjánsson 3.
Fram: Emils Kurzimniesk 5, Sturla Magnússon 4, Finnur Ingi Stefánsson 4, Elvar
Ásgeirsson 3, Birkir Benediktsson 3.

FH - ÍR

31-26

FH: Jóhann Birgir Ingvarsson 10, Ásbjörn
Friðriksson 5, Bjarni Ófeigur Valdimarsson
5, Leonharð Harðarson 4.
ÍR: Sturla Ásgeirsson 5, Sveinn Andri Sveinsson 5, Kristján Orri Jóhannsson 4, Bergvin
Þór Gíslason 4, Björgvin Þ Hólmgeirsson 3.

Coca Cola bikar kvenna

ÍBV - KA/Þór

Hafdís Sigurðardóttir úr UFA varð um helgina Íslandsmeistari innanhúss í langstökki á Meistaramóti Íslands sem fram fór í Kaplakrika. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Safnar orku fram að EM
Það hefur verið í nógu að snúast hjá Hafdísi Sigurðardóttur undanfarið. Síðustu vikur hefur hún hreppt
silfur á Norðurlandamóti, gull á Reykjavíkurleikum og um helgina varð hún Íslandsmeistari í langstökki.
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Meistaramót
Íslands í frjálsum íþróttum innanhúss fór fram í Kaplakrika um helgina. Á meðal keppenda á mótinu
var Hafdís Sigurðardóttir frá UFA
sem verður annar af tveimur fulltrúum Íslands á Evrópumótinu
innanhúss í Glasgow um næstu
helgi. Hafdís varð í öðru sæti í 60
metra hlaupi á eftir hinum einkar
efnilega spretthlaupara Guðbjörgu
Jónu Bjarnadóttur úr ÍR.
Hafdís vann svo gullverðlaun í
sinni sterkustu grein, langstökki,
en það er einmitt í þeirri grein sem
hún mun keppa í á Evrópumótinu
í Skotlandi um komandi helgi.
Hafdís stökk 6,18 metra og var
nokkuð frá sínu besta. Hún stökk
hins vegar mun lengra í lokastökki
sínu sem var dæmt ógilt en hún var
á öðru máli og taldi stökkið gilt.
Ljósmyndari sem var að mynda
atrennu og stökk Hafdísar náði
mynd af uppstökkinu og af þeim
myndum af dæma virtist stökkið
vera gilt og fékk Hafdís að stökkva
aftur.
Hafdís ræddi við Fréttablaðið
skömmu eftir að langstökkskeppninni lauk og þar var hún augljóslega og eðlilega ekki sátt við framkvæmdina við lokastökkið. Hún
segist enn fremur vera þreytt eftir
törn síðustu vikna en hún hlakki
þó til næstu helgar og það sé ávallt

stolt sem fylgi því að keppa fyrir
Íslands hönd.
„Ég náði ekki alveg minni bestu
frammistöðu um helgina og ég
fann það alveg að ég er þreytt eftir
mikið álag síðustu helgar. Það rífur
í að ferðast suður til þess að keppa
um allar helgar og þess á milli til
Noregs. Svo er ég að vinna fulla
vinnu með frjálsíþróttaiðkuninni
og er með lítið barn á heimilinu.
Þetta tekur mikið á og það voru
þreytumerki á frammistöðu minni
að þessu sinni. Það er hins vegar
alltaf gaman að koma og keppa á
Meistaramóti og ég er ánægð með
að hafa náð í gullverðlaun,“ segir
Hafdís um helgina sem að baki er.
„Það er g rátlegt að síðasta
stökkið hafi verið dæmt, ranglega
að mér sýndist, ógilt. Svo er enn
leiðinlegra að það hafi verið búið
að raka þegar það uppgötvaðist
að þetta væri gilt þannig að það
var ekki hægt að mæla það stökk.
Þetta var eina stökkið þar sem
ég var lík sjálfri mér og lengra en
það sem ég hafði verið að stökkva
þannig að það hefði verið fínt að fá
mælingu. Ég hef lent í þessu áður
á Evrópubikarmóti í Georgíu. Þá
er ég fullviss um að ég hafi bætt
Íslandsmetið í þrístökki. Það var
mjög leiðinlegt að lenda í því,“ segir
hún um atburðarásina í kringum
lokastökk sitt.

Markmiðið á EM er
að komast í úrslit en
átta efstu komast þangað.
Síðast þegar ég fór á EM varð
ég í 12. sæti og það væri
frábært að gera betur að
þessu sinni. Það er raunhæft
að stefna að því að vera í
kringum 10. sætið.
Hafdís Sigurðardóttir

Síðustu vikur hafa verið mikil
rússíbanareið hjá Hafdísi sem
hefur tvívegis verið einum sentímetra frá lágmarki á Evrópumótið
og fékk svo farseðil á mótið með
undanþágu frá evrópska frjálsíþróttasambandinu. Þá hefur hún
borið sigur úr býtum í langstökkskeppninni á Reykjavíkurleikunum
og fengið silfurverðlaun á Norðurlandamóti.
„Eins svekkjandi og það var að
vera tvisvar sinnum hársbreidd
frá því að ná lágmarkinu þá var
það algerlega geggjað að fá tilkynningu frá starfsmanni Frjálsíþróttasambands Íslands um að

ég væri að fara á Evrópumótið. Ég
fékk tilkynningu í snjallúrið mitt
á miðri æfingu. Vanalega læt ég
slíkt ekki trufla æfingu hjá mér, en
þarna grunaði mig að þetta væru
skilaboð um að ég væri á leiðinni
til Glasgow. Ég hætti því á miðri
æfingu og fagnaði innilega þegar
ég las þetta,” sagði hún.
„Um leið og þetta hefur verið
of boðslega gaman þá hlakka ég
svolítið til þess að klára innanhússtörnina og komast í smá hvíld. Nú
er stefnan sett á að safna orku og
undirbúa mig vel fyrir Evrópumótið. Það er ávallt mikið stolt
sem fylgir því að keppa fyrir Ísland
og ég er afar ánægð með að vera
komin aftur í fremstu röð. Það er
ekkert sjálfgefið að halda sér þar
miðað við þær aðstæður sem ég bý
við,“ segir Hafdís um framhaldið.
„Markmiðið er að komast í úrslit
en átta efstu komast þangað. Síðast þegar ég stökk á Evrópumóti
innanhúss hafnaði ég í 12. sæti
og það væri frábært að geta gert
betur að þessu sinni. Þarna eru
sterkustu stökkvarar Evrópu að
fara að stökkva og raunhæft að
vera í kringum 10. sætið. Það væri
líka gaman að ná að setja Íslandsmet á þessu síðasta móti sem ég tek
þátt í innanhúss á þessu tímabili,“
segir hún um væntingar sínar fyrir
mótið. hjorvaro@frettabladid.is

28-21

ÍBV: Arna Pálsdóttir 5, Ester Óskarsdóttir
5, Kavaliuskaite 5, Ásta Júlíusdóttir 4, Karólína Lárudóttir 3, Sandra Sigurðardóttir 3.
KA/Þór: Martha Hermannsdóttir 9, Ásdís
Guðmundsdóttir 3, Aldís Heimisdóttir 2,
Ólöf Hlynsdóttir 2, Hulda Tryggvadóttir 2.

Domino’s-deild kvenna

Snæfell - Valur

65-80

Snæfell: Kristen Denise McCarthy 29, Gunnhildur Gunnarsdóttir 11, Angelika Kowalska
8, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 8.
Valur: Helena Sverrisdóttir 20, Heather
Butler 17, Ásta Júlía Grímsdóttir 12, Hallveig
Jónsdóttir 11, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 8.

Tryggvi skoraði
mest í tapleik
KÖRFUBOLTI Ísland beið 90-62
ósigur þegar liðið mætti Belgíu í
lokaumferð í annarri umferð forkeppni fyrir EuroBasket 2021 í
Mons í Belgíu í gær. Belgía hafði
fyrir leikinn tryggt sér sæti í undankeppni EuroBasket 2021 og höfðu
úrslit leiksins því enga þýðingu fyrir
lokastöðuna í riðlinum.
Tryggvi Snær Hlinason var stigahæstur hjá íslenska liðinu með 17
stig og Elvar Már Friðriksson og
Martin Hermannsson komu næstir
með 12 stig hvor.
Íslenska liðið lék án Hauks Helga
Pálssonar og Sigtryggs Arnars
Björnssonar í þessum leik, en þeir
hvíldu vegna meiðsla. Hörður Axel
Vilhjálmsson tók svo við fyrirliðabandinu af Hlyni Bæringssyni sem
hefur lagt landsliðsskóna á hilluna.
Ísland mun fara í þriðju umferð í
forkeppni fyrir EuroBasket 2021 þar
sem liðið er með Portúgal og Sviss í
riðli. Sú riðlakeppni verður leikin í
ágúst síðar á þessu ári en sigurliðið
í þeim riðli fer í undankeppni EuroBasket 2021. – hó

KYNNINGARBLAÐ

Nítró er ein elsta mótorsportvöruverslun landsins.
Þar er að finna allt sem viðkemur þessu áhugamáli,
hvort sem um sumar- eða vetrarsport er að ræða. ➛2
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Þar sem
ævintýrið byrjar

Lífsstíll

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir

Magnús Þór Sveinsson, sölumaður hjá Nítró, við stýrið á CFMOTO ZForce 1000 buggy-bílnum. MYND/EYÞÓR
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Framhald af forsíðu ➛

M

ótorsportvöruverslunin
Nítró hefur verið með
umboð fyrir CFMoto til
fjölda ára en fjórhjólin og buggybílarnir hafa fyrir löngu sannað
sig fyrir áreiðanleika, gæði og gott
verð. Í vikunni kom fyrsta sending af 2019 línunni í verslunina og
þar er m.a. að finna tvær tegundir
af fjórhjólum sem ekki hafa sést
hér á landi áður segir Magnús Þór
Sveinsson, sölumaður hjá Nítró
Sport. „Um er að ræða nýtt og
öf lugt CForce 1.000 kúbika fjórhjól og nýtt CForce 600 kúbika
hjól. Áfram verða í boði 520cc
hjól ásamt 450cc hjólinu. Öll
hjólin eru ríkulega útbúin, með
rafmagnsstýri, spili, sætisbaki,
dráttarkrók o.f l. Öll hjólin, nema
450cc hjólið, eru skráð tveggja
manna. Einnig var árgerð af 2019
ZForce 1000 buggy-bílum að detta
í hús en þessir bílar hafa verið
ótrúlega vinsælir upp á síðkastið.
Nýi 1.000 kúbika mótorinn er
mjög kraftmikill sem gerir bílinn
enn skemmtilegri í akstri.“

2019 línan
af CFMOTO
fjórhjólum
er nýkomin í
verslunina.
MYND/EYÞÓR

Mikið úrval
Nítró hefur lengi verið þekkt á
meðal mótorhjóla- og fjórhjólafólks að sögn Magnúsar en það eru
kannski færri sem vita að Nítró
þjónustar einnig allt sem viðkemur vetrarsporti. „Fyrst má nefna
Arctic Cat vélsleðana en fyrirtækið kynnti til sögunnar í vetur einn
byltingarkenndasta vélsleða sem
komið hefur fram á sjónarsviðið í
langan tíma. Um er að ræða Alpha
One sleðann sem er bara með einn
leiðara í búkka sem gerir hann
einstaklega skemmtilegan í akstri.
Að sjálfsögðu býður Arctic Cat
áfram upp á M8000, Hardcore og
Mountain Cat sleðana sem hafa
fyrir löngu sannað ágæti sitt.“
En Nítró einblínir ekki bara á
Arctic Cat segir Magnús því þar er
hægt að fá ýmsa slit- og aukahluti
fyrir allar tegundir vélsleða, t.d.
rífara, nagla, meiða, karbíta, sleðahjól (e. dollies), hita í handföng
og ýmislegt fleira, auk þess sem
hægt er að sérpanta vélar- og varahluti í nær allar tegundir vélsleða.
„Nítró er einnig umboðsaðili fyrir
Kimpex sem er stærsta fyrirtæki
sinnar tegundar í vélsleðasportinu
með hundruð vöruflokka. Fyrirtækið þjónustar einnig vélarhluti
í gegnum CVTech sem sérhæfir
sig í þeim. Nýjasta æðið í vetrarsportinu eru svokölluð snjóhjól,
en það eru torfæruhjól sem beltabúnaður og skíði eru sett undir. Í
Nítró er að finna beltabúnað frá
Yeti og Motortrax í nokkrum mismunandi útgáfum.“

Nítró býður upp
á mikið úrval af
hönskum fyrir
allar árstíðir.

Síðustu ár hafa
heilgallar fyrir
vélsleðafólk
notið mikilla
vinsælda.

Rafmagns- og bensínvespur fyrir 13 ára og eldri.
Beltabúnaður
á torfæruhjól
er nýjasta viðbótin í vetrarsportinu.

Rétti klæðnaðurinn
Það er ekki nóg að eiga góð tæki,
það þarf líka að klæða sig rétt
þegar kuldaboli bítur í kinnar
segir Magnús. „Í versluninni er að
finna allan fatnað í vetrarsportið,
t.d. heilgalla, úlpur og buxur
ásamt skóm, hönskum, undirfötum og hjálmum frá toppframleiðendum eins og FXR, Motorfist,
CKX, Airoh og f leirum. Þeir sem
vilja setja öryggið á oddinn geta
einnig fengið snjóf lóðapoka,
ýlur og stangir frá BCA í verslun
okkar.“

FXR og Motorfist vélsleðaskórnir eru vinsælir.

Vespurnr vinsælar
Þegar sólin fer að hækka á lofti
fyllist búðin af sumarvörum að
sögn Magnúsar. „Ein allra vinsælasta fermingargjöf síðustu ára
hefur verið vespa og hefur Nítró
verið í fararbroddi á þeim markaði með Znen bensínvespurnar
og ZTech rafmagnsvespurnar.
Þær eru ætlaðar þrettán ára og
eldri og þær þarf hvorki að skrá
né tryggja. Nítró er með umboð
fyrir f leiri vel þekkt vörumerki

eins og Kawasaki, Beta og Sherco
sem bjóða upp á margar tegundir
hjóla. Einnig er að finna allan
búnað og fatnað ásamt varaog aukahlutum sem viðkoma

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

Cat Alpha One vélsleðinn hefur vakið gríðarlega athygli jafnt hér á landi
sem erlendis fyrir nýstárlega hönnun og einstaka aksturseiginleika.

mótorsportinu í versluninni.“
Nítró Sport býður upp á fullkomið verkstæði á staðnum
sem sinnir öllum gerðum og
tegundum tækja, hvort sem þau

eru á tveimur eða fjórum hjólum
eða á belti.
Verslunin og verkstæðið eru í
1.000 fm. húsnæði að Urðarhvarfi
4 í Kópavogi og er opið milli kl.

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

10 og 18 alla virka daga. Vefurinn
nitro.is, sem er nýlega endurnýjaður, er opinn allan sólarhringinn
en þar er að finna alla vöruflokka
sem verslunin selur.

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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www.landmark.is
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900
Ingibjörg A. Jónsdóttir Löggiltur fast.

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir Löggiltur fast.

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

+354 695 8905
elin@midborg.is

Miðleiti 5 – 52,9 m

H

Opið hús þriðjudaginn . 26.02. kl. 16:30 – 17:00

Þvottahús innan íbúðar
Eign fyrir 60 ára og eldri
(annað hjóna þarf að vera
60 ára )
Einstaklega vel umgengin
eign
Sameiginlegur stór salur
með veislu aðstöðu
Húsvörður er í húsinu

118 m2

Klapparhlíð

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

Gott fjölskylduhús í Árbæ

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

ӑ Eignin er skráð skv. ÞÍ
ӑ
111,4 fm + stæði í
ӑ
bílageymslu
ӑ Lyfta og stæði í bílskýli
ӑ Læst forstofuhol utan
ӑ
alm. sameignar, eingöngu
ætlað 2 eignum
ӑ
ӑ 2 rúmgóð svefnherbergi
ӑ Sólskáli og suður verönd ӑ

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir Löggiltur fast.

eimili fasteignasala, sími
530 6500, kynnir til sölu
raðhús á tveimur hæðum
ásamt rispalli og sérstandandi bílskúr. Húsið er bjart, vel skipulagt
og vandlega innréttað.
Í húsinu eru þrjú til fjögur
svefnherbergi og góðar stofur
með góðri lofthæð. Sólpallar,
afgirtur garður og tvöfaldur
bílskúr með góðu geymslulofti.
Bílastæði og stéttir með bræðslukerfi. Húsið er skráð alls 250 fm.
Íbúðarrými 208,8 fm og bílskúr
42 fm. Byggingarár 1992 og tekið í
notkun 1998.
Tveir inngangar eru í húsið og
því möguleiki á aukaíbúð á jarðhæðinni. Skjólgóður hellulagður
garður milli hússins og bílskúrs
með timburverönd í vestri.
Aðalinngangur er á fyrstu
hæðina. Komið er inn í flísalagða
forstofu. Opið fallegt eldhús yfir
í parketlagðar stofurnar. Búr inn
af eldhúsi. Úr stofu er gengið út á
svalir og þaðan niður á hellulagða
verönd í bakgarði. Hjónaherbergi

Gott hús
er til sölu í
Árbæ.

með fataherbergi og þaðan innangengt á baðherbergi.
Sérinngangur er á jarðhæðina.
Komið er inn í flísalagða forstofu
með fataskáp. Rúmgott innréttað
þvottahús með fataskápum og
flísum á gólfi. Baðherbergi flísalagt
í hólf og gólf með baðkari og sturtu
ásamt gufubaði.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Úr
öðru þeirra er útgangur á veröndina
í suðaustri. Sjónvarpsstofa með
teppi á gólfi. Undir stiga er geymslurými.

