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Óttast frekari
ágjöf á byggðir
á Austfjörðum
Loðnubresturinn er gríðarlegt áfall fyrir bæjarsjóði
sveitarfélaga á Austfjörðum. Hægt verður á framkvæmdum. Mörg hundruð manns verða af vertíðarvinnu. Austfirðingar óttast frekari áföll.
SJÁVARÚTVEGUR „Nú er ljóst að
loðnan kemur ekki og enn eru
blikur á lofti og við eigum enn eftir
að sjá hvort frekari áföll dynja yfir
okkur. Við vitum ekki hvort verkföll skelli á og óvissa ríkir um kolmunnaveiðarnar og hvort hlutdeild
okkar í þeim minnki en það á enn
eftir að semja um þær við Færeyinga,“ segir Karl Óttar Pétursson,
bæjarstjóri Fjarðabyggðar.
Hafrannsóknastofnun hefur
ákveðið að leggja ekki til að af laheimildir verði gefnar út fyrir loðnu
að sinni en loðna hefur ekki fundist
þrátt fyrir 100 daga leit.
Karl Óttar segir höggið sem
loðnubresturinn valdi gríðarlegt
fyrir sveitarfélagið. Reynt verði að
standa vörð um grunnþjónustu
en hægja verði á framkvæmdum
í sveitarfélaginu. A-hluti bæjarsjóðs verði af 260 milljónum vegna
brestsins en tekjumissir hafnarsjóðs verði um 100 milljónir.
Við eigum eftir að fara yfir þetta
og hvað við gerum varðandi Ahlutann; rekstur á skólum, félagsþjónustu og ýmsar framkvæmdir
í sveitarfélaginu. Við minnkum
auðvitað ekki skólana. Þeir eru
bara föst stærð,“ segir Karl. Hann
segir líklegast að reynt verði að
hægja á ýmsum framkvæmdum.
„Við höfum enn ekki ákveðið að
stöðva byggingu nýs leikskóla
sem hafin er á Reyðarfirði. Vonandi
kemur ekki til þess.“
Í frétt á vef Fjarðabyggðar kemur fram að
launatekjur í sveitarfélaginu muni lækka
um rúman milljarð
vegna loðnubrestsins
og laun starfsmanna
í sjávarútvegi muni

Við minnkum
auðvitað ekki
skólana. Þeir eru bara föst
stærð.
Karl Óttar Pétursson, bæjarstjóri
Fjarðabyggðar.

lækka um 13% frá fyrra ári miðað
við lítt breytta loðnuvertíð á milli
ára. Þá verði samfélagið af um 10
milljörðum í útflutningstekjur.
„Þetta hefur auðvitað mikil áhrif
á samfélögin. Bæði fyrir þá sem
vinna við veiðarnar og vinnsluna
og svo bara á allt samfélagið þar
sem þessi vinnsla hefur farið fram,“
segir Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir,
formaður Af ls starfsgreinafélags
Austurlands. Áfallið og fjárhagsskaðinn sé mikill fyrir hafnirnar og
svo smiti skaðinn frá sér út í samfélagið.
Loðnuvertíðin stendur jafnan í
átta til níu vikur og meðan á henni
stendur hafi mörg hundruð manns
af henni atvinnu. Unnið sé á sólarhringsvöktum í sjö helstu byggðarlögunum á starfssvæði félagsins;
Hornafirði, Fáskrúðsfirði,
Eskifirði, Neskaupstað,
Vopnafirði og Seyðisfirði.
„Ég myndi skjóta á að
þetta væru ekki færri en
500 manns í landvinnslunni og svo sjómenn á
um það bil tíu
skipum. Þetta
er
mjög
mikið áfall
fyrir svæðið
allt,“ segir
Hjördís. – aá

Hópur flóttafólks og stuðningsmanna kom saman í tjaldi á Austurvelli og skrifaði bréf til forsætis- og dómsmálaráðherra. Kröf ur hópsins eru meðal annars þær að gera hælisleitendum auðveldara að fá leyfi til að lifa og
starfa hér á landi. Þá hafa þeir mótmælt aðstöðu hælisleitenda og flótta fólks á Ásbrú. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Dómur MDE á þingi í dag
DÓMSTÓLAR Viðbrögð stjórnvalda
við dómi Mannréttindadómstóls
Evrópu (MDE) í Landsréttarmálinu verða eina dagskrármálið á
fundi Alþingis í dag. Um munnlega
skýrslu forsætisráðherra er að ræða.
Frá því að MDE komst
að því að skipan dómara í Landsrétt hefði
ekki verið í samræmi
við 6. gr. Mannréttindasáttmálans hefur
mikil umræða verið
um hvernig sé rétt
að bregðast við
dómnum. Af hálfu
ríkisstjórnarinnar hefur komið
fram vilji til að
k æra málið
áfram til yfirdeildar MDE.
Aðrir vilja una
d óm nu m o g