250 m2

Brúarás 13

Rispallur/koníaksstofa teppalögð
með fallegu handriði. Inn af pallinum er stórt gluggalaust herbergi/
geymsla. Mögulegt að bæta við þakglugga í því rými.
Fallegur léttur stigi tengir saman
hæðirnar þrjár og setur hann fallegan svip á húsið. Gott fjölskylduhús á góðum stað í Árbæ.
Nánari upplýsingar gefur Bogi Molby
Pétursson fasteignasali, Bogi@
heimili.is eða í síma 530 6500.

205 m2

Bjartahlíð

Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Fjölbýli

2 svefnherb. 50 ára og eldri 62,9 millj.

Raðhús

88,9 m2

Njálsgata

Fjölbýli

2 svefnherb.
Bogi s: 6993444

Endurbyggð

Tilboð

4 svefnherb. Tvöfaldur bílskúr 88,5 millj.

Raðhús

Bogi S: 699-3444

Brynjólfur s: 896-2953

107 m2

Fellsmúli

Fjölbýli

3 svefnherb.
Finnbogi s: 895-1098

Miðsvæðis

47,5 millj.

4 svefnherb.

Sólpallur

Bogi S: 699-3444

Fallegt einbýlishús á Blönduósi

Einbýli

4-5 svefnherb.
Finnbogi s: 895-1098

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Aukaíbúð

82,5 millj.
240 m2

40 millj.

)-É5)(67,1*
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar
Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson

Guðjón
Sigurjónsson

Pálmi
Almarsson

Smári
Jónsson

Edda
Svavarsdóttir

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Guðmundur H.
Valtýsson

Þorlákur S. Sigurjónsson

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 865-3022

í námi til löggildingar
thorlakur@fjarfesting.is
GSM: 699-4675

NÝ

NAUSTAVÖR

BY
GG
I

Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu sjávarútsýni við
Naustavör 28-34 í Kópavogi.

STRIKIÐ-60 ÁRA OG ELDRI.

NG

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

NÝ

við Naustavör 16-26 í Kópavogi.

SÝ

NI

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Strikinu 1 Sjálandi, Glæsilegt og vandað 42ja íbúða fjölbýlishús eingöngu fyrir 60 ára og eldri. Húsin eru 3ja til 5 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 84,6 til 179,8 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.
Álklætt hús. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða timburveröndum. Glæsileg
hönnun að innan sem utan. Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31
og www.fjarfesting.is

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

BY
GG
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu sjávarútsýni
I

ÚT

Stórglæsilegar nýjar íbúðir við Strikið 1 í Sjálandi Garðabæ.

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverﬁ við Kársnes í Kópavogi. 2ja til
5 herb. Stærðir frá 76,4 fm. til 155 fm. Verð frá 44,9 millj. Álklædd hús með lyftum. Hiti í gólfum.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni úr ﬂestum íbúðum. Glæsileg
hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir ﬂestum íbúðum. Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

NAUSTAVÖR

SJÁ
VA
R

LUNDUR 7-13
• 200 Kóp. Nýtt.
• Stórglæsilegar nýjar íbúðir.
• 107 til 196,8 fm.
• Gólfhiti.
• Vandaðar innréttingar.
• Álklædd hús.
• Stæði í bílageymslu.
Verð frá 58 millj.

NG

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverﬁ við Kársnes í Kópavogi.
2ja til 5 herb. Stærðir frá 91 fm. til 238 fm. Álklædd hús með lyftum. Hiti í gólfum.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni úr ﬂestum íbúðum.
Húsin eru staðsett við smábátahöfnina. Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir

OP

IÐ

ÞINGHÓLSBRAUT 7

HÚ

S

• 200 Kóp. Einbýlishús.
• 208 fm. 5 svefnherb.
• Fallegt hús. Mikið standsett.
• Suðurgarður.
• Timburverandir,
• Heitur pottur. Bílskúr.
Verð 86,9 millj.
Opið í dag mánudag frá kl.
17:00 til 18:00

EKRUSMÁRI 25

FORNISTEKKUR 2

• 201 Kóp. Raðhús.
• 5 herb. 156,2 fm. skráðir
fermetrar en er stærra.
• Innbyggður bílskúr.
• Heitur pottur. Útsýni.
• Vel viðhaldið.
• Góð staðsetning.
Verð 78,5 millj.

• 109 Rvk.
• Einbýli á einni hæð.
• 217,5 fm. herb.
• Útsýni yﬁr Reykjavík.
• Góður bílskúr.
Verð 78 millj.

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

LANGALÍNA 33
• 210 Gbæ.
• 4ra. herb. 127,2 fm.
• Stórglæsileg íbúð.
• Fallegt sjávarútsýni.
• Efsta hæð.Hátt til lofts.
• Suður svalir.
• Stæði í bílageymslu.
• Lyfta. Álklætt hús.
Verð 74,9 millj.

OP

IÐ

HÚ
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SÆVIÐARSUND 10

HÚ

S

• 104 Rvk.
• Endaraðhús á einni hæð.
• 176,3 fm.
• Innbyggður bílskúr.
• Góð staðsetning.
• Timburverönd.
Verð 69,9 millj.
Opið hús þriðjudagur
kl. 16:30 til 17:00

HEIÐARGERÐI 74

BREIÐAVÍK 20

• 108 Rvk.
• Einbýlishús 209,7 fm.
• Möguleiki á 5 svefnherb.
• Fallegur garður.
• Bílskúr.
Verð 83,9 millj.
Opið hús miðvikudaginn
milli 16.30 og 17.00

• 112 Rvk.
• 4ra herb. 90 fm.
• Gott skipulag.
• Góð staðsetning.
• Fallegt útsýni.
Verð 39,9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OP

OP

IÐ

IÐ

TRÖLLATEIGUR 37

HÚ

S

• 270 Mos. Raðhús.
• 185,4 fm.
• Möguleiki á 5 svefnherb.
• Góður garður með timbur
verönd.
Verð 73,5 millj.
Opið hús þriðjudagur
kl. 17:30 til 18:00

HLÍÐARBYGGÐ 7

HÚ

S

• 210 Gbæ.
• Endaraðhús 185,4 fm.
• 3 Svefnherbergi.
• Suðurgarður
með timburverönd.
• Aukaíbúð.
• Bílskúr.
Verð 89,5 millj.
Opið hús þriðjudag frá kl.
17:15 til 17:45

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
Gísli Rafn
Lögg. fasteignasali
Guðﬁnnsson
magnus@fastmark.is 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.
Digranesvegur 60 - Kópavogi. 5 herbergja hæð með sérinngangi.
S
HÚ
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl.
17.15 – 17.45
Vel skipulögð 112,5 fm. hæð í þríbýlishúsi við
Digranesveg í Kópavogi. Eign sem hefur fengið
gott viðhald undanfarin ár. Húsið var múrviðgert og
málað í lok sumars.
Fjögur herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Rúmgóð stofa sem rúmar vel borð- og setustofu.
Útsýni er frá stofu, borðstofu og svölum til suðurs
og vesturs yﬁr Kópavoginn og til fjalla.
Stæði fylgir hæðinni fyrir framan hús.
Hamraborgin er í göngufæri og stutt er í Sundlaug Kópavogs. Skólar í næsta nágrenni.

Langalína 2 - Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð.
S
HÚ G
IÐ UDA
P
O I ÐJ
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Verð 49,9 milj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 18.00 – 18.30
• 151,7 fm. íbúð á 3. hæð við Löngulínu 2 í
Garðabæ að meðtalinni sér geymslu og tveimur
sér stæðum í bílageymslu. Vandaðar innréttingar og tæki eru í íbúð. Tvennar stórar svalir til
norðurs og suðurs.
• Stórt opið alrými sem skiptist í stofu, borðstofu
og eldhús. Þrjú rúmgóð herbergi.
• Gólfhiti er í öllum rýmum íbúðar og gólfsíðir
gluggar í stofum og hjónaherbergi. Lofthæð er
2,6 metrar og innfelld lýsing í loftum. Útsýnis
nýtur frá íbúðinni að Akrafjalli, Esjunni, Öskjuhlíðinni, Úlfarsfelli og víðar.
• Sameign er mjög snyrtileg með ﬂísum á gólﬁ.

Verð 73,9 millj.

Ásvallagata 23. 4ra herbergja íbúð.
S
HÚ G
Ð DA
I
O P I ÐJ U
ÞR

Goðheimar 23. 5 herbergja efri hæð.
Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá
kl. 17.15 – 17.45
• 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.

S
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Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Falleg 135,6 fm. 5 herbergja efri hæð í fjórbýlishúsi í þessu eftirsótta hverﬁ við Goðheima. Svalir
til suðvesturs.
• Eldhús með nýlegri hvítlakkaðri innréttingu.
Rúmgóð stofa og borðstofa. Þrjú herbergi. Baðherbergi lagt marmara í gólf og veggi. Þvottaherbergi á stigapalli.
• Góð staðsetning, stutt í skóla og leikskóla og þá
er Laugardalurinn í göngufæri.

Verð 62,9 millj.

Verð 45,9 millj.

Litlabæjarvör – Garðabæ. Einbýlishús við sjávarkambinn.

Byggðarendi. Glæsilegt einbýlishús.
Mjög vel við haldið 316,9 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr við
Byggðarenda í Reykjavík.
Rúmgóðar stofur með stórum gluggum, arni og
glæsilegu útsýni. Stórar svalir sem snúa til austurs
og suðurs. 6-7 svefnherbergi.
Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina.
Komið hefur verið fyrir gólfhitakerﬁ og skipt um
gólfefni í ﬂestum rýmum hússins.
Eignin er vel staðsett á 814,0 fm. gróinni lóð með
stórri afgirtri viðarverönd til suðurs. Glæsilegt útsýni
er frá efri hæð að Esjunni, Móskarðshnjúkum,
Úlfarsfelli, Skálafelli og víðar.

Verð 120,0 millj.

Naustavör nr. 28 – 34. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverﬁnu í Kópavogi.
• Naustavör 28-34 er 4ra hæða fjölbýlishús með
lyftu við Naustavör í Kópavogi staðsett örstutt frá
smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr
ﬂestum íbúðunum.
• Íbúðirnar eru frá 80,6 til 169,5 fm, 2ja til 4ra herbergja.
• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, AEG
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi. Íbúðin
skilast með ﬂísum á gólﬁ á baði og þvottaherbergi.
• Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu
fylgja ﬂestum íbúðum.

Laugavegur. 3ja herbergja íbúð með 65 fm. þakgarði /svölum
• Glæsileg 101,3 fm. íbúð á 3. hæð að meðt.
sér geymslu. Gengið er upp 2 hæðir. Húsið er
nánast algjörlega endurnýjað hið ytra. 65 fm.
svalir / þakgarður til suðurs.
• Aukin lofthæð er í allri íbúðinni. Rúmgóð stofa.
Eldhús með sprautulökkuðum innréttingum og
nýlegum tækjum. Tvö herbergi.
• Gengið er úr eldhúsi um garðskála út á skjólgóðar svalir / þakgarð sem snýr til suðurs og er
lagður timbri.

Verð 69,9 millj.

• Vandað 5 herbergja 207,3 fm. einbýlishús meðtöldum 49,4 fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað
á Álftanesi.
• Húsið stendur við sjávarkambinn með glæsilegu
útsýni til sjávar, að Reykjanesi, Akranesi, Snæfellsjökli og víðar. Stór viðarverönd um 250 fm.
á baklóð til norðvesturs sem liggur meðfram
húsinu.
• Alrými sem skiptist í stofu með arni og miklum
gluggum, vandað eldhús með stórri eyju og
borðstofu með aukinni lofthæð. Þrjú herbergi
auk sjónvarpsherbergis. Tvö baðherbergi.
• Frábær staðsetning við sjávarkambinn. Leik
skólar í nágrenninu, Álftanesskóli, íþróttamiðstöð
Álftanes og sundlaugin.

Verð 109,0 millj.

Strikið 1 – Sjálandi Garðabæ. Nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri
• Strikið 1 er fjölbýlishús í Sjálandinu fyrir 60 ára
og eldri.
• Íbúðirnar eru frá 87,8 fm. til 179,6 fm, 2ja og 3ja
herbergja. Afhendingartími er mars – maí 2019.
• Allar innréttingar eru frá Axis, AEG eldhústæki
og hreinlætistæki frá Tengi. Íbúðirnar skilast með
ﬂísum á gólﬁ á baði og þvottaherbergi að öðru
leyti skilast íbúðirnar án gólfefna.
• Íbúðirnar eru ýmist með svölum eða timbur
veröndum. Stæði í upphitaðaðri bílageymslu fylgir
öllum íbúðum.
• Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins til
þess að halda fundi eða mannfagnaði.
• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. www.bygg.is

Sæbólsbraut 28 - Kópavogi. 3ja herbergja endaíbúð.
• Góð 93,4 fm. endaíbúð á 2. hæð að meðtalinni
13,2 fm. sér geymslu/herbergi í kjallara.
• Gluggar eru á þrjá vegu. Góðar suðursvalir.
Eldhúsð með glugga til suðurs.
• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin.
• Fallegt útsýni að Öskjuhlíðinni og Perlunni.

Verð 41,9 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

HVASSALEITI 55
108 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

KRISTNIBRAUT 51B
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Rúmgóð og vel skipulögð 142,8 fm 4ra herb. endaíbúð með sér inngangi við Kristnibraut. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu,
sjónvarpshol, tvö herbergi og þvottahús. Fallegt útsýni til austurs og norður að Esjunni. Tvennar svalir til suðurs og austurs. V. 62,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

RAUÐALÆKUR 3
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
223.4 fm 6-7 herb. raðhús á tveimur hæðum. Húsið hefur verið mikið tekið í gegn að utan, klætt að stórum hluta, búið að skipta
um allt gler, endurnýjað þak ofan á sólskála og þakglugga. Að innan er húsið í góðu standi. Hús teiknað af Bjarna Óskarssyni. Góð
staðsetning í grónu hverfi. Stór ræktaður garður. V. 86,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. feb. milli kl. 17:00 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

154.7 fm 6 herb. mikið endurnýjuð sérhæð, 1.hæð í fjölbýlishúsi, bílskúr er 34,0 fm samtals birt stærð er 188,7 fm. Fjögur rúmgóð
svefnherb. og tvær góðar stofur. Endurnýjað baðherb. og gestasnyrting. Endurnýjaðar innréttingar, gólfefni, innihurðir, raflagnir,
hluti glugga, glers og fl. Hús nýlega viðgert og málað.Góð staðsetning í grónu hverfi. V. 74,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 27. feb. milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

LINDARVAÐ 19
110 REYKJAVÍK

STRANDVEGUR 1
210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

173.1 fm 4-5 herb. efri sérhæð merkt 02-01 í tvíbýlishúsi á einstaklega góðum stað í Norðlingaholti m. innbyggðum 33 fm bílskúr.
Innréttuð með 4 svefnherbergjum, stofu, borðstofu, eldhúsi, baðherb og þvottahúsi. Góðar innréttingar, parket og flísar, stórar svalir
ofan á bílskúr með skjólgirðingu, sérgarður og fl. Grunn- og leikskóli í næsta nágrenni. V. 69,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 26. feb. milli kl. 17:15 og 17.45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS
Mjög fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klapparholt í Hafnarfirði. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús,
þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Stórir gluggar og glæsilegt útsýni til sjávar og út á golfvöll. Skjólgóður sólpallur. V. 79,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. feb. milli 17:00 og 17:30
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