grípa til aðgerða til að koma í veg
fyrir frekari réttaróvissu.
„Það eru hagsmunir almennings
í landinu að dómskerfið starfi með
eðlilegum hætti og að hinn nýi
áfrýjunardómstóll, Landsréttur,
hangi ekki í lausu lofti.
Á f r ý ju n t il y f irdeildar gerir ekkert
annað en f ramlengja óvissuna og
mag na upp
það hör mungarástand
sem skapast
hefur,“ segir
Sveinn Andri
Sveinsson
lögmaður
í að s e nd r i
grein í blaðinu í dag. – jóe
/ sjá síðu 14

Fermingarskraut!

Nú eru allar 55
stöðvar Orkunnar
þínar stöðvar.

Finndu okkur á

Faxafeni 11 • Sími 534 0534
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Besti vinur mannsins

S 5-13 m/s en hægt vaxandi
SA-átt suðvestantil. Sunnan
8-13 undir miðnætti og bætir í
úrkomu á Suður- og Vesturlandi.
SJÁ SÍÐU 20

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR.

Verkefnið ekki
óyfirstíganlegt
KJARAMÁL VR vill leita allra leiða
til að forðast verkföll. Deilan við
Samtök atvinnulífsins (SA) sé vel
leysanleg en boltinn sé sem stendur hjá viðsemjendum þeirra. Þetta
segir Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR.
„Við köstuðum boltanum út í
liðinni viku og vonumst eftir því að
komast aftur að borðinu en það er
undir SA komið hvenær það getur
orðið. Það er of boðslega knappur
tími til stefnu og ef menn ætla að
forða verkföllum þá þarf að setjast
niður,“ segir Ragnar Þór.

Ég leyfi mér að
vona, þó staðan sé
svört, að þetta fari eins og
árið 2015. Þá var þetta
klárað á þremur dögum.
Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR

Atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun í hópferðafyrirtækjum
á félagssvæði VR, svo og í gistiþjónustu á höfuðborgarsvæðinu
og Hveragerði, lauk á þriðjudag.
Rétt rúmur meirihluti samþykkti
boðunina. Ragnar Þór segir að sem
stendur stoppi allt á vinnutímabreytingum sem SA hefur lagt til.
„Ég leyfi mér að vona, þó staðan
sé svört, að þetta fari eins og árið
2015. Þá var þetta klárað á þremur
dögum þegar menn voru tilbúnir að
taka stöðuna alvarlega, setjast niður
og semja. Það blasir við mér að þetta
er leysanlegt verkefni og samningsvilji er sannarlega til staðar,“ segir
Ragnar Þór. – jóe

Hugtakið „besti vinur mannsins“ sannaði sig enn og aftur í gær, en mikið var um
dýrðir á hundasýningu Hundaræktendafélags Íslands og Garðheima. Fólk og
ferfætlingar nutu samverunnar og félagsskaparins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þorramatur þykir mörgum lostæti.

+PLÚS

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

Vigdís óttast geislun
af mastri á Úlfarsfelli

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Aðeins lögráða
inn á þorrablót
SK AGAFJÖRÐUR Forvarnarteymi
Sveitarfélagsins Skagafjarðar hefur
óskað eftir því við Sveitarfélagið
Skagafjörð að það beiti sér fyrir
því að þorrablót sem haldin eru í
húsnæði í eigu sveitarfélagsins séu
aðeins ætluð einstaklingum sem
orðnir eru lögráða.
Félags- og tómstundanefnd sagðist taka undir þetta sjónarmið og nú
hefur sveitarstjórnin sjálf gert það
sömuleiðis. Má því reikna með að í
framtíðinni verði engir undir átján
ára á þorrablótum sem haldin eru
í húsnæði í eigu Sveitarfélagsins
Skagafjarðar. – gar