Glæsileg, opin og björt 172.2 fm 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð með bílskúr innst í Sjálandshverfinu í Garðabæ með einstöku óskertu
sjávarútsýni. íbúðin er vel skipulögð með opnu eldhúsi með eyju, rúmgóðri stofu með stórum gluggum með tilkomumiklu útsýni.
Svefnherbergin eru 2 en auðvelt er að bæta við því þriðja. V. 87,5 m.
Nánari uppl.: Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899
1882, thorarinn@eignamidlun.is

SJAFNARBRUNNUR 7
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Virkilega góð 220 - 230 fm 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og tveimur baðherbergjum. Húsunum
verður skilað fullbúnum að utan með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttingar að innan. Rafmagn er fullfrágengið ásamt tenglum og
rofum. V. 73,5 – 74,9m.
Opið hús þriðjudaginn 26. 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

VEGHÚS 5
112 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
3ja herb. íbúð á 3.hæð í góðu vel staðettu fjölbýli ásamt bílskúr.
Íbúðin er á tveimur hæðum og talsvert endurnýjuð. Húsið er
nýlega viðgert og málað. V. 42,9 m.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

DVERGABAKKI 6
110 REYKJAVÍK

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

KVISTHAGI 12
107 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
Mikið endurnýjuð 63.6 fm 2 herb. íbúð á 3.hæð merkt 03-02
í góðu vel staðsettu fjölbýlishúsi. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð. Tvennar svalir. Sérgeymsla. V. 29,9 m.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

SKÓGARVEGUR 14
108 REYKJAVÍK

HÓLSVEGUR 17
109 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg 160.0 fm 4 herb. endaíbúð á efstu hæð í nýlegu
álklæddu lyftuhúsi á mjög góðum stað í Fossvoginum ásamt
stæði í bílageymslu. Laus strax. V. 94,9 m
Opið hús miðvikudaginn 27. feb. milli kl. 17:00 og 17.30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

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

SÍMI 588 9090

Falleg og endurnýjuð 3ja-4ra herbergja 94,8 fm íbúð á 2.hæð
með sérinngangi. Töluvert endurnýjuð. V. 40,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 26. feb. milli kl.17:15 og 17:45
Nánari uppl. veitir Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Einbýlishús með aukaíbúð, bílskúr og sundlaug, samtals 427 fm. Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt og stendur á 1022,0
fm lóð. Glæsileg eign með tveimur stofum, bókaherbergi, fjórum svefnherbergjum og vinnuherbergi. Auk þess er 3ja herbergja
íbúð í kjallara.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is og Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093,
kjartan@eignamidlun.is

GNOÐARVOGUR 78
104 REYKJAVÍK

LAUFENGI 29
112 REYKJAVÍK

VESTURBERG 138
111 REYKJAVÍK

LAUGARNESVEGUR 108
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

136.5 fm 6 herb. efri hæð með tvennum svölum. Eignin hefur
verið töluvert endurnýjuð. Stofa og borðstofa eru samliggjandi
með stórum gluggum og rúmgóðum svölum. V. 56,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 26. feb. milli kl.17:15 og 17:45
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@
eignamidlun.is

HJALLABREKKA 21
200 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS
Um er að ræða 76 fm 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýli með
sérinngangi og eignaskiptri lóð. V. 34,9 m
Opið hús þriðjudaginn 26. feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

Glæsilega 79.5 fm 3ja herbergja íbúð ásamt stórum og góðum
sólpalli sem snýr til suðvesturs. Eignin skiptist í: Forstofu/hol,
2 svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, sérgeymslu innan
íbúðar og baðherbergi. V. 38,9 m
Opið hús þriðjudaginn 26. feb. milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700,
alexander@eignamidlun.is

ESKIHLÍÐ 6B
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Glæsileg 89,0 fm 4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð á frábærum
stað Hlíðunum. V. 48,9 m
Opið hús miðvikudaginn 26. feb. milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661
6021, hreidar@eignamidlun.is eða Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
824 9093, kjartan@eignamidlun.is

Góð 64,2 fm tveggja herbergja íbúð á annarri hæð við Vesturberg.
Stórar svalir. Húsið er klætt að hluta. V. 30,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 27. feb. milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. í síma 896 1168 brynjar@eignamidlun.is

HRAUNBÆR 88
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
116.0 fm vel skipulögð og björt 5 herberrgja íbúð á fyrstu hæð í
grónu hverfi í Árbænum. Búið er að skipta um glugga og gler í
allri íbúðinni að undanskyldu herbergi í kjallara. V. 39,9 m
Opið hús mánudaginn 25. feb. milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661
6021, hreidar@eignamidlun.is, Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs.

Góð 3ja herbergja 88 fm íbúð á 1.hæð með auka útleiguherbergi
í kjallara. Nýverið var skólp endurnýjað í blokkinni. V. 41,5 m.
Opið hús mánudaginn 25. feb. milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun.is og Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096,
dadi@eignamidlun.is

ESJUGRUND 58
116 KJALARNES

OPIÐ HÚS
146.8 fm endaraðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Húsið er
upphaflega með innbyggðum bílskúr sem búið er að innrétta
sem litla "íbúðaraðstöðu" hentugt til útleigu sem herbergi. Mjög
góð bílastæði, sérstandandi bílskúr 27,3 fm. V. 49,9 m
Opið hús fimmtudaginn 28. feb. milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

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

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

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

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

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rakel Viðarsdóttir

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

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór

löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Kleppsvegur 62, 104 Rvk., íbúð fyrir eldri borgara.

Markarﬂöt 57, 210 Garðabæ,

Bjarnastaðavör/Álftanesi/Garðabæ,

OPIÐ HÚS ÞRI 26/2 KL. 16:15-17:00.

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ.

EINBÝLI.

OP

IÐ

HÚ

S

Kleppsvegur 62, íbúð á 4. hæð (merkt 402) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 75,6 fm
ásamt 3,3 fm geymslu á 1. hæð, samtals 78,9 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Eitt
svefnherbergi. Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt útsýni.
Yﬁrbyggðar svalir í suður. Mjög falleg og vel umgengin sameign. Stutt í þjónustu á
Hrafnistu. Verð 45 millj. Opið hús þriðjudaginn 26. febrúar kl. 16:15-17:00, verið

Vandað rúmlega 200 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í enda
götu. Húsið sem er með 4 svefnherbergjum og er talsvert endurnýjað og stendur
hátt í götunni og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50 fm. og húsið um 150
fm. Stór lóð með fallegum garði, góðri útiaðstöðu og heitum potti. Verð 89,5 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Einbýli, Bjarnastaðavör 5, Álftanesi, Garðabæ. Fallegt fjölskylduhús á einni hæð á mjög
góðum stað á Álftanesi. Í húsinu eru 5 svefnherbergi, stofur, eldhús, baðherbergi ásamt
þvottahúsi. Góður innbyggður bílskúr. Lóðin er stór og við húsið er fallegur bakgarður
með heitum potti. Stutt er í skóla og aðra þjónustu. Verð 72,9 millj. Velkomið að
panta tíma fyrir skoðun.

velkomin. Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Drekavogur 4b, 104 Rvk.,

Atvinnuhúsnæði, Austurströnd

3JA HERBERGJA Á JARÐHÆÐ.

- SELTJARNARNESI.

Óskum eftir
- 2ja til 3ja herbergja íbúðum til sölu
fyrir áhugasama kaupendur í Reykjavík
og nágrenni á verðinu 25-35 millj.

Drekavogur 4b, 82 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérverönd.
Björt, falleg og vel skipulögð íbúð í nýlegu húsi á rólegum stað í Vogunum. Rúmgóð
stofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús inn af því. Ágæt geymsla fylgir.
Verð 43,9 millj. Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Um
er að ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm. með
innkeyrsludyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er
um að ræða 62,4 fm. húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og
góð aðstaða til að taka inn vörur. Verð 60 milljónir. Vinsamlegast bókið skoðun hjá
fasteignasölum Foldar.

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

- íbúðum til sölu fyrir 60 ára og eldri í
Reykjavík og nágrenni þar sem stutt er í
margvíslega þjónustu.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

KVISTHAGI - EINSTAKT EINBÝLISHÚS

Til sölu u.þ.b. 400 m2
einbýlishús á besta stað
í vesturbæ Reykjavíkur.
Húsið er á þremur hæðum. Í hluta af kjallara er samþykkt íbúð með
sér inngangi. Á miðhæð eru glæsilegar stofur og eldhús, á efri hæð
er fjöldi svefnherbergja. Stórar útsýnissvalir eru á báðum hæðum.
Einstakt tækifæri til að eignast einbýlishús á eftirsóttum stað.

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
VEITIR:
ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399
thorlakur@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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 Kr. 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

Sími:

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

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
845 8958

Sími:

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

4ra herbergja íbúð á jarðhæð m sérinngangi
Töluvert endurnýjuð, t.d. nýtt gólfefni
á alla íbúðina.
Eldhús endurnýjað 2006, Baðherbergi 2015
Gluggar og listar endurnýjaðir á suðurhlið
Notaleg 80 fm íbúð fyrir stækkandi fjölskyldu
Þrjú svefnherbergi
Tvær geymslur
Verð:

OPIÐ HÚS

44,9 millj.

þriðjudaginn 26. feb. kl. 17:00 - 17:30

Bólstaðarhlíð 8
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Rjúpnasalir 14

Lindargata 50

201 Kópavogur

101 Reykjavík

11. hæð

einstakt útsýni
Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26. feb. kl. 17:00 - 17:30

sími

569 7000
www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

Með þér alla leið

Mjög rúmgóð og falleg íbúð á 11. hæð
Einstakt útsýni í góðu viðhaldsléttu húsi
6WµURSLQDOU¿PLRJ\ˋUE\JJ²DU
sólríkar svalir
Tvö svefnherbergi, hægt að stúka
af það þriðja
Gott baðherbergi með sturtu, sér þvottahús
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

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

Verð:

62,5 millj.

Glæsilegt 289 fm einbýlishús á besta stað
í miðbæ Reykjavíkur, 4 inngangar í húsið
Miðhæðin: 2 svefnherbergi, stór tvöföld stofa,
eldhús og hol, anddyri og baðherbergi
Neðsta hæðin: 3 svefnh., stofa, eldhús og
baðherbergi með sturtu
Efsta hæðin: 6 svefnherb., eldhús, baðherbergi
með sturtu, svalir
Útleigumöguleikar
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

150,0 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 25. feb. 18:00 - 18:30

þriðjudaginn 26. feb. kl. 17:00 - 17:30

Kötlufell 11

Holtsgata 37

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
Íbúðin var nýlega mikið endurnýjuð að innan

Falleg íbúð á annarri hæð við Holtsgötu 37
með svölum

Hús klætt að utan og nýlegir gluggar

Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur,
baðherbergi, eldhús, geymslur

111 Reykjavík

svan

Nánari upplýsingar veitir:

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

101 Reykjavík

)U£E¨UWVNLSXODJRJ\ˋUE\JJ²DUVYDOLU

jassi

Sérmerkt bílastæði
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

/DXVˌMµWOHJD

29,9 millj.

Verð:

62,5 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26. feb. kl. 17:00 - 17:45

mánudaginn 25. feb. kl. 17:00 - 17:45

Kaplaskjólsvegur 93

Jökulgrunn 9

107 Reykjavík

104 Reykjavík

Falleg og mikið endurnýjuð 117 fm
4-5 herbergja

Fallegt raðhús á einni hæð
fyrir 60 ára og eldri
Eignin er 85 fm
Nánari upplýsingar veitir:

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

Íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með fallegu útsýni

Nánari upplýsingar veita:

Sérbílastæði fyrir framan hús góður
bakgarður með hellulagðri verönd

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

Laus strax

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

Verð:

52,9 millj.

.

Tvennar svalir í vestur og austur
Stórar stofur og þrjú góð svefnherbergi
Verð:

59,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 25. feb. kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 26. feb. kl. 18:00 - 18:30

Flókagata 13

Nónhæð 4

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Góð 64 fm kjallaraíbúð
Öll rými fremur rúmgóð
Eldhús með góðu skápaplássi
Baðherbergi endurnýjað, upph. klósett
15 fm svefnherbergi með fataskáp
Gólfefni vel með farin
Íbúð ný máluð
Verð:

30,5 millj.

210 Garðabær

4ra herbergja íbúð
Efsta hæð, fallegt útsýni
Suðursvalir
Stutt í skóla, verslun og þjónustu

Nánari upplýsingar veitir:

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

.

49,5 millj.

Höfðatorg

OPIÐ HÚS

Bríetartún 9- 11

ˋPPWXGDJLQQIHENO

105 Reykjavík

Sörlaskjól 76
107 Reykjavík

Falleg 4ra til 5 herbergja 108 fm íbúð
með sér inngangi
Búið að endurnýja nánast allt ytra byrði
á síðustu 10 árum
Nánari upplýsingar veitir:

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

Dren, þakjárn, skólp og glugga
Sér verönd í suður
Verð:

49,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26. feb. 12:15 - 12:45

Hlíðarbraut 5

51 ÍBÚÐIR

SELDAR
Nánari upplýsingar veita:

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

71,9 millj.

Nýjar íbúðir
Gólfhiti er í íbúðum
Lyftuhús
Útsýni af 5 hæð og ofar

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

Verð frá:

43,9 millj.

Með þér alla leið

Jason Kr. Ólafsson Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
Sími: 845 8958
jko@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is

Sýnum daglega - bókið skoðun

Álalind 1-3
201 Kópavogi

Fullbúnar og vandaðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir
með stæði í bílgeymslu
Lyftuhús og sérsmíðaðar innréttingar
Sérverk vandaður verktaki í 30 ár
Afhending innan mánaðar
Stutt í helstu stofnæðar höfuðborgarsvæðisins

51,6 millj.

Verð frá:

Einungis 8 íbúðir eftir !

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 27. feb. kl. 17:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veita:

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

.

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

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

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

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26. feb. 17:15 - 17:45

miðvikudaginn 27. feb. kl. 16:00 - 16:30

Keilugrandi 2

Garðastræti 40

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

101 Reykjavík

2 íbúðir
86,3 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð
2ja 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
Verð:

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

36,5 millj.

.

42,0 millj.

148 fm íbúð á miðhæð
Tvennar svalir 3 svefnherb. - tvennar stofur
Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík
Þvottahús í sameign er á jarðhæð
Verð:

75,5 millj.

.

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26. feb. 17:30 - 18:00

miðvikudaginn 27. feb. kl. 17:30 - 18:00

Uglugata 32

Gnoðarvogi 72

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

Vel skipulög 4-5 herbergja endaíbúð
á jarðhæð
Íbúð er skilað fullbúinni með gólfefnum
(LJQLQQLWLOKH\ULUV«UDIQRWDˌ¸WXU£Oµ²I\ULU
framan íbúð sem snýr í suðvestur
Tvö stæði í bílageymslu fylgja eigninni
Innangengt er úr bílageymslu inn í íbúð
á sömu hæð í gegnum sameign
Íbúð er tilbúinn til afheningar
við kaupsamning
Verð:

58,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26. feb. 17:30 -18:15

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

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:

Eskiholt 19
210 Garðabær

42,9 millj.

Fallegt, vel staðsett og vandað einbýlishús á tveimur
hæðum á frábærum útsýnisstað við Eskiholt í Garðabæ
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og er innréttað
á eintakan hátt með sérsmíðuðum innréttingum og
fallegum gólfefnum

Hörðukór 1
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg 98 fm 3ja herbergja íbúð á 10. hæð í
góðu fjölbýlishús, eigninni fylgir bílastæði
í bílakjallara
Íbúðin skiptist í stofu og eldhús,
sjónvarpshorn, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús
<ˋUE\JJ²DUVYDOLURJVWµUEURWL²¼WV¿QL
Verð:

45,7 millj.

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Verð :

128,5 millj.

Grandavegur 47

107 Reykjavík

60 ára og eldri
Falleg 115 fm 3-4ra herbergja íbúð 4 hæð
PH²¼WV¿QL\ˋUKDˋ²
Bílskýli fylgir íbúðinni
Laus strax - lyklar á skrifstofu

Verð :

59,0 millj.

Reykjavíkurvegur

101 Reykjavík

Falleg og mikið uppgerð stúdíóíbúð í

Verð :

¯6NHUMDˋU²L¯5H\NMDY¯N

23,7 millj.

með sérinngangi
Háskólinn í göngufæri ásamt annarri þjónustu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Sóltún 1

105 Reykjavík

Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð
79,0 fm að stærð
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:

Falleg 3ja herb íbúð með
sérinngangi á 1. hæð
Sérþvottahús innan íbúðar
Suðursvalir
Stórt stæði í bílageymslu Íbúð er rúmgóð
RJK¸QQX²PH²WLOOLWLWLOKH\ˋKDPOD²UDRJ
er því öll hurðargöt stór
s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

Álalækur 13 og 15

millj.

9

Hafnarbraut

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veita:

105 Reykjavík

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús

Verð :

137,0 millj.