Meirihlutinn í borgarráði Reykjavíkur fagnar
því að fjarskiptaþjónusta verði loks tryggð
með fullnægjandi hætti
með nýju deiliskipulagi
á Úlfarsfelli. Fulltrúi
Miðflokksins óttast
áhrif geislunar á íbúa
í nágrenninu. Meirihlutinn vísar á bug
„hræðsluáróðri, rangfærslum og dylgjum“.
SKIPULAGSMÁL Vigdís Hauksdóttir,
borgarfulltrúi Miðflokksins, vill að
fjarskiptabúnaður sem settur hafi
verið upp í óleyfi á Úlfarsfelli „verði
fjarlægður tafarlaust“.
Borgarráð tók fyrir á fimmtudag
tillögu borgarinnar og fyrirtækisins Sýnar að deiliskipulagi fyrir 1,3
hektara svæði á toppi Úlfarsfells
vegna 50 metra hás fjarskiptamasturs fyrir loftnet og tækniskýli með
útsýnispalli.
Vigdís Hauksdóttir bókaði að
Miðflokkurinn legðist alfarið gegn
þessum framkvæmdum „á einum
vinsælasta útsýnisstað borgarinnar“.
Að sögn Vigdísar hefur Reykjavíkurborg gengið hart fram í málinu og þvert gegn vilja íbúa Úlfarsárdals, Grafarholts sem og íbúa
borgarinnar almennt.
„Að reisa 50 metra hátt stálmastur hlaðið tækjabúnaði sem sendir
frá sér slíka geislun að búnaðurinn
var tekinn niður í Kópavogi vegna
nálægðar við íbúahverfi er forkastanlegt. Að ætla sér að færa
vandann yfir á íbúa Reykjavíkur er
ekki lausn. Það er ósvífni,“ bókaði
Vigdís. Um væri að ræða hagsmuni

Mjög vinsæl gönguleið er upp á Úlfarsfell. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Að ætla sér að færa
vandann yfir á íbúa
Reykjavíkur er ekki lausn.
Það er ósvífni.
Vigdís Hauksdóttir,
borgarfulltrúi
Miðflokksins

einkafyrirtækis en ekki íbúa.
„Þessari aðför verður að ljúka hér
og sú gríðarlega andstaða sem fram
kemur í aðsendum athugasemdum
í kjölfar auglýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir verði virt,“ segir
áfram í bókun Vigdísar.
Borgarráðsfulltrúar meirihlutaf lokka Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna
bókuðu hins vegar að mikið hafi
farið fyrir hræðsluáróðri og rangfærslum í tengslum við málið. „Er
slíkum dylgjum og rangfærslum

vísað á bug,“ bókaði meirihlutinn
og kvað staðreyndir tala sínu máli.
Toppur Úlfarsfells sé góð staðsetning fyrir umræddan búnað og
Skipulagsstofnun segi áætlanir um
útsýnispall og notkun náttúrulegs
efnis mikilvæga áherslu á útivistargildi svæðisins.
„Þá skal ítrekað að rannsóknir
sýna að geislun frá mastri af þessu
tagi eru langt undir öllum viðmiðunarmörkum og af þeim stafar
engin heilsufarsógn,“ bókuðu meirihlutafulltrúarnir og sögðust „fagna
því að loks verði fullnægjandi
útvarps- og fjarskiptaþjónusta á
höfuðborgarsvæðinu tryggð með
nýju mastri“.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisf lokksins sátu hjá við afgreiðslu
málsins en lögðu fram bókun
ásamt áheyrnarfulltrúa Flokks
fólksins: „Sjálfstæðisf lokkurinn
leggur áherslu á að vernda græn
svæði eins og kostur er og hlúa að
útivistarsvæðum. Úlfarsfellið er eitt
mest vaxandi göngusvæði borgarbúa og aðdráttarafl útivistarfólks.“
gar@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 91257 03/19

aukahlutapakki að verðmæti 660.000 kr. fylgir

Verð frá: 8.150.000 kr.

Konungur jeppanna er aftur mættur til leiks í nýrri og veglegri sérútgáfu, Land Cruiser Adventure með fjallmyndarlegum
aukahlutapakka sem toppar allt og tveggja ára þjónustupakka í kaupbæti.
Land Cruiser Adventure aukahlutapakki: 33" breyting, dráttarbeisli, húddhlíf og krómstútur á púst.
Heildarverðmæti: 660.000 kr.
2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Land Cruiser viðskiptavinum að kostnaðarlausu
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Adventure-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir
eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Prófessor greiði skatt af kennslu á Indlandi þar og hér heima
SKATTAR Maður sem starfaði sem
gestaprófessor í Indlandi árið 2017
þarf að greiða skatta af tekjum
sínum vegna starfsins bæði þar ytra
og hér heima. Þetta er niðurstaða
yfirskattanefndar (YSKN).
Maðurinn starfaði sem gestaprófessor, þó sem launamaður, erlendis
hluta ársins 2017. Vegna þessa taldi
hann fram á skattframtali sínu
tekjur upp á rúmlega 10 milljónir
króna. Bættust þær við tæplega 18,5
milljónir sem hann hafði hér heima.

Kennarinn gaf tekjur sínar upp
erlendis og greiddi þar af þeim skatt.
Taldi hann að þar sem í gildi væri tvísköttunarsamningur milli Íslands og
Indlands bæri honum ekki að greiða
skatt af þeim aftur hér á landi. Ríkisskattstjóri (RSK) taldi á móti að ekki
bæri að greiða skatt af þeim erlendis
heldur skyldu þær skattlagðar hér
heima þar sem viðkomandi hefði
skattalega heimilisfesti á Íslandi.
YSKN staðfesti niðurstöðu RSK
með þeirri athugasemd að skattaleg

Slíta viðræðum
ef ekkert þokast

Rekstur hótela í járnum þó
ekki komi til launahækkana

KJARAMÁL „Ég vænti góðs símtals
um helgina en það hefur enn ekki
komið,“ segir Björn Snæbjörnsson,
formaður Starfsgreinasambandsins
(SGS).
Fyrir helgi samþykktu sextán
aðildarfélög SGS að slíta formlega
viðræðum við Samtök atvinnulífsins (SA) ef ekkert nýtt kæmi frá SA
um helgina. Samningsaðilar funda
hjá ríkissáttasemjara klukkan ellefu í dag. Ef engin breyting verður á
stöðunni þar verður viðræðunum
slitið.
„Það er ekki kominn samningur
fyrr en það er kominn samningur.
Það eru nokkur atriði sem hafa ekki
gengið upp og það getur oft verið
erfitt þó menn haldi að það sé lítið
eftir til að ná landi,“ segir Björn.
Málið sem út af stendur eru vinnutímatillögur SA að sögn Björns.
„Stundum eru menn við það
að handsala samkomulagið og þá
getur allt hrunið. Oft veltir lítil
þúfa þungu hlassi svo það er ekki
hægt að segja hvort þetta er alveg
að koma eður ei,“ segir Björn. – jóe

LEIÐRÉTTING
Á síðu fjögur í helgarblaði
Fréttablaðsins 16. mars var
prentuð mynd af Bjarna Jónssyni,
stjórnarformanni Íslandspósts,
í stað myndar af Ingimundi
Sigurpálssyni, fráfarandi
forstjóra fyrirtækisins. Beðist
er velvirðingar á þessum leiðu
mistökum.

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.

meðferð ytra gæti ekki haft áhrif hér
heima. Tvísköttunarsamningurinn
hefði þó að geyma sérstök úrræði
ef hann telur skattlagningu ekki
í samræmi við samninginn. Geti
gjaldandi þá lagt málið fyrir bært
stjórnvald í því samningsríki þar
sem hann er heimilisfastur. Leysi
bært stjórnvald ekki úr málinu á
viðunandi hátt skuli leitast við að
leysa málið með samkomulagi við
bært stjórnvald í hinu samningsríkinu. – jóe

Vísbendingar um að
ferðamönnum fækki
og nýting á hótelherbergjum dragist saman,
samkvæmt skoðun
Viðskiptaráðs. Miklar
launahækkanir gætu
haft þveröfug áhrif á
það sem stefnt er að.
KJARAMÁL Of miklar launahækkanir í ferðaþjónustu og hótelrekstri
gætu haft þveröfug áhrif miðað við
það sem forystufólk verkalýðsfélaganna stefnir að. Séu rekstrarupplýsingar hótela, sem fyrirhugaðar verkfallsaðgerðir beinast gegn, skoðaðar
bendi ýmislegt til þess að hann
gæti verið í járnum þó ekki komi til
launahækkana. Þetta er meðal þess
sem kemur fram í nýbirtri skoðun
Viðskiptaráðs sem ber heitið Velmegunarkýrin leidd til slátrunar.
„Ef ferðaþjónustan í heild er
skoðuð þá hefur hluti launþega,
af því sem er til skiptanna, aukist
mun meira en það sem fer til lánveitenda og eigenda. Séu aðeins hótelin skoðuð þá er skiptingin nokkuð
jöfn,“ segir Konráð Guðjónsson,
hagfræðingur Viðskiptaráðs.
Hagfræðingurinn bendir á að
vísbendingar séu á lofti um að það
muni harðna á dalnum í ár hjá
ferðaþjónustufyrirtækjum.
„Við sjáum ekki betur en svo að
rekstur hótelanna verði í járnum
jafnvel þótt það verði engar launahækkanir. Framtíðin er auðvitað
óvissu háð svo við setjum upp
nokkrar sviðsmyndir. Af þeim að
dæma er mjög líklegt að það verði
taprekstur og í sumum sviðsmyndanna það mikill taprekstur að grípa
þarf til aðgerða. Á mannamáli þýðir