4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, sólstofa
Tvöfaldur bílskúr, fallegur garður
Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur

101 Reykjavík

Vatnstígur 128 fm íbúð
Glæsilegar innréttingar
Tvö baðherbergi
Stæði í bílakjallara
Laus strax

Verð :

72,0 millj.

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

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

Sími:

www.karsnes

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Kleppsvegur 34

104 Reykjavík

löggiltur fasteignasali

Brattholt 6A

270 Mosfellsbær

Hjallaland 1

108 Reykjavík

Falleg og björt 83,9 fm 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi
Íbúðin er nánast endurnýjuð frá grunni
með fallegum innréttingum
Lítið mál að hafa gæludýr

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

Fallegt 240,4 fm endaraðhús ásamt bílskúr
Mikið endurnýjuð eign bæði að
innan og utan
VWRIXUKHUEHUJLED²KHUEHUJLRJˌU
Glæsilegur garður og fallegt útsýni

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Öldugata 51

101 Reykjavík

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Kirkjubraut 5

170 Seltjarnarnes

Hugguleg 5 herbergja 95 fm íbúð
á 2. hæð á Öldugötu
Tvö svefnherbergi, tvær stofur og rúmgott
herbergi á 1. hæð
Lítið mál að breyta borðstofunni í
gott svefnherbergi

Falleg og nokkuð endurnýjuð 118 fm
Verð : 54,9
neðri sérhæð
Nýlegt eldhús og baðherbergi
Þrjú góð svefnherbergi og möguleiki á því fjórða
Stór sér verönd í suður
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

44,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Kársnesi

Stigahlíð 52

Verð :

800 Selfoss

Nýjar íbúðir, 3ja-5 herb, Álalækur 13 og 15
Verð frá: 34,9
Arkitekt Kristinn Ragnarsson,
Verktaki ÞG Verk
Lyftuhús á þremur hæðum
Afhending er í mars 2019 (Álalækur 15) og júlí (Á 13)
s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

203 Kópavogur

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Tröllakór 6 -10

löggiltur fasteignasali

s.822 2307 Ólafur Finnbogason

millj.

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
s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Með þér alla leið

94,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

löggiltur fasteignasali

Verð :

75,9 millj.

Einarsnes

101 Reykjavík

Fallegt raðhús á tveimur hæðum með

Melás 2

210 Garðabær

Langalína 21

210 Garðabær

Húsð er laust strax - lyklar á skrifstofu

Fallegt 2 hæða einbýlishús þar sem allir
Verð : 74,9 millj.
fermetrar nýtast vel - Að stærð 197,3 fm
Heitur pottur á stórum palli / suður pallur
Mjög stór lóð 806 fm, bíður uppà ýmsa möguleika
%DUQY¨QWKYHUˋVNµODU¯ÀUµWWDPDQQY£QÀHVVD²IDUD\ˋUJ¸WX
Fallegt hvítt eldhús með borðkrók / Rúmgóður bílskúr
Nýjar skolplagnir, verklok fyrir afhendingu

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á fyrstu
Verð :
hæð við Löngulínu í Garðabæ
Eignin er 91,8 fm
Þvottaherbergi með innréttingu innan íbúðar
Rúmgóðar svalir
Sérgeymsla í kjallara

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :

frábæru útsýni 3-4 svefnherbergi

89,9 millj.

Innbyggður bílskúr sem mögulegt er
að breyta í aukíbúð

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

löggiltur fasteignasali

47,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Frakkastígur 12A
Snyrtileg 2ja herbergja íbúð

101 Reykjavík
Verð :

við Frakkastíg í miðbænum

37,1 millj.

með bílastæði í bílageymslu
Sérinngangur
Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir með
sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu
)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋPH²IDOOHJXP
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna

Óðinsgata 5

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu
við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.

.is

Stór 124 fm lúxusíbúð á tveimur hæðum,
Tilboð
auk 50,3 fm kjallara og 141 fm geymslu,
samtals 189,0 fm Á fyrstu hæð er fallegt
eldhús, og opin stofa með arinn og setustofu
64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á annari hæð

Mikil og metnaðarfull uppbygging
á Kársnesinu.
Lyftuhús með bílakjallara.

Verð frá: 41,9

101 Reykjavík

millj.

óskast

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

Fjallakór

203 Kópavogur

Hörðaland 2

248 fm einbýli á tveimur hæðum
Verð : 125,0 millj.
Innst í botnlanga með frábæru útsýni
Stílhrein og björt eign 4 svefnherbergi
og sjónvarpshol . Stofa og eldhús í opnu rými þar sem er
IDOOHJXUDULQQ)DOOHJDUPDUPDUDˌ¯VDU£JµOIXPHIULK¨²DU
Stór hellulögð verönd m skjólgirðingu
35 fm bílskúr, innangengt

Falleg og mikið endurnýjuð 95,4 fm,
3-4 herbergja íbúð með suðursvölum
Gengið upp hálfa hæð, íbúð 202
Eign í litlu fjölbýli
/DXVˌMµWOHJD

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Hvammsgata

190 Vogar

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð
Verð : 69,0
223 fm að stærð m tvöföldum bílskúr
Fallegur garður og viðarverönd m heitum potti
3 svefnherb., þar af hjónaherb. m sérbaðherbergi
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð
Frábær staðsetning í Vogunum
Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

millj.

108 Reykjavík

Melabraut 28

50,9 millj.

Góð 90 fm 3ja herbergja hæð

170 Seltjarnarnes

Sér inngangur og nýlega endurnýjuð

48,9 millj.

Hús í góðu standi
Frábær staðsetning

s.822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Bárugata 5
Mikið endurnýjuð og vel skipulögð þriggja
herbergja íbúð í kjallara á Bárugötu

Verð :

löggiltur fasteignasali

101 Reykjavík

Ársalir 3

36,9 millj.

íbúð með fallegu útsýni á 8. hæð

201 Kópavogur

Lyftuhús með stæði í bílageymslu

Íbúðin var öll tekin í gegn 2017

6YDOLUQDUHUX\ˋUE\JJ²DU

Góð eign í hjarta bæjarins

2 svefnherbergi

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

íbúðin er 99,7 fm að stærð
s. 778 7272 Axel Axelsson

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali
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s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

51,0 millj.

Kjarrás 12
210 Garðabær

Bleikjulækur 35

800 Selfoss

Glæsilegt nýtt einbýlishús á einni hæð
Verð : 64,9millj.
ásamt innbyggðri bílgeymslu
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
Nánari upplýsingar:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

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

löggiltur fasteignasali

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

Mánatún 1

105 Reykjavík

Glæsileg ný þriggja herbergja endaíbúð
á 8. hæð. Eignin er skráð FMR 146,2 fm Verð : 110,0 millj.
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
Tvær lyftur - Vandaðir verktakar - Afhendist við kaupsamning

Verð :

84,5millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Melabraut 16

170 Seltjarnarnes

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja, 83 fm
íbúð á jarðhæð(vinstri hlið) í fjórbýlishúsi
tá Seltjarnarnesi.
Eignin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi, geymslu.
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Verð :

44,0 millj.

Gautavík 19

112 Reykjavík

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

Verð :

45,9 millj.

112 Reykjavík

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

Verð :

41,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Mosarimi 3

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Miðbraut 28
170 Seltjarnarnes

s. 896 8232 Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali

Fjórar glæsilegar sérhæðir í nýju húsi
á frábærum stað á Seltjarnarnesi.
Um er að ræða 125 fm hæðir sem allar eru
með sérinngangi. Þrjú stór svefnherbergi,
þvottahús innan íbúðar og stórar stofur.
Húsið er álklætt að utan sem og gluggar
og er því viðhaldslétt
Fullbúnar og tilbúnar
til afhendingu

Verð frá:

73,9 millj.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 27. feb. kl. 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veita:

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

Með þér alla leið

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

Heiðargerði 100

108 Reykjavík

Fallegt 186 fm einbýlishús, innst í götu,
á rólegum stað í Heiðargerði
5 svefnherbergi, 2 rúmgóðar stofur og
innréttaður bílskúr
Búið að fara í þak, glugga, skólp,
dren og lagnir

Verð :

79,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

+YHUˋVJDWD %DUµQVVW¯JXU
Jöklafold 43

112 Reykjavík

Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herbergja
106 fm íbúð
Rúmlega 100 fm sérlóð út frá stofu
Nýlegt eldhús og gólfefni
Björt og falleg eign

Verð :

46,9 millj.

Glæsilegar nýjar íbúðir
á besta stað í miðborginni

Veglegar svartbæsaðar
innréttingar

Íbúðirnar eru
2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð.

Silestone í borðplötum

Öllum íbúðum fylgja stæði
í lokaðri bílageymslu
Falleg læst álklæðning

Nánari upplýsingar:

s.822 2307 Ólafur Finnbogason

Lokaður suður garður
Verð frá:

44,0 millj.

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

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

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

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

löggiltur fasteignasali

Skúlagata 20

101 Reykjavík

Mýrargata 26 íbúð 513

101 Reykjavík

Falleg þriggja herbergja 71,4 fm íbúð á
Verð : 42,9 millj.
4. hæð. Lyfta er í húsinu. Glæsilegt útsýni
WLOQRU²XUV<ˋUE\JJ²DUVYDOLU
Íbúðina er til sölu til félagsmanna í Félagi eldri borgara,
og sem eru eldri en 60 ára Í húsinu við hliðina rekur
Reykjavíkurborg þjónustu fyrir eldri borgara og þar er í boði
m.a. matur og ýmis félagsstörf. Húsvörður er í húsinu.

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

Nánari upplýsingar veita:

Frábær hönnun

105 Reykjavík

Til sölu glæsileg 81,7 fm nýleg
2ja herbergja endaíbúð
Íbúðin er á 3.hæð og er glæsilega
innréttuð
14,3 fm suðursvalir út frá stofu
Íbúðin er laus við kaupsamning

Verð :

42,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

millj.

Skipholt 11-13

löggiltur fasteignasali

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Grandavegur 42 A, B og C
107 Reykjavík

Öldugata 14

Einstaklega vel hannaðar íbúðir með
\ˋUE\JJ²XPÀDNVY¸OXPVHPH\NXU
notagildi og nýtur sólar frá morgni
til sólarlags að kvöldi.

101 Reykjavík

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.
Nánari upplýsingar:

s. 896 8232 Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali

Sigva

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

ldahú

s

Sérstæði í lokaðri bílgeymslu
með rafhleðslustöð.

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Nánari upplýsingar veita:

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

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
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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
Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

millj.

Tangabryggja 13

OPIÐ HÚS

110 Reykjavík

miðvikudaginn 27. feb. kl. 17:00 - 18:00

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
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.
Verð frá: 35,5

millj.

Nánari upplýsingar veita:

Jason Kr. 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

Aðeins 17 íbúðir eftir

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

Uglugata 36-38
Glæsilegar 3-4ra herbergja íbúðir við
Álafosskvosina í Mosfellsbæ

Þjóðólfshagi 7

851 Holt

Fallegur 49,9 fm bústaður að meðtalinni
5,5 fm geymslu 50 mín frá Rvík og 10 mín Verð : 26,5 millj.
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
Nánari upplýsingar:

5 íbúðir eftir af 16
Vel skipulagðar eignir – stærðir frá 96-128 fm
16 íbúðir í 2 húsum – aðeins 6 íbúðir óseldar

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar inná ostun.is

Íbúðir skilast fullbúnar með gólfefnum
Öllum íbúðum fylgja 1-2 stæði í bílageymslu

Nánari upplýsingar veita:

Fljótsbakki

Frábær staðsetning - stutt í ósnortna náttúru.
9HUL²HUD²UHLVDOHLNRJJUXQQVNµOD¯KYHUˋQX
Afhending áætluð í feb. og mars 2019
Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851
hronn@miklaborg.is

Skoðun má bóka hjá sölumanni

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is

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

Heilsárshús 120 fm við Fljótsbakka 29
í nágrenni við Sogið
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi
Gestahús með baðherbergi
Góðar útigeymslur fylgja
Heitt vatn er á svæðinu

101 Reykjavík

Mjög áberandi verslunarhúsnæði
á besta stað
Sala eða leiga kemur til greina
Stæð um 100 fm þar af verslunarhæð 65 fm
Laust strax
Nánari upplýsingar:

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

Verð :

45,5 millj.

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/apríl 2019
4 bil af 7 eru seld
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Verð :

57,2 millj.

44,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Ármúli 40

108 Reykjavík

Gott skrifstofu og þjónustuhúsnæði á
2. hæð við Ármúla 40. Um er að ræða alla
hæðina eða alls samtals 548,5 fm.
Miklir mögueikar að laga skipulag að þörfum kaupanda
eða leigutaka. Gengið er inn í húsið á tveimur stöðum.
Staðsetning er mjög miðsvæðis. Mikil þróun er á
svæðinu sem felur í sér mikil tækifæri til framtíðar.
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

+YHUˋVJDWD

801 Selfoss

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi
Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali
Hilmar Þór Bryde, Löggiltur fasteignasali
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali
Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað

1983

Sími 520 7500

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKEMMUVEGUR 34 – KÓPAVOGUR

ÖGURHVARF 2 - KÓPAVOGUR

ÁLFHELLA 7 - HAFNARFJÖRÐUR

STEINHELLA 3 - HAFNARFJÖRÐUR

EINHELLA 5 – ÖRFÁ BIL EFTIR - HFJ

KAPLAHRAUN 13 - HF

HVALEYRARBRAUT 41 – HF

EYRARTRÖÐ 3 - HF

LÆKJARGATA 34 - HF

Sérlega gott 249,2 fm atvinnuhúsnæði auk ca 50 fm milliloft
(kafﬁstofa/skrifstofa). Mikil lofthæð og innkeyrsludyr.
Frábær staðsetning (á móti Aðalskoðun). Laust strax.
Hagstætt verð 63,9 millj.

Nýkomið nýlegt og gott 112 fm atvinnuhúsnæði, þar af milliloft 30 fm. Mikil lofthæð og stórar innkeyrsludyr. Laust strax.
Verð 26,9 millj.

Nýkomið gott 535 fm atvinnuhúsnæði á rúmgóðri hornlóð.
Tvö bil samkvæmt FMR. Tvær innkeyrsludyr. Góð lofthæð.
Hagstætt verð. 110 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt 282 fm atvinnuhúsnæði/verlsunarhúsnæði, um er að ræða endabil á
þessum frábæra stað. Innkeyrsludyr.
Verðtilboð. Laust strax.

Sérlega gott nýtt 100 fm atvinnuhúsnæði með mikilli lofthæð
og möguleiki á stóru millilofti. Innkeyrsludyr. Rúmgóð
malbikuðu lóð. Fullbúið. Engin vsk.kvöð. Tvö bil eftir.
Verð 27 millj.

Glæsilegt 215,2 fm bil með tveimur háum innkeyrsludyrum,
mikil lofthæð. Hiti í gólfum. Lóðin er óvenju stór og malbikuð.
Rúmgóður sérafnotaréttur fyrir hvert bil. Um er að ræða
límtréshús frá Límtré/Vírnet ehf. Verð 57,2 millj.

Gott atvinnuhúsnæði þ.e.a.s. endabil 82,4 fm. Góð lofthæð
og innkeyrsludyr. Malbikuð lóð. Engin vsk. kvöð.
Verðtilboð.

Nýkomið sérlega gott 725 fm atvinnuhúsnæði á sérlóð á
þessum rótgróna stað. Steypt hús klætt og einangrað að
utan. Auðvelt að skipta upp í 2 bil. Þrjár innkeyrsludyr.
Verðtilboð.

Glæsileg 115,4 fm verslunarpláss/skrifstofa á jarðhæð auk
þess er stæði í bílahúsi. Innkeyrsludyr, bakatil.
Eign í sérﬂokki. Frábær staðsetning. Verð 37,5 millj.

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

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

Runólfur
Gunnlaugsson

Ásmundur
Skeggjason

Brynjar
Baldursson

Jóhann Friðgeir Kristinn
Valdimarsson
Tómasson

lögg. fast.

lögg. fast.

sölufulltrúi

lögg. fast.

Njarðarbraut 15 Reykjanesbæ.

Rjúpnasalir 2 Kóp 3ja herb.

O

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. 47,8 millj.
Uppl. veitir Runólfur lögg.fast. á Höfða
s. 8927798.

Frábærlega staðsett 400 m2 verslunar og
þjónustuhúsnæði út við Reykjanesbraut. Gott
auglýsingargildi. Húsið stendur á stórri malbikaðri
lóð. Vandað og vel staðsett fullbúið fjölnota hús á
góðum stað. Verð kr. 98 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason lögg. fasteignasali,
asmundur@hofdi.is, s: 895 3000

lögg. fast.

PI Ð

HÚ

Laugarvegur til leigu.