Viðskiptaráð segir vísbendingar um að harðna muni á dalnum í ár hjá ferðaþjónustunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ ERNIR

Leiðin sem verkalýðsforystan leggur
til er ekki aðeins óvænleg til
árangurs heldur gæti hún
jafnvel skaðað lífskjör
Konráð Guðjónsson, hagfræðingur
Viðskiptaráðs

það að störf tapist,“ segir Konráð.
Mikilvægt sé að hafa í huga að
ferðaþjónustan er útf lutningsgrein. Lífsgæði hér á landi hangi
saman við útflutning þjóðarinnar.
Forsenda þess að unnt sé að flytja
inn vörur sé að eitthvað sé flutt út
á móti.

„Ef hér verða launahækkanir
sem útf lutningsgreinar standa
ekki undir þá er ég ekki viss um
að gengið verði fellt líkt og áður.
Seðlabanki Íslands starfar eftir lögbundnu verðbólgumarkmiði. Mig
grunar að bankinn myndi halda
aftur af gengisveikingu með sölu
á hluta gjaldeyrisforðans. Þá er
hættan hreinlega sú að hér skapist
atvinnuleysi,“ segir Konráð.
Konráð segir að allir séu sammála um að keppikeflið sé að bæta
kjör landsmanna og þá sérstaklega
hjá þeim sem lægst launin hafa.
Launahækkanir umfram verðmætasköpun séu aftur á móti ekki
leiðin til þess. Hins vegar sé mögu-

RAM 3500 - HÖRK
HÖRKUTÓL
KUT
TÓL SEM ENDIST

35” - 37” BREYTTUR

legt að auka framboð á húsnæði
auk þess sem sveitarfélög gætu
komið til móts við almenning og
fyrirtæki með lækkun fasteignagjalda. Hlutur ríkisins gæti á móti
miðað að því að lækka tryggingagjaldið, auka stuðning við barnafjölskyldur, auka veg nýsköpunar
og plægja akurinn fyrir lækkun
vaxta svo nokkur dæmi séu tekin.
„Leiðin sem verkalýðsforystan
leggur til er ekki aðeins óvænleg
til árangurs heldur gæti hún jafnvel skaðað lífskjör, sérstaklega hjá
þeim sem lægstu launin hafa, ef
atvinnuleysi fer á flug,“ segir Konráð.
joli@frettabladid.is

ramisland.is
ramislan

40” - 42” BREYTTUR

EIGUM ÖRFÁA
A BÍLA
B LA TIL
BÍ
TIIL AFGREIÐSLU
AFGREIÐS
A
S LU STRAX.
BJÓÐUM UPP Á 35” TIL 42” BREYTINGAPAKKA.
UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS Á ÍÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

FRUMSÝNUM

SENDIBÍL ÁRSINS 2019
Citroën Berlingo Van er tímamótabíll í farsælli
sendibílasögu Citroën. Hann hefur þegar unnið
verðlaunin sendibíll ársins 2019 sem segir allt
um framúrskarandi gæði Citroën.

NÝR CITROËN BERLINGO VAN
Öflugar 100 eða 130 hestafla vélar

VERÐ
VE
RÐ FRÁ:
FRÁ
RÁ::

Tvær lengdir, allt að 3,9 rúmmetrar

2.990.000 KR.

Sjálfskiptur eða Beinskiptur
2ja eða 3ja sæta
Opnanlegt þil til að flytja lengri hluti

EÐA 2.411.000 KR. ÁN VSK

Nálægðarskynjarar að aftan

KOMDU OG PRÓFAÐU NÝJAN CITROËN
BERLINGO VAN MEÐ KRAFTMIKILLI VÉL OG NÝJUSTU

Bluetooth snjallsímatenging

KYNSLÓÐ 8 ÞREPA SJÁLFSKIPTINGAR. NÝR BERLINGO

Rennihurðar á báðum hliðum
Tvær útgáfur Classic og Professional

TEKUR STÖKK HVAÐ VARÐAR ÞÆGINDI, TÆKNI,
INNRÉTTINGAR OG AKSTURSEIGINLEIKA

KYNNTU ÞÉR ÖRUGG GÆÐI CITROËN!
citroen.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

+PLÚS

Allir fóru í hundana
Stórhundakynning Garðheima og Hundaræktarfélags Íslands fór fram um
helgina. Þar gat að líta margar tegundir stórhunda eins og Boxer, Finnish
Lapphund, Berner Sennen og marga fleiri. Börn og fullorðnir höfðu gaman af.