S

Opið hús í dag kl. 17 – 17,30
Falleg og vel skipulögð 95,9 m2, 3ja herb.
endaíbúð á 3. hæð með sér inngangi af svölum.
Íbúðin er rúmgóð og björt með gluggum í öllum
rýmum nema í geymslu, gluggar á þrjá vegu.
Íbúðin er í klæddu þriggja hæða húsi. Stutt er í
alla þjónustu, íþróttir og skóla. Verð: 44,9 millj.
Upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason lögg.
fasteignasali, asmundur@hofdi.is s: 895 3000.

Til leigu frábærlega staðsett verslunar eða
veitingahúsnæði á einum besta stað í miðbænum. Eignin er laus og til afhendingar strax.
Í þessari eign er hægt að láta hlutina ganga.
Húsnæðið er 173,7 m2 á götuhæð og 173,7 m2
í kjallara, alls skráð 347,4 m2 skv. Þjóðskrá.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur
Skeggjason lögg. fasteignasali,
asmundur@hofdi.is s: 895 3000.

520 9595
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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

Árland 6

Norðurbrú 1

59.900.000

210 Garðabæ

108 Reykjavíík

Verð: 120.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. feb. kl 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 123,5 m2

Mjög björt og falleg endaíbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á 3ju hæð í fallegu klæddu
fjölbýli í Sjálandi. Eignin er skráð skv F.M.R 123,5fm. Íbúðin er með aukinni lofthæð, innbyggðri lýsingu í bogadregnu lofti í stofum, gólfsíðum gluggum, fallegu útsýni m.a yﬁr
hraunið og eikarinnréttingum. Mjög gott skápaplass og þvottaherbergi er innan íbúðar.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Suðurbraut 22

38.900.000

220 Hafnarﬁrði

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 7

Stærð: 293 m2

Mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð á stórri og fallegri eignarlóð neðarlega í Fossvoginum. Eignin
er skráð 262,1 fm og að auki er 31fm sólskáli sem var byggður árið 2000 og er ekki inni í skráðum
fermetrafjölda. Húsið er teiknað af Gunnari Hansen arkitekt. Gólfsíðir gluggar, stórar og bjartar stofur,
fallegur arinn, þrjú salerni og fjögur svefnherbergi . Garðurinn er stór, gróinn og skjólgóður með verönd
og heitum potti. Frábær staðsetning, húsið stendur við óbyggt svæði að hluta og örstutt er út í fallegar
gönguleiðir í Fossvoginum og alla þjónustu. Eignin þarfnast viðhalds.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Seilugrandi 9

107 Reykjavvík

32.900.000

Brúnastaðir 23

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. feb. kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. feb. kl 17.30-18.00

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

Herbergi: 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. feb. kl. 18.30-19.00
Herbergi: 4

Stærð: 101,1 m2

Björt og rúmgóð 4ra herb. íbúð á efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli á góðum stað í Hafnarﬁði. Um er að ræða eign sem er skráð 101,1fm og þar af er geymsla í sameign
5,0fm. Þrjú svefnherbergi öll með fataskápum, þvottahús er innan íbúðar og stofan
björt og rúmgóð.
Upplýsingar
pp ý g veitir Hafdís fasteignasali
g
íg
gsm: 820 2222

77.800.000

Ástu Sólliljugata 16

Herbergi: 4

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: 176,5 m2

Fallegt og sérlega vel skipulagt Nýtt fullbúið raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið er tilbúið til afhendingar. Alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi ,gestasalerni,
þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol og rúmgott þvottahús. Lóðin er frágengin og
bílaplan hellulagt. Fjölskylduvænt hverﬁ, stutt er í útivist, fjallgöngu og einstaka menningu í
Álafosskvosinni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR

FYRSTU KAUPENDUR!

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

74.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. feb. kl. 18.30-19.00

Stærð: 185,7 m2

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

270 Moss

VERÐ
FRÁ
28.4M

•

Fullbúnar íbúðir án góﬂefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta
t góﬂefnum
óﬂ f
við
ið kaupverð
k

•

Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum

•

Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

•

Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

•

Sannkallað miðborgarhverﬁ í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna og falleg útivistarsvæði

LÁGALEITI 5,7,9
LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19-25

EFSTALEITI 27

Verð frá kr. 28.400.000

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

Lágaleiti 9, íbúð 111
Studíó íbúð

Efstaleiti 27, íbúð 302
2ja herb.

Verð kr. 28.400.000

Verð kr. 39.500.000

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

Naustavör 28-34

Sjávarút
útsýni
ni

NÝT

4
44,9-99,5 millj

Lund 7-13

56,8-128M

200 Kópavogur

Strikið 1A,B og C

T

53,8-94,6 millj
5

210 Garðabæ
æ

AR
NÝJ
IR
ÍBÚÐ

NÝT

T

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610
Herbergi: 2-4

Stærð: 101,9-196,8 m2

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13 eru 5 til 6 hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Naustavör 22-26

200 Kópavogur

SJÁV
A
ÚTS RÝNI

NÝTT - SJÁVARÚTSÝNI

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Herbergi: 2-4

Herbergi: 2-3

Naustavör 28-34 er í glæsilegu 44 íbúða fjölbýlishúsi í Bryggjuhverﬁnu
í Kópavogi. 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 upphitaðri bílageymslu fylgja ﬂestum íbúðum.

Sala er haﬁn á íbúðum fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu og vönduðu 42ja
íbúða fjölbýlishúsi við Strikið 1 ABC í Sjálandshverﬁ í Garðabæ. Áhersla hefur
verið lögð á að húsið sé eins viðhaldslítið og kostur er, en það er einangrað
að utan og álklætt. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða
timburveröndum með skjólgirðingum á jarðhæð. Stæði í upphitaðri bílgeymslu
fylgir öllum íbúðum þar sem gert er ráð fyrir að hægt sé að hlaða rafmagnsbíla.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og
þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson,
innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi. Þjónustusel Garðabæjar er
staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri borgara Garðabæjar. Einnig er
hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem mætti hugsa sem ákveðið öryggi í
framtíðinni, varðandi ýmsilega þjónustu.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610
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.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Lyngheiði 20

79.000.000

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. feb. kl: 17:00-17:30
Einbýli

Herbergi: 6

Stærð: 184,4 m2

Herbergi: 2-4

Stærð: 91,6 - 232,5 m2

Naustavör 22-26 er 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi staðsett
örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr íbúðunum Stæði í lokaðri
bílgeymslu fylgir íbúðunum og tvö bílastæði með stærri íbúðunum. Íbúðirnar hafa ﬂestar
tvennar svalir. Vandaðar innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústæki.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Grjótás 8

89.900.000

210 Garðabæ

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Bílskúr

Herbergi: 6

Herbergi: 5

Glæsilegt og vandað, fjölskylduhús á þessum eftirsótta stað í Ásahverﬁ Garðabæjar .
Um er að ræða 199,7 fm parhús á 2. hæðum með innbyggðum bílskúr. Steffan Iwersen
arkitekt sá að hluta til um innanhúshönnun, innréttingar eru sérsmíðaðar og lýsing frá
Lumex. Tvennar svalir eru á húsinu, timbur verandir, skjólveggir, heitur pottur og stórt
upphitað hellulagt bílaplan. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Hringbraut 68

Krummahólar 10, íb. 302

44.500.000

111 Rvk.

30.900.000

99.700.000

210 Garðabæ

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

Holtsvegur 25

47.900.000

210 Garðabæ, Urriðah.

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. feb. kl. 18.00 – 18.30

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 2

Mosagata 8

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Stærð: 199,7 m2

Mjög vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr, samtals : 184,4fm.
Eignin er mjög vel staðsett í rólegri götu. Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr.
Tvær stórar verandir.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700
220 Hafnarfjörður

Stærð: 84 - 180 m2

Herbergi: 3

Stærð: 75,6 m2

Stærð: 81,8 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. Nýlegur
mynddyrasími. Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Rúmgóð, björt og falleg 3ja herb. íbúð. Kjörin fyrstu-kaup, dýravinaeign og sérinngangur af
jarðhæð frá Hellagötu. Þar eru einnig bílastæði auk inngangs og bílastæða við Holtsveginn.
Hlýleg og snotur íbúð með stóran, sér afnotareit framan verandar, uppi á bílskýlisþaki með
ótrúlega góðu útsýni. Fín staðsetning og skammt frá Urriðaholtsskóla.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Andrésbrunnur 10

Mosagata 5-7

113 Reyykjavík

49.900.000

39,9-87,9m

Urriðaholti Garðabæ
abæ

NÝT

T

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 119,0 m2

Björt og vel skipulögð 4ja herbergja íbúð á 2.hæð á eftirsóttum
fjölskylduvænum stað í Hafnarﬁrði. Eignin er í rótgrónnu hverﬁ. Um
er að ræða skemmtilega eign í fjögrra íbúða fjölbýlishúsi á með
innbyggðum 27,3 fm bílskúr og góðum svölum. Gluggar á þrjár
vegur Svefnherbergin eru þrjú. Uppgert baðherbergi. Stutt er í skóla,
leikskóla og almenna þjónustu.
Uppl. veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516

SÝNUM DAGLEGA
Herbergi: 4

Stærð: 125,6 m2

Um er að ræða 125,6 fm eign í fjö
fjölbýlishúsi á með stæði í innbyggðum bílskúr,
geymslu og góðum svölum.
um. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðherbergi,
Svefnherbergin eru þrjú en möguleiki á því fjórða. Stutt er í skóla, leikskóla og
almenna þjónustu.
tu.
Upplýsingarr veitir
vei Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516

Herbergi: 2-5 Stærð: 68,4-166,0 m2
Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11 bílskúrum.
Útsýnið er ómótstæðilegt. Flestar 4ra herb.Afhentar fullbúnar án gólfefna. Urriðaholtsskóli er nánast í bakgarðinum. Frábærar gönguleiðir.
Upplýsingar: Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 / Jóhanna Kristín
fasteignasali í gsm: 837 8889

Hlíðasmári 6

201 Kópavogur

www.FASTLIND.is

TIL SÖLU
EÐA LEIGU

VIÐ KYNNUM

Sólvallagata 10
Eitt fallegasta og vandaðasta hús
höfuðborgarsvæðisins
415 fm eign sem hefur verið tekin mikið í gegn að innan sem
utan. Húsið er á stórri lóð, 792,7 fm.
Hús á þremur hæðum með tvennum stofum, 6 svefnherbergjum,
fataherbergi, þremur baðherbergjum, glæsilegu eldhúsi,
ÜYRWWDK~VLRJEtOVN~U6WyUWEtODVWßL5tµHJORIWKßi|OOXP
hæðum. Húsið er steinsteypt og var byggt árið 1931, arkitekt
Einar Erlendsson fv. húsameistari ríkisins.
Miklar endurbætur hafa farið fram og frágangur á öllu mjög
vandaður. Haldið hefur verið í upprunalegt útlit hússins að
utan sem innan.
Samræmi er í efnisvali á innréttingum
í öllu húsinu

gU\JJLVP\QGDYpODNHU´IUi
Vörn fylgir

Gólfhiti er í öllu húsinu

)HUPD[G\UDVtPDNHU´PHß
myndavélum.

,QVWDEXVK~VVWMyUQDUNHU´
Snjallstýring á hita og lýsingu ásamt
|U\JJLVNHU´
gU\JJLVNHU´IUi6HFXULWDVI\OJLUVHP
LQQLKHOGXUÜMyIDYDUQDUNHU´EUXQDNHU´
skynjara fyrir gas og vatnsleka

 )DOOHJDUVWHLQµtVDUSUÚßD
þak hússins
 .RSDUÜDNUHQQD
 6WyUWEtODVWßLI\ULUDPN
6 bíla og stórt hjólhýsi

Bókið skoðun í síma 699-5008 eða á hannes@fastlind.is

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
VEITIR

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

LIND Fasteignasala

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson
hdl., löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og
skipasali, löggiltur
leigumiðlari.
S: 867-3040

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.
Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

Sólveig Regína Biard

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

hdl., löggiltur
fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasali.
S: 822-5124

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasölu.
S: 869-4879

OP

IÐ

Styrmir Þór
Sævarsson

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasölu.
S: 846-6568

Lögmaður. Löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 869-8650

OP
HÚ

IÐ

S

Gunnar Þórisson
Viðskiptafr.,
aðstoðarm.fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasölu.
S: 692-6226

Einar Örn
Guðmundsson

Garðar B. Sigurjónsson

Guðbjörg Helga
Jóhannesdóttir

Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasölu.
S: 823-4969

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasölu.
S: 898-0255

Viðskiptafræðingur,
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 897-7712

OP
HÚ

IÐ

S

HÚ

S

Frostafold 4
112 Reykjavík

Hraunbær 11
110 Reykjavík

Hofsvallagata 59
107 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. FEB. KL. 17:00 - 17:30
Falleg 3ja-4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð, 3. hæð,
á frábærum stað við Frostafold 4, Reykjavík. Eignin er
skráð alls 108,2 fm og skiptist í 2 rúmgóð svefnherbergi,
sjónvarpsstofu, stóra stofu, snyrtilegt eldhús, baðherbergi, þvottahús innan íbúðar, suðvestur svalir sem
veita stórkostlegt útsýni yﬁr Reykjavík, sérgeymslu í
kjallara og 19,5 fm bílskúr. Verð: 44,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. FEB. KL. 17:15 – 18:00
Fallegt og vel skipulagt 4ra-5 herbergja raðhús á einni
hæð ásamt bílskúr með gryfju. Heildarstærð eignar er
153,1 fm, þar af bílskúrinn 20,57 fm. Stór og björt stofa.
Þrjú til fjögur svefnherbergi. Afgirtur, skjólgóður sérgarður
með stórri viðarverönd og gróðri. Sameiginlegur garður er
framan við hús og aftan við bílskúra.
Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26. FEB. KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega björt og vel skipulögð 6 herbergja hæð með
sérinngangi í góðu fjórbýlishúsi nærri sjávarsíðunni.
Heildarstærð er 148,2 fm, þar af frístandandi 22,7 fm bílskúr. Fjögur rúmgóð og björt svefnherbergi, eitt með litlum
garðsvölum. Stór garður í sameign og suðursvalir sem
möguleiki er setja tröppur við niður í garð.
Verð: 78,9 millj.
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Veghús 11
112 Reykjavík

Asparfell 4
111 Reykjavík

Fellsmúli 14
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. FEB. KL. 18:00 - 18:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi við Veghús í Grafarvogi. Eignin er skráð 126,9
fm og skiptist í forstofu, eldhús, stofu, þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 16,5 fm geymslu.
Þvottahús er innan íbúðar. Aðkoma að húsinu er hin
snyrtilegasta og garður í sameign í góðri rækt.
Verð: 45,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26. FEB. KL. 16:30 - 17:00
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi að
Asparfelli 4, Reykjavík. Eignin er skráð alls 77,6 fm og
skiptist í tvö svefnherbergi, rúmgóða stofu, baðherbergi,
eldhús, vestursvalir og 4,8 fm sérgeymslu í kjallara. Laus
strax.
Verð: 31,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26. FEB. KL. 17:30 - 18:00
Virkilega falleg, björt og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð
á 3. hæð með góðum suðursvölum í góðu fjölbýlishúsi.
Eignin er skráð alls 144,1 fm og skiptist í hol, 4 svefnherbergi, stóra og bjarta stofu/borðstofu, eldhús, þvottahús og geymslu. Um er að ræða endaíbúð með fínu útsýni.
Verð: 53,9 millj.
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IÐ
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Grýtubakki 12
109 Reykjavík

Heiðarbær 11
110 Reykjavík

Austurbraut 20
780 Höfn í Hornaﬁrði

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26. FEB. KL. 17:00 – 17:30
Falleg 2ja herbergja íbúð á annarri hæð við Grýtubakka 12,
109 Reykjavík. Eignin er skráð alls 80,2 fm og skiptist í rúmgóða stofu, rúmgott svefnherbergi, eldhús, baðherbergi
og 7 fm sérgeymslu í kjallara. Flott íbúð á góðum stað.
Auðvelt að útbúa auka svefnherbergi.
Verð: 29,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 27. FEB. KL. 17:00 - 17:30
Fallegt 133,4 fm einbýlishús með 39,9 fm bílskúr. Húsið er
innarlega í botnlanga. Þrjú svefnherbergi eru í eigninni
í dag, en auðvelt er að breyta í fjögur. Í hluta bílskúrs er
25 fm geymslupláss sem ekki er inni í fermetratölu eignar.
Tveir pallar, annar í hásuður og hinn í suðvestur í stórum
og glæsilegum garði.
Verð: 89,9 millj.

Glæsilegt 135,1 fm tveggja hæða einbýlishús ásamt 28,1
fm bílskúr á frábærum stað á Höfn í Hornaﬁrði. 3 svefnherbergi, úr hjónaherbergi er útgengt á vestursvalir. Úr
stofu er útgengt á pall austan megin. Pallur vestan megin
með skjólgirðingu allt um kring. Golfvöllur er í göngufæri
og frábært útsýni er til fjalla af efri hæð hússins.
Verð: 42 millj.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

550 5055

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

Varahlutir

Búslóðaflutningar
PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Hjólbarðar

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

Húsaviðhald
Hreingerningar

Þjónusta

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

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

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

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

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

Allt fyrir
pylsusöluna

TA K T I K 5 3 0 1 #

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

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 verslun@verslun.is
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Keypt
Selt
Til sölu

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
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
Upplýsingar í síma 782 8800

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

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Skólar
Námskeið

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Námskeið

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

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

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

Trésmíði
Traustur vektaki á byggingasviði
með áratuga reynslu og reynda
íslenska fagmenn getur bætt við sig
verkefnum, almennri viðhaldsvinnu
og/eða nýsmíði. Hafið samband í
síma 6996065 eða basti@internet.is

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

Óskast keypt

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.

TIL LEIGU NÝLEGT
165 - 570 FM
ATVINNUHÚSNÆÐI
Í 116 REYKJAVÍK
VERÐ FRÁ KR 990 FM

Markaðurinn er á
frettabladid.is
Markaðurinn færir þér
nýjustu viðskiptafréttirnar
og greinargóða umfjöllun
um viðskiptalífið.
ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN & DANISH
F. FOREIGNERS - ENSKA,
NORSKA, DANSKA

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

Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 4/3, 1/4,
29/4, 27/5, 24/6, 22/7, 19 8/, 16/9,
14/10, 11/11, 9/12. 4 weeks/4 vikur
x 5 days/5 daga. 2-4 students/nem.
Morn/Aftern/ Evening. Morgna/
Síðd/ Kvöld. Price/Verð: 48.000,Most labour unions pay back part
of course price/ Flest stéttafélög
endurgreiða hluta námsgjalds.
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool.
Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Tilkynningar

Tilkynningar

SKIPULAGSMÁL Í GARÐABÆ
Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti þann 21. febrúar 2019 að auglýsa eftirfarandi tillögur:
Tvær nýjar deiliskipulagsáætlanir í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
1. Hafnarfjarðarvegur, stofnbraut, deiliskipulag
Tillagan gerir ráð fyrir umferðarskipulagi í samræmi við tillögur að bráðabirgða
endurbótum Hafnarfjarðarvegar, að hluta, sem unnar hafa verið af Vegagerðinni í
samráði við Garðabæ.
2. Vífilsstaðavegur og Bæjarbraut, deiliskipulag
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir hringtorgi við gatnamót Vífilsstaðavegar og Litlatúns/
Flataskóla.
Deiliskipulagsbreytingar í samræmi við 1. mgr. 41. gr. og 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
3. Ásgarður, deiliskipulagsbreyting vegna hringtorgs
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir breyttri legu göngustígs við Hraunholtslæk og á
fyrirkomulagi bílastæða og breytingu við gatnamót Vífilsstaðavegar.
4. Miðbær, neðsta svæði (svæði III), deiliskipulagsbreyting vegna minnkunar á svæði
Tillagan gerir ráð fyrir því að deiliskipulagssvæðið minnki sem nemur gatnamótum
Vífilsstaðavegar og Hafnarfjarðarvegar, til samræmis við tillögu að deiliskipulagi
Hafnarfjarðarvegar.
5. Hörgatún 2, deiliskipulagsbreyting vegna hringtorgs
Tillagan gerir ráð fyrir skerðingu í norðvesturhorni lóðar vegna útfærslu á
hringtorgi á gatnamótum Litlatúns/Flataskóla og Vífilsstaðavegar.
6. Ásar og Grundir, deiliskipulagsbreyting vegna minnkunar á svæði
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir breytingum á stígum o.fl. næst Hafnarfjarðarvegi.
7. Hraunsholt eystra, deiliskipulagsbreyting vegna minnkunar á svæði
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir því að deiliskipulagssvæðið minnki við gatnamót
Lækjarfitjar og Hafnarfjarðarvegar.
Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is, og í þjónustuveri
Garðabæjar frá 25. febrúar 2019. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn
kostur á að senda inn athugasemdir við tillögurnar á netfangið skipulag@gardabaer.is
eða í þjónustuver Garðabæjar, Garðatorgi 7 210 Garðabæ, og skulu þær vera skriflegar.
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 8. apríl 2019.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðbæjar

MATVÍS

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Matvæla-og veitingafélags Íslands, verður
haldinn miðvikudaginn 27 mars næstkomandi kl. 16,00 á
Stórhöfða 31 1. hæð, gengið inn Grafarvogsmegin.

Dagskrá:
Venjulega aðalfundarstörf
Lagabreytingar

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir

āÞjónustumiðstöð og hótel í landi Bitru, Flóahreppi
ā80 tonna framleiðsluaukning í seiðaeldisstöð Laxa
Fiskeldis að Bakka, Ölfusi

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 26. mars 2019

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

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.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
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 27. umferðar 2018-19

Burnley - Tottenham

2-1

1-0 Chris Wood (57.), 1-1 Harry Kane (65.),
2-1 Ashley Barnes (83.).

Bournemouth - Wolves

1-1

1-0 Joshua King (víti) (14.), 1-1 Raul Jiménez
(víti) (83.).

Newcastle - H.field

2-0

1-0 Salomón Rondón (46.), 2-0 Ayozo Peréz
(52,).

Leicester - Crystal Palace 1-4
0-1 Michy Batshuayi (40.), 1-1 Jonny Evans
(64.), 1-2 Wilfried Zaha (70.), 1-3 Luka Milivojevic (víti) (81.), 1-4 Wilfried Zaha (90.).

Arsenal - Southampton 2-0
1-0 Alexandre Lacazette (6.), 2-0 Henrikh
Mkhitaryan (17.).

Man.Utd - Liverpool

0-0

Staðan
FÉLAG
Liverpool
Man.City
Tottenham
Arsenal
Man.Utd
Chelsea
Watford
Wolves
West Ham
B’mouth
Everton
Leicester
C. Palace
Burnley
Newcastle
Brighton
Cardiff
S’hampton
Fulham
H’field

L

U

J

T

MÖRK

S

27
27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27

20
21
20
16
15
15
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
7
5
4
2

6
2
0
5
7
5
7
7
6
4
6
5
6
6
7
6
4
9
5
5

1
4
7
6
5
6
9
9
11
13
12
13
13
13
13
13
16
13
18
14

59-15
74-20
55-27
55-37
52-25
45-29
39-35
35-34
35-40
38-48
36-39
32-38
31-35
31-48
24-34
28-39
25-52
28-46
26-61
14-50

66
65
60
53
52
50
40
40
36
34
33
32
30
30
28
27
25
24
17
11

Sadio Mané freistar þess hér að koma boltanum í mark Manchester United en Ashley Young kemur í veg fyrir það með tæklingu. NORDICPHOTOS/GETTY

Enska deildarbikarinn
Úrslitaleikur

Man.City - Chelsea

0-0

Manchester City vann 4-3 eftir vítaspyrnukeppni og varði þar af leiðandi titil sinn og
er enskur deildabikarmeistari árið 2019.

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson
Everton spilaði ekki um
helgina en á morgun
mætir liðið Aroni Einari og félögum hans hjá Cardiff City.

Burnley

Jóhann Berg Guðm.
Kom inn á sem varamaður fyrir Burnley á
móti Tottenham Hotspur og lagði
skömmu síðar upp sigurmarkið í
2-1 sigri liðsins.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson
Sat allan tímann á varamannabekknum þegar
Cardiff tapaði fyrir Watford.
Reading

Jón Daði Böðvarsson
Var ekki í leikmannahópi
Reading gegn Rotherham
vegna meiðsla.
Aston Villa

Birkir Bjarnason
Sat allan tímann á varamannabekknum í jafntefli gegn Stoke City.

Liverpool komið á toppinn
Liverpool komst á topp
ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu karla
með því að ná í stig gegn
Manchester United.
Arsenal klifraði upp
fyrir Manchester United
í fjórða sætið með sigri
gegn Southampton.
ENSKI BOLTINN Leiks Manchest er
United og Liverpool var beðið með
mikilli eftirvæntingu. Þetta var
fyrsti slagur Ole Gunnars Solskjær
við Liverpool sem knattspyrnustjóri en hann hafði margoft gert
liðinu skráveifu inni á knattspyrnuvellinum.
Liðin eru í mismunandi baráttu
á þessum tímapunkti en Liverpool
virðist vera í tveggja hesta kapphlaupi við Manchester City eftir að
Tottenham Hotpsur missteig sig
á móti Jóhanni Berg Guðmundssyni og félögum hans hjá Burnley í
hádeginu á laugardaginn.
Leikur Manchester United og
Liverpool náði ekki að rísa undir
þeim væntingum sem til hans voru
gerðar og niðurstaðan varð markalaust jafntefli. Stigið sem Liverpool
fékk fleytir liðinu á topp deildarinnar. Manchester United missti
hins vegar fjórða sætið til Arsenal
sem lagði Southampton að velli.
Fyrri hálfleikurinn í leik Manchester United og Liverpool náði

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Newcastle United
nældi sér í örlítið
andrými með því að
leggja Huddersfield
Town að velli með
tveimur mörkum gegn einu.
Lærisveinar Rafaels Benitez
eru fjórum stigum frá fallsvæði deildarinnar eftir umferð
helgarinnar og falldraugurinn
er enn í seilingarfjarlægð frá St.
James’s Park.
Hvað kom á óvart?
Leicester City
steinlá 4-1 fyrir
Crystal Palace og
var það banabiti
Claude Puel sem
knattsyrnustjóri Leicester City.
Óstöðugleiki liðsins varð honum
að falli en hann var stjóri liðsins í
16 mánuði.
Mestu vonbrigðin
Tottenham Hotspur
mistókst að minnka
forskot sitt á topplið
deildarinnar, Liverpool og Mancehster
City, þegar lið laut í lægra haldi
fyrir Jóhanni Berg Guðmundssyni og félögum hans hjá
Burnley sem náðu sér í mikilvæg
stig í fallbaráttu sinni.

Leikmaður helgarinnar
Wilfried Zaha skoraði tvö marka Crystal Palace þegar liðið vann
sannfærandi 4-1 sigur gegn Leicester City. Það eru líklega fá lið ensku
úrvalsdeildinni sem reiða sig jafn mikið á einstaklingsframtak leikmanns og Crystal Palace gerir þegar kemur að Zaha.
Hann er að öllu jöfnu potturinn og pannan í
sóknarleik Crystal Palace og ef liðið ætlar að
gera usla í vörn andstæðinganna er leitað til
Fílabeinsstrendingsins.
Zaha hefur nú skorað sjö mörk í deildinni
á yfirstandandi leiktíð og þá hefur
hann þar að auki lagt upp tvö mörk
fyrir samherja. Þá hefur hann fiskað
nokkrar vítaspyrnur sem Luka Milivojevic hefur séð um að skila rétta
leið.
Zaha tókst ekki að öðlast frama
hjá Manchester United en margir eru
á því að kominn sé tími á það að eitt
af stóru liðinum taki sénsinn á honum.
aldrei flugi þar sem hann litaðist
af því að liðin þurftu að gera fjórar
breytingar á liðum sínum vegna
meiðsla. Ole Gunnar þurfti að nota
alla sínar skiptingar þar sem Ander
Herrera, Juan Mata og Jesse Lingard, sem kom raunar sjálfur inn á
sem varamaður, þurftu frá að hverfa
vegna meiðsla.
Þá fór Roberto Firmino af velli hjá
Liverpool vegna meiðsla og Daniel
Sturridge leysti hann af í framlínu
liðsins. Sturridge fékk besta færi
Liverpool í leiknum en David de Gea
varði skot hans af stuttu færi á lokaandartökum leiksins. Alisson Becker
var svo vandanum vaxinn þegar

Lingard fékk besta færi Manchester
United í leiknum í fyrri hálfleik.
David de Gea var þarna að halda
hreinu í sínum 100. leik fyrir Manchester United en einungis danski
markvörðurinn Peter Smeichel
hefur gert það oftar fyrir liðið eða
112 sinnum.
Sóknarleikur Liver pool var
nokkuð bitlaus í þessum leik en liðið
hefur nú gert tvö markalaus jafntefli
í röð. Það er í fyrsta skipti síðan árið
2013 sem liðið spilar tvo leiki í röð
í öllum keppnum án þess að skora.
Það er hins vegar huggun harmi gegn
að liðið er á toppi deildarinnar eftir
helgina. – hó
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vegna vörutalningar

Kepa varð skúrkurinn
Eftir markalausan úrslitaleik í enska deildabikarnum réðust úrslitin í vítaspyrnukeppni. Þar voru það leikmenn Man. City sem voru sterkari á svellinu.
Þar varði hann reyndar spyrnu
Leroy Sané en hefði klárlega getað
gert betur þegar Sergio Agüero
kom boltanum fram hjá honum.
Jorginho og David
Luiz brenndu af
sínum spyrnum
f y r i r Chel s e a .
Cesar Azpilicueta,
Emer-

son
o g
Eden
Hazard
skiluðu boltanum hins
vegar rétta
leið f y r ir
Chelesa.
Ilkay Gundogan, Sergio Agüero,
Bernardo
Silva
og
Raheem
Sterling
skoruðu
aftur á móti
ú r sínu m
spyrnum fyrir

Manchester City hefur
nú orðið enskur deildabikarmeistari sex sinnum en
liðið hefur unnið keppnina í
fjögur skipti á síðustu sex
keppnistímabilum.

V
Manchester City og sáu til þess að
liðið varði titil sinn í keppninni.
Manchester City hefur nú unnið
þessa keppni alls sex sinnum
og fjórum sinnum á síðustu sex
keppnistímabilum.
Staða Sarri var ótrygg fyrir
þennan leik en eftir brösugt gengi
í undanförnum leikum er sæti
hans afar heitt. Nú virðist sem
hann njóti ekki skilyrðislausrar
virðingar frá markverði sínum og
spurning hvort stjórn félagsins sé
á bandi leikmannsins eða knattspyrnustjórans. – hó

Sara fer á heimsleikana

Stjarnan varði
titil sinn

CROSSFIT CrossFit-keppandinn
Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir
tryggði sér í gær farseðilinn á heimsleikana í greininni sem fara fram í
Wisconsin í Bandaríkjunum í ágúst,
um verslunarmannahelgina.
Sara bar sigur úr býtum á Strength
in Depth-mótið sem fór fram í Lundúnum um helgina en sá sigur tryggir
henni sæti á leikunum.
Hún fetar þar með í fótspor Katrínar Tönju Davíðsdóttur sem tryggði
sér sæti á leikunum er hún vann mót

FIMLEIKAR Bikarmótið í hópfimleikum fór fram í íþróttahúsinu Iðu
á Selfossi í gær. Keppt var í þremur
flokkum í meistaraflokki, kvenna,
karla og blönduðum flokki.
Í kvennaflokki var það lið Stjörnunnar sem sigraði með 54.000 stig
en þetta er þriðja árið í röð sem
Stjarnan verður bikarmeistari.
Í karlaflokki var það lið Gerplu
sem varð hlutskarpast með 56.400
stig og í flokki blandara liða var það
einnig lið Gerplu sem sigraði. – hó

í Suður-Afríku á dögunum.
Sara var í efsta sæti eftir fyrri daginn í gær og hún bætti forskot sitt á
toppnum þegar hún vann fyrri grein
dagsins. Í síðari greininni lenti hún í
öðru sæti sem dugði henni til sigurs
í heildarkeppninni.
Sara lauk keppni með 682 stig en í
öðru sæti var Jamie Greene með 638
stig. Þriðja var hin bandaríska Danie
Speegle með 602 stig á undan Þuríði
Erlu Helgadóttir sem lenti í fjórða
sæti mótsins. – hó
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www.husgagnahollin.is

AL

ENSKI BOLTINN Það gerist ekki oft
að markverðir verða blórabögglar
þegar lið tapa leikjum í vítaspyrnukeppni. Þjálfaratey mi Chelsea
hugsar hins vegar
Kepa Arrizabalaga,
markverði liðsins, líklega þegjandi þörfina eftir
tap liðsins fyrir Manchester City í
úrslitaleik enska deildabikarsins í
gær.
Leikur liðanna var markalaus í
venjulegum leiktíma og það sama
var uppi á teningnum í framlengingunni. Þegar framlengingunni
var í þann mund að ljúka hugðist
Maurizio Sarri, knattspyrnustjóri
Chelsea, skipta Kepa af velli og
setja Willy Caballero í markið fyrir
vítaspyrnukeppnina.
Kepa var hins vegar ekki sammála þessari skiptingu og harðneitaði að fara af velli. Kepa og
Ítalirnir Sarri og Gianfranco Zola
skiptust á skoðunum um þessa
ákvörðun markvarðarins í smá
tíma og sveif suðrænn tilfinningahiti yfir vötnum þegar næstu skref
í málinu voru rædd. Að lokum fékk
Kepa sínu framgengt og stóð hann
á milli stanganna í vítaspyrnukeppninni.

HLÖKKUM
TIL AÐ SJÁ ÞIG!

LT

IN

Sergio Agüero og Olexandr Zinchenko fagna hér sigri í enska deildabikarnum af mikilli innlifun. NORDICPHOTOS/GETTY
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Reykjavík Bíldshöfði 20

Akureyri Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga
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Merkisatburðir
1634 Albrecht von Wallenstein, hershöfðingi Hins heilaga
rómverska ríkis í þrjátíu ára stríðinu, er tekinn af lífi að ósk
Ferdinands keisara,
1672 Þórður Þorláksson vígður biskup á Skálholti.
1870 Hiram Rhodes
Revels, Repúblikani
frá Mississippi-ríki, sór
embættiseið og tók
sæti á Bandaríkjaþingi,
fyrstur blökkumanna.
1920 Annað ráðuneyti Jóns Magnússonar tekur við
völdum.
1928 Fyrsta útvarpsleyfið gefið
út í Bandaríkjunum
til Charles Jenkins
Laboratories í Washington D.C.
1932 Adolf Hitler
öðlast þýskan ríkisborgararétt.

Adolf Hitler.

1933 Fyrsta sérhannaða flugmóðurskipið, USS Ranger, er
sjósett í Bandaríkjunum.
1944 Alþingi samþykkti einróma að sambandslögin um
konungssamband Íslands og Danmerkur væru fallin úr gildi.

Djúpivogur rétti sannarlega úr kútnum eftir áfall fyrir fimm árum.

MYND/ÓLAFUR BJÖRNSSON

1945 Tyrkir lýsa yfir stríði gegn Þjóðverjum.
1947 Hertoga- og konungsríkið Prússland er formlega lagt
niður samkvæmt ákvörðun stjórnarráðs Bandamanna.
1975 Ragnhildur Helgadóttir kosin forseti Norðurlandaráðs, fyrst kvenna, á þingi þess sem haldið var í Reykjavík.

Yndislega móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jensína Jóna Kristín
Guðmundsdóttir

Stefna á að vera glaðasta
sveitarfélag landsins
Útlitið var ekki bjart á Djúpavogi þegar Vísir lokaði fiskvinnslu þar fyrir fimm árum.
Íbúar létu það ekki slá sig út af laginu. Margvísleg verkefni hafa sprottið upp síðan þá.

frá Tannanesi í Önundarfirði,
lést laugardaginn 23. febrúar á
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi.
Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki Sunnuhlíðar
fyrir kærleiksríka umönnun hennar.
Útförin verður auglýst síðar.
Þorsteinn Ingimundarson
Daði V. Ingimundarson
Guðrún K. Ingimundardóttir

Sigríður G. Karvelsdóttir
Olga Birna Jóhannsdóttir
Gunnar Benedikt
Guðmundsson
Helga Gréta Ingimundardóttir Sigurður Kjartansson
Jóhanna Ingimundardóttir
börn, tengdabörn og barnabörn.

Okkar ástkæri

Héðinn Ósmann Skjaldarson
verslunarmaður,
Skarðshlíð 10f, Akureyri,
lést þann 12. febrúar sl. Útför hans fer
fram frá Glerárkirkju fimmtudaginn
28. febrúar kl. 13.30.
Mercy Aniamai, stjúpdóttir, systkini og aðrir
aðstandendur hins látna.

Það var gífurlegt högg fyrir Djúpavogshrepp þegar Vísir hf. hætti þar fiskvinnslu. Ekki kom til greina að leggja
árar í bát og undir lok síðasta árs var
íbúafjöldi í sveitarfélaginu jafn því sem
var áður en Vísir lokaði.
„Það eru fjölmörg dæmi um lítil
byggðarlög sem þola ekki slík áföll.
Þetta var gríðarlegt högg og margir
skelkaðir en það var voðalega lítið
verið að kvarta. Þess í stað fór fólk
beint í að hugsa í lausnum og snúa vörn
í sókn,“ segir Greta Mjöll Samúelsdóttir,
atvinnu- og menningarmálafulltrúi
Djúpavogshrepps.
Þótt Vísir færi lagðist fiskvinnsla ekki
af. Fyrirtækið lét útgerðina Búlandstind hafa fasteignir sínar á staðnum án
endurgjalds gegn því að stöðug vinnsla
yrði í húsunum næstu fimm ár. Þar er
verkaður fiskur sem landað er á staðnum en að auki sér starfsfólk um slátrun
fyrir Fiskeldi Austfjarða og Laxa ehf.
„Það framtak var gífurlega mikilvægt. Þar voru á ferð hugrakkir einstaklingar, heimamenn sem tóku við
kef linu, héldu þessu á f loti og gott
betur en það,“ segir Greta Mjöll.

Greta Mjöll
Samúelsdóttir,
atvinnu- og
menningarmálafulltrúi Djúpavogshrepps.

Fiskvinnslunni til viðbótar er nokkuð um frumkvöðlastarfsemi á staðnum.
Nefnir Greta meðal annars til sögunnar
að á tíma hafi systur á staðnum starfrækt fyrirtæki sem sérhæfir sig í innanhússhönnun. Þá er framtak hjónanna
Berglindar Häsler og Svavars Péturs
Eysteinssonar, sem einnig er þekktur
sem Prins Póló, mörgum kunnugt. Þau
f luttu á Karlsstaði í Berufirði og starfrækja þar gistiheimili, tónleikastað,
kaffihús og snakkgerð undir merkjum
Havarí. Þá hefur ferðaþjónusta vaxið
og dafnað í hreppnum líkt og víða
annars staðar. Lögð var áhersla á fjölbreytta atvinnuuppbyggingu og það
hefur átt sinn þátt í því að mæta þeim

höggum sem brjóta mörg samfélög
niður.
„Annað dæmi eru eggin í Gleðivík.
Þar var byggt upp en stuttu síðar kom
höggið og vinnslu var hætt í Bræðslunni og bryggjan stóð ónotuð. Þau
mannvirki fengu glænýjan tilgang og
þjóna nú meðal annars sem listagallerí
og aðdráttarafl,“ segir Greta Mjöll. Hún
nefnir einnig að Djúpavogshreppur
hafi fengið Cittaslow-vottunina 2013
en hún á rætur að rekja til Ítalíu. „Þetta
er stundum kölluð hæglætisstefna. Þar
eru umhverfismálin í fyrirrúmi og lögð
áhersla á að bæta lífsgæði fólks, hægja
á og sporna við þeirri hraðaáráttu sem
nú er allsráðandi.“
Að sögn Gretu Mjallar er eitt vandamál hreppsins nú, líkt og annars staðar,
skortur á húsnæði. Nú í vor bætist við
nýtt fullbúið hús á staðnum og nýverið
var tekin fyrsta skóf lustunga að öðru
einbýlishúsi. „Stefnan er að vera eitt
glaðasta sveitarfélagið á landinu. Fólkið hér er gríðarlega gestrisið og gott
hingað að koma. Það er eitthvað sem þú
kaupir ekki úti í búð,“ segir Greta Mjöll
að lokum. joli@frettabladid.is
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Ella Fitzgerald gerði allt vitlaust í Reykjavík
Okkar ástkæri

Eiríkur Ingólfsson
búsettur í Fredriksstad, Noregi,
lést á heimili sínu aðfaranótt 9. janúar.
Minningarathöfn og kveðjustund
verður í Bústaðakirkju þriðjudaginn
26. febrúar klukkan 13.
Mette Bakken
Áslaug Eiríksdóttir
Helgi Þ. Möller
Leifur Eiríksson
Heiðar Eldberg Eiríksson Svala K. Eldberg Þorleifsdóttir
og barnabörn
Ingólfur Guðmundsson
Áslaug Eiríksdóttir
og systkini hins látna.

TÍMAMÓT „Þið
blindið mig!“ kallaði
stórsöngkonan og
djassfrömuðurinn
Ella Fitzgerald í
áminningartón
til ljósmyndara
stuttu eftir að hún
lenti á Reykjavíkurflugvelli
þann 25. febrúar
árið 1966. Baldur
Guðjónsson
tónleikahaldari tók á

móti Ellu og færði henni
blómvönd.
Samkvæmt
frétt Vísis af
komu Ellu til
landsins er ljóst
að söngkonan
mikla var afar
þreytt eftir langt
ferðalag og hafði
lítinn áhuga á að
ræða við fjölmiðla.
Umfjöllun Vísis.

Hún og fylgdarlið hennar
hoppuðu á endanum upp í
bíl sem ók á brott. „Bíllinn
með Ellu renndi úr hlaði.
Um leið renndi sjónvarpsbíllinn í hlað. Flugvélin
hafði verið hálftíma of
fljót,“ sagði í frétt Vísis. Ella
skemmti Reykvíkingum á
tvennum tónleikum þann
26. febrúar. Þekktasti djassleikari Íslands á þessum
tíma, Gunnar Ormslev,
steig á svið með Ellu. – khn

Ella Fitzgerald.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Mánudagur
Suðaustan 10-18,
en mun hægari
um landið A-vert.
Rigning V-lands,
annars þurrt.
Vaxandi suðaustanátt með
rigningu undir
kvöld. Hiti 3 til 8
stig.
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Gunnar Björnsson

Hvítur á leik

Lasker átti leik gegn Short í
Montreal 1892.
1. Rf5! 1-0.
Dagur Ragnarsson (2.361) er
einn fimm keppenda með
fullt hús að loknum þremur
umferðum á alþjóðlega mótinu
á Kragaeyju. Vignir Vatnar
Stefánsson (2.263) hefur einnig
byrjað afar vel og hefur 2½
vinning.
www.skak.is: Nýjustu skákfréttir
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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.




















LÁRÉTT: 1. svæfa, 5. mis, 6. gh, 8. ánafna, 10. bd, 11.
lag, 12. barn, 13. ólag, 15. mongús, 17. skatt
LÓÐRÉTT: 1. smáblóm, 2. vind, 3. æsa, 4. agnar, 7.
hagnast, 9. flagga, 12. bank, 14. los, 16. út

Skák

LÓÐRÉTT
1. lítið blóm
2. loftstraum
3. espa
4. örðu
7. græða
9. veifa
12. dangl
14. umrót
16. stefna

LÁRÉTT
1. sefa
5. skjön
6. í röð
8. arfleiða
10. í röð
11. háttur
12. krakki
13. óskipulag
15. rándýr
17. tíund

Pondus

Eftir Frode Øverli

Við vorum alltaf
hjá þeim í Skrafli á
hverjum þriðjudegi!

Af hverju förum við
aldrei til Írenu og
Franks?

Gefðu mér þessi 58 stig,
gamli skarfur! Schwazxxenfryzzenh er víst orð!

Já, en
þú …

ÖLL BRAUÐ Á

Okkur verður væntanlega ekki
boðið aftur því þú átt það til
að grípa til líkamlegs ofbeldis
yfir Skrafli vegna orða sem þú
finnur sjálfur upp.
„Schwazxxenfryzzenh
Já
er orð! Sem
þýðir langur einmitt!
háls?“

25%

AFSLÆTTI

ALLA MÁNUDAGA
• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

Gelgjan
Ég ætla að
fá tilboð
númer
1 með
frönskum
og hristingi.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sama fyrir
mig nema
ég fæ
hrásalat.

Hrásalat?

Já, einmitt!

Hrásalat er
Akkilesar-maturinn
minn.

Barnalán

Ritgerð fyrir
skólann.

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

Sagði ég
eitthvað?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað ertu að
gera, Sólrún?

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 - 16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00

Ég elska
þessa
stelpu.

Þemað er „það
mikilvægasta sem
foreldrar mínir hafa
kennt mér.“

„Ekki segja orð fyrr en
mamma er búin að fá
sér fyrsta kaffibolla
dagsins.“

Ég held að þetta
sé eitt af mínu
bestu verkum.

MÁNUDAGUR

25. FEBRÚAR 2019
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

25. FEBRÚAR 2019
Hvað? Kristján Þór býður til
fundar um innflutning á ófrystu
kjöti
Hvenær? 20.00-22.00
Hvar? Félagsheimilið Þingborg,
Hraungerðishreppi
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra boðar til fundar í félagsheimilinu Þingborg í Hraungerðishreppi á mánudagskvöld
kl. 20.00 til að ræða frumvarp
um innf lutning á ófrystu kjöti og
stöðu landbúnaðarins almennt.
Fundurinn er öllum opinn.
Hvað? Kynningarkvöld Náttúruhlaups
Hvenær? 20.30-22:00
Hvar? 66°Norður, Miðhrauni 11
Nýtt grunnnámskeið hefst í
byrjun mars! Náttúruhlaup eru
einstök leið til að njóta lífsins og
komast í f læði. Lögð er áhersla
á að fólk læri að njóta þess að
hlaupa sér til ánægju, heilsubótar og til að bæta árangur. Til
að gera hlaup að lífsstíl, þarf að
hafa gaman af þeim! Elísabet
Margeirsdóttir og Birkir Már
Kristinsson kynna Náttúruhlaup
og uppbyggingu námskeiðsins.
Pláss fyrir öll getustig, byrjendur
sem lengra komna.
Hvað? Byrjendanámskeið í línudansi
Hvenær? 20.15-23.15
Hvar? Dans & jóga, Skútuvogi 13a
Frábært námskeið fyrir alla
sem langar að læra grunnsporin í línudansi og æfa nokkra
skemmtilega dansa. Skemmtilegt, gagnlegt og gefandi.

Í náttúruhlaupi er áhersla lögð á að fólk læri að njóta þess að hlaupa sér til ánægju. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hvað? Fyndnasti háskólaneminn
2019
Hvenær? 20.00-22.00
Hvar? Stúdentakjallarinn, Háskólatorgi
Það vita allir að hláturinn lengir
lífið, þá sérstaklega nemendur
við Háskóla Íslands. Við ætlum
að sannreyna þetta núna í
febrúar þegar að við sláum upp
einni stærstu uppistandskeppni
Íslands. Með þessari keppni
ætlum við að útkljá fyrir fullt
og allt hver fyndnasti Háskólaneminn sé (eða að minsta kosti
þangað til keppnin verður haldin
á ný). Þetta er því viðburður

Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ruddaskapur og villimennska á Sinfóníutónleikum
TÓNLIST

Sinfóníutónleikar
Verk eftir Arvo Pärt, Daníel
Bjarnason og Igor Stravinskíj.
Einleikari: Sæunn Þorsteinsdóttir.
Stjórnandi: Daníel Bjarnason.
Eldborg í Hörpu
fimmtudaginn 21. febrúar

É

g fylgdist aðeins með Eurovision undankeppninni. Þar
var athyglisvert að upplifa að
lög sem höfðu komið ágætlega út í
stúdíóútgáfu hljómuðu miklu verr
í lifandi flutningi. Hljóðið hjá RÚV
var af leitt en ekki bara það; f lytjendur voru sumir hverjir ekki upp
á sitt besta.
Ekki ósvipaða sögu er að segja
um hið tíu ára gamla verk Daníels
Bjarnasonar, Bow to String, sem var
f lutt á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands á fimmtudagskvöldið. Einleikari var Sæunn Þorsteinsdóttir og stjórnandi Daníel sjálfur.
Tónsmíðin var upphaf lega samin
fyrir Sæunni og hljómaði fyrst á
geisladiskinum Processions. Hann
kom Daníel á kortið sem tónskáldi.
Bow to String eins og það kemur
fyrir á geisladiskinum samanstendur af mörgum rásum mismunandi
sellóradda. Þær eru allar leiknar
af Sæunni. Raddirnar eru settar
saman svo úr verður strengjasveit.
Fyrir ofan trónir sellóeinleikur, líka
í höndunum á Sæunni.
Tónsmíðin á geisladiskinum
hefur yfir sér eins konar myrkan

Leikur Sæunnar einkenndist af tilfinningadýpt og skáldskap.

sjarma. Tónmálið er dökkt og
einmanalegt, þrungið depurð og
angist. Dimmur hljómur sellósins
magnar upp andrúmsloftið. Fjölföldunin á einum sellóleikara gefur
tónlistinni síðan fókus sem hittir
beint í mark.
Á tónleikunum á fimmtudagskvöldið var þessu ekki fyrir að
fara. Borin var fram útsetning þar
sem sellósveitin var orðin að heilli
hljómsveit. Hún náði aldrei einbeitingu frumgerðarinnar. Raddsetningin var of víðfeðm og raddirnar sundurleitar sem hafði þær
af leiðingar að tónlistin varð f löt.
Leikur hljómsveitarinnar hefði líka
mátt vera markvissari í sjálfu sér.
Strengjaplokk var t.d. ónákvæmt á
viðkvæmum stað, og samspil einleikara og hinna stundum bjagað.
Sæunn sjálf spilaði þó firnavel.
Leikur hennar einkenndist af til-

finningadýpt og skáldskap. Tæknilegar hliðar voru eins og best verður
á kosið, tónarnir hreinir og fagurlega mótaðir.
Annað á tónleikunum kom ágætlega út. Fratres eftir Arvo Pärt var
leikið af fágun eins og ofurviðkvæm tónlistin krafðist. Það gerist
ekki mikið í henni, en stemningin

er grípandi. Hún skilaði sér fullkomlega á tónleikunum.
Vorblótið eftir Stravinsky, lokatónsmíðin á efnisskránni, var líka
skemmtilegt. Það olli straumhvörfum í tónlistarsögunni þegar
það var frumflutt í París árið 1913.
Tónlistin var allt öðru vísi en þá
þekktist, fólki fannst hún ruddaskapur og villimennska. Hneykslunin var slík að slagsmál brutust út
í salnum.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar
síðan, en tónlistin hljómaði furðufersk í höndunum á hljómsveitinni undir öruggri stjórn Daníels.
Hrynjandin var hárnákvæm og
hvöss, krafturinn ógurlegur. Tréblásturinn var fullur af sannfærandi litbrigðum og óvanalega stór
sveit hornleikara var með allt sitt
á hreinu. Í heild var leikur hljómsveitarinnar glæsilegur og endirinn
ótrúlega flottur. Þetta var frábært.

sem enginn má láta fram hjá sér
fara.
Hvað? Svepparækt í eldhúsinu
Hvenær? 17.30-19.00
Hvar? Garðyrkjufélag Íslands,
Síðumúla 1
Magnús Magnússon frá Emmson
ræktunarsetrinu verður með
fræðslu um ræktun ostrusveppa.
Ostrusveppir þykja mikið lostæti
og njóta ört vaxandi vinsælda
hérlendis en það er lítið mál að
rækta þá til heimabrúks. Það sem
meira er, þá getur þú endurnýtt
kaffikorginn þinn og notað sem
jarðveg fyrir ræktunina.

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Verk eftir Daníel Bjarnason kom ekki sérlega vel út, en annað á
dagskránni var prýðilegt.

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Free Solo (ENGLISH - NO SUB) ................ 17:30
Roma (SPANISH W/ENG SUB) .................... 17:30
Shoplifters//Búðarþjófar (ICE SUB) 17:40
Kobiety Maﬁi 2 (POLISH W/ENG SUB) .... 19:40
Transit (GERMAN & FRENCH W/ENG SUB) . 20:00

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS
National Theatre Live - Breska Þjóðleikhúsið

NTL: Hamlet (ENGLISH - NO SUB)
20:00
Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 22:00
Heavy Trip // Hevi Reissu (ENG SUB) 22:20
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MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar
2012-2013 Álftanes - Reykjavík
13.55 Úr Gullkistu RÚV. 91 á
stöðinni
14.20 Úr Gullkistu RÚV. Út og
suður
14.45 Óskarsverðlaunahátíðin
2019
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Símon
18.06 Mói
18.17 Klaufabárðarnir Í þessum
klassísku brúðuþáttum standa
þeir Patti og Matti frammi fyrir
alls konar erfiðum verkefnum sem
reyna á útsjónarsemi og verklag,
sem er því miður ekki til staðar.
Klaufabárðarnir litu fyrst dagsins
ljós árið 1976 og hafa skemmt
íslenskum fjölskyldum í áraraðir.
18.26 Ronja ræningjadóttir
Teiknimyndaþættir um Ronju
ræningjadóttur sem byggðir eru
á þekktri sögu Astrid Lindgren.
Ronja elst upp hjá ræningjum í
skógum Skandinavíu. Líf hennar
tekur stakkaskiptum þegar hún
kynnist strák sem reynist vera
sonur andstæðings föður hennar.
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Lífsbarátta í náttúrunni
- Keisaramörgæsir 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 - Keisaramörgæsir
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 Nýjustu fréttir og
íþróttir kvöldsins. Alla mánudaga
til fimmtudaga.
22.15 Veður
22.20 Óskarsverðlaunin - samantekt 2019
23.50 Kastljós
00.05 Menningin
00.15 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
13.50 Lifum lengur
14.25 Crazy Ex-Girlfriend
15.10 Ally McBeal
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 The Good Place
20.10 The F Word (US)
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 I Own Australia’s Best
Home
10.25 Great News
10.45 Born Different
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
20.00 God Friended Me
20.45 Manifest
21.30 Burðardýr
22.05 True Detective
23.10 60 Minutes
23.55 Hand i hand
00.40 The Little Drummer Girl
01.25 Blindspot
02.10 Outlander
03.05 Batman v Superman. Dawn
of Justice

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 Íslenskt reggae
og popp
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 Gamalt
þjóðlegt, nýtt þjóðlegt,
óþjóðlegt
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
21.35 Kvöldsagan. Ör 12. lestur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

Lífsbaráttan í náttúrunni
með David Attenborough
í kvöld kl. 20
Stórbrotnir dýralífsþættir þar sem fjallað er um fimm
dýrategundir og lífsbaráttu þeirra.
Íslensk talsetning. Á RÚV 2 með ensku tali kl. 22.10.

okkar allra

08.00 WGC. Mexico Championship
14.00 WGC. Mexico Championship
20.00 PGA Highlights
20.55 Golfing World
21.45 Champions Tour Highlights
22.40 PGA Highlights

12.00 Accepted
13.35 Step
15.00 Gold
17.00 Accepted
18.35 Step
20.00 Gold
22.00 Max Steel
23.35 The Duel
01.30 At Any Price
03.15 Max Steel

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
23.25 Big Love
00.20 Flash
01.05 Supernatural
01.50 Silicon Valley
02.20 Modern Family
02.45 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
06.55 West Ham - Fulham
08.35 Newcastle - Huddersfield
10.15 Bournemouth - Wolves
11.55 Arsenal - Southampton
13.35 Manch. United - Liverpool
15.15 Messan
16.15 Chelsea - Manchester City
17.55 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.20 Premier League Review
19.15 Valur - Selfoss Bein útsending
21.15 Seinni bylgjan
22.45 ÍBV - Afturelding
00.15 Nottingham Forest - Derby

STÖÐ 2 SPORT 2
07.30 ÍBV - Afturelding
09.00 Breiðablik - Víkingur
10.40 Sampdoria - Cagliari
12.20 Bologna - Juventus
14.00 Evrópudeildarmörkin
14.50 Athletic - Eibar
16.30 Levante - Real Madrid
18.10 Spænsku mörkin
18.40 Ítölsku mörkin
19.10 Football League Show
19.40 Nottingham Forest - Derby
Bein útsending
21.45 Manchester United - Liverpool
23.25 Lazio - Udinese

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

2990.-

1699.-

2799.-

490.490

1499.-

opið
kl. 10 – 21
öll kvöld

ótrúlegt úrval · þúsundir titla
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Þær Ágústa Hjaltadóttir og Sóley Jóhannsdóttir féllu fyrir floti fyrir nokkrum árum og bjóða nú upp á flot- og hugleiðsluhelgar í Hveragerði. MYND/SIGTRYGGUR ARI

„Það er svo mikil slökun fólgin í flotinu“
Þær Ágústa Hjaltadóttir og Sóley Jóhannsdóttir féllu fyrir hinu vinsæla floti fyrir nokkrum árum og
bjóða nú upp á gríðarvinsælar flot- og hugleiðsluhelgar í samvinnu við Heilsustofnunina í Hveragerði.

Á

gústa er kennari að mennt þó
hún hafi starfað í fjármálageiranum undanfarna tvo
áratugi. „Ég stunda núna diplómanám á meistarastigi í HÍ í hagnýtri
heilsuef lingu.“ Ágústa kynntist
floti og samfloti árið 2016, féll alveg
fyrir þessum nýja lífsstíl og er með
diplómu í flotþerapíu. „Ég bjó í Danmörku síðastliðið ár og þar fékk ég
tækifæri til að vera með flotviðburði
og verkefni því tengd svo það má
segja að ég hafi innleitt flotið þar. Í
framhaldi ákvað ég að halda því
áfram hér á landi.“
Sóley hefur helgað allan sig starfsaldur danskennslu og heilsurækt,
hún útskrifaðist úr alhliða dansnámi
í Kaupmannahöfn árið 1977 og starfaði við skólann til ársins 1980. „Árið
1980 opnaði ég Dansskóla Sóleyjar,
sem ég rak fram til ársins 1995. Síðustu 10 ár hefur ég starfað við leikfimikennslu og líkamsrækt karla og
kvenna og staðið fyrir ýmsum verkefnum því tengdum.“
Ágústa byrjaði eins og fyrr segir
að skipuleggja flotviðburði í Kaupmannahöfn og fékk svo góð viðbrögð að hún ákvað að fara á námskeið í flotþerapíu, keypti sér búnað

og ákvað að leggja flotið fyrir sig.
„Þegar ég f lutti aftur til Íslands
ákvað ég að hafa samband við Sóleyju og kanna hvort við gætum gert
eitthvað sniðugt saman. Við erum
með ólíkan bakgrunn og einhvern
veginn var ég viss um að okkar samstarf myndi ganga upp og verða farsælt.“

Foreldra-paraflot næst á dagskrá
Þær stöllur byrjuðu á að bjóða upp á
Kvennastund í Laugaskarði þangað
sem 40 konur mættu. „Þar blönduðum við saman útivist, floti og síðan
dekri í pottinum með góðu tei og
andlitsmaska.“ Ágústa hefur síðan
verið með fasta tíma í Varmárlaug á
sunnudögum en Varmárlaug býður
nú upp á Heita sunnudaga svo laugin
er heit og notaleg þegar flotið hefst.
Hingað til hefur hún boðið upp á
flot- og dekurstundir fyrir konur og
hefur það verið afar vinsælt en nú í
mars bætist við foreldra-paraflot
en þá er boðið upp á barnagæslu og
einnig flot fyrir barnshafandi konur.
Þær Ágústa og Sóley eru sammála
um að flotið henti öllum þó þær segi
konur enn í meirihluta. „Ég held að
þeir séu alveg opnir fyrir flotinu og

hafa verið að mæta einhvers staðar
í flot. Ég er hins vegar rétt að fara af
stað með flot fyrir karla líka,“ segir
Ágústa. „Það er svo mikil slökun
fólgin í flotinu,“ segir Sóley; „Það
hjálpar við að losa streitu, eykur
vöðvaslökun, veitir hugarró og er
því bæði næring fyrir sál og líkama.
Viðbrögðin hafa verið góð og þátttakendur afskaplega ánægðir.“

Flot- og hugleiðsluhelgar
Ágústa og Sóley bjóða nú upp á flotog hugleiðsluhelgar í samvinnu við
Heilsustofnunina í Hveragerði og er
gist eina nótt á Heilsustofnuninni í
einstaklings- eða tveggja manna herbergjum.
„Flott dagskrá er í boði sem byrjar
á laugardagsmorgni og stendur fram
yfir hádegi á sunnudegi. Dagskráin
er vönduð og samanstendur af útivist, flotmeðferð, þar sem við förum
ofan í laugina með þátttakendum
og gefum þeim dekurnudd á meðan
þær eru að njóta þess að f ljóta,
teygjutíma, dansi og djúpslökun.“
Einnig býður Ágústa upp á ilmsánumeðferð sem hún stundaði í
Danmörku og segir spennandi viðbót við baðmenninguna hér á landi.

Ágústa og Sóley standa fyrir vinsælu floti í Varmárlaug.

Starfsfólk Lágafellslaugar hefur farið
á námskeið hjá dönskum meistara í
ilmsánu og mun bjóða upp fasta
tíma í ilmsánumeðferð í haust.
„Þessar helgar njótum við svo þess
að borða dásamlega matinn sem
NLFÍ býður upp á.“ Sóley segir fystu
tvö námskeiðin hafa selst upp á

Veldu Panodil
sem hentar þér!
Verkjastillandi og
hitalækkandi
Panodil filmuhúðaðar töflur, Panodil Zapp filmuhúðaðar
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ww
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nokkrum dögum en þær ætli að taka
eina helgi í viðbót fram á vor. „Í haust
höldum við svo áfram á sömu braut
en til þess að vera með gæðanámskeið viljum við takmarka hópinn.“
Flotviðburði Ágústu og Sóleyjar
má finna á Facebook undir nafninu
Heil og sæl. bjork@frettabladid.is

Komdu út að hlaupa!

Kynningarkvöld 25. febrúar kl. 20:30
í verslun 66°Norður, Miðhrauni 11
Sex vikna grunnnámskeið í náttúruhlaupum hefst fimmtudaginn 28. febrúar.
Getuskiptir hópar sem henta öllum.
Fagleg kennsla og áhersla á að njóta og læra að hlaupa í náttúrunni.
Verð: 24.900 kr.
Nánari upplýsingar á www.natturuhlaup.is og facebook síðunni: Náttúruhlaup.

Grettir hlaupabuxur með endurskini

Staðarfell Neoshell® jakki

Polartec® Power Stretch® Light

66north.is

Grettir hálfrenndur bolur
Polartec® Power Dry®

Hlaupabuxur úr teygjanlegu
efni sem heldur vel við.

Vatnsheldur jakki með frábæra
öndunareiginleika.

Aðsniðinn langerma bolur sem andar
einstaklega vel, léttur og þornar fljótt.

12.000 kr.

35.000 kr.

13.000 kr.

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
Láru G.
Sigurðardóttur

Ungi maðurinn

V

Núll hjá Nova — Frítt SMS og frítt að hringja!
FYRIR SVANGA

FERÐALANGA
PANINI
OG GOS*

COMBO VERÐ:

499

Núll hjá Nova breytir öllu fyrir þá sem vilja bara tala. Í fyrsta sinn á Íslandi er frítt frítt.
Þú sendir SMS og hringir, hvar sem er innan EES án þess að borga svo mikið sem
eina krónu. 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.

KR

*0,5 l gos í plasti frá Ölge
Ölgerðinni.
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is

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.

Síminn

Frítt!

0 kr. ( já núll krónur)

Hæsta
verð!

Nova

ið tökum ekki við snertilausri
greiðslu með síma.“ Veröldin
hrundi. Ég var búin að láta
mig dreyma um mjólkurkaffi og
múffu síðan ég vaknaði snemma um
morguninn og dröslaðist á æfingu
– í þreytuþokunni hafði ég gleymt
greiðslukortinu.
Á meðan ég hugsaði um aðrar
leiðir til að nálgast verðlaunin
heyrðist í ungum manni sem saup
úr nýlöguðum kaffibolla: „Ég skal
borga fyrir þig.“
Ég þakkaði manninum eins og
hann hefði bjargað lífi mínu. Hann
sagðist nokkrum sinnum hafa verið
í sömu sporum og þá hafi aðrir
boðist til að borga fyrir hann. Hann
langaði að endurgjalda greiðann
– þó svo að ég hefði aldrei hjálpað
honum.
Orð hans fengu mig til að hugsa.
Ef ég væri í sæti unga mannsins þá
hefði ég líklega hugsað: „Æ, mikið er
hún óheppin þessi,“ og haldið áfram
að sötra kaffið. Ekki út af mannvonsku, heldur hugsunarleysi.
Sem er umhugsunarvert því að
rétta fram hjálparhönd gagnast ekki
einungis þeim sem er hjálparþurfi.
Rannsókn á fólki með kvíða og
þunglyndi sýndi að það skipti miklu
máli hvort það beindi athyglinni að
því að bæta eigin sjálfsímynd eða
að hjálpa öðrum. Ef þau fengu sjálfmiðuð verkefni eins og að láta aðra
taka eftir sér þá versnuðu kvíða- og
þunglyndiseinkenni. Aftur á móti
leið þeim betur sem var falið að gera
eitthvað fyrir aðra eins og að fara
með vin út að borða í hádeginu.
Ég geri mér grein fyrir að kaffihúsadæmið er hreint lúxusvandamál (svona eftir á að hyggja) en það
má heimfæra á margt annað í lífinu.
Eru það kannski þessu litlu hlutir
sem skipta mestu máli? Að taka eftir
hvert öðru og vera tilbúin að rétta
hjálparhönd. Þó svo að maður hafi
aldrei hitt viðkomandi áður. Eins og
ungi maðurinn á kaffihúsinu.