Þessir síðhærðu vinir léku á als oddi.
Margt var um
manninn á hundasýningunni, eins
og venjan er þegar
slíkir viðburðir eru
haldnir.

6

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

18. MARS 2019

MÁNUDAGUR

Dýrast að eyða helgi í Reykjavík af öllum höfuðborgum Evrópu
NEYTENDUR Reykjavík er dýrasta
ferðamannaborg Evrópu samkvæmt árlegri verðkönnun bresku
póstþjónustunnar. Samkvæmt
úttektinni kostar helgi í höfuðborginni um 463 pund eða rétt tæpar 72
þúsund krónur.
Breska póstþjónustan tekur á
hverju ári saman kostnaðinn við að
eyða einni helgi í tilteknum borgum

Ódýrasta borgin þetta
árið er höfuðborg Litháens,
Vilnius
í Evrópu. Reiknaðir eru saman
nokkrir þættir sem endurspegla
verðið á húsnæði, samgöngum og
fæði ásamt aðgangi í helstu söfn.
Ódýrasta borgin þetta árið er

Helgarfríið kostar mismikið í Evrópu
Fimm dýrustu borgirnar:
1. Reykjavík - 71.936 kr.
2. Amsterdam - 69.087 kr.
3. Ósló - 69.058 kr.
4. Helsinki - 68.412 kr.
5. Kaupmannahöfn - 63.951 kr.

Fimm ódýrustu borgirnar:
1. Vilnius - 22.913 kr.
2. Belgrad - 23.569 kr.
3. Varsjá 24.934 kr.
4. Istanbúl 25.942 kr.
5. Búkarest - 26.084 kr.

höfuðborg Litháens, Vilníus, en
borgaryfirvöld hafa lagt mikið upp
úr því að fá til sín ferðamenn. Fóru
þau nýverið í kynningaherferð fyrir
borgina sem vakti athygli, en þar er
borgin markaðssett sem G-blettur
Evrópu. „Enginn veit hvar hún er,
en þegar þú finnur hana er hún frábær,“ segir slagorð kynningarherferðarinnar. – jmt

Rekstur lögreglubílaflotans í
ólestri og sligi sum embættin
Óánægja hjá lögregluumdæmum landsins með rekstur Bílamiðstöðvar ríkislögreglustjóra, sem átti að
auka hagkvæmni í rekstri lögreglubílaflotans. Það hafi snúist upp í andhverfu sína. Verst sé staðan hjá
minni embættunum þar sem um er að ræða langstærsta útgjaldaliðinn, að frátöldum launakostnaði.
Vél Ethopian Airlines fórst fyrir
viku. NORDICPHOTOS/GETTY

Augljós líkindi
með báðum
slysunum
FLUGMÁL Gögn úr flugrita 737 MAX
8 f lugvél Ethiopian Airlines, sem
fórst fyrir viku, benda til þess að líkindi séu með flugslysi við strendur
Indónesíu í október á síðasta ári.
Samgöngumálaráðherra Eþíópíu
greindi frá þessu í gær.
Alls fórust 157 í mannskæðu flugslysi í Eþíópíu fyrir viku. Um var
að ræða annað f lugslys 737 MAX
8 vélar á innan við hálfu ári, en í
októberlok á síðasta ári fórst vél
f lugfélagsins Lion Air með þeim
af leiðingum að 189 létust. Í kjölfarið kyrrsetti fjöldi f lugfélaga
og f lugmálayfirvalda um heim
allan vélarnar, eða tóku þær tímabundið úr rekstri. Icelandair greindi
frá því á þriðjudaginn að félagið
hefði tekið vélarnar úr rekstri um
óákveðinn tíma.
Samgönguráðherra sagði að við
fyrstu skoðun á gögnum flugritans
hefði verið tekið eftir augljósum líkindum milli flugslysanna tveggja.
Gögnin bendi til þess að f lughæð
vélanna hafi sveif last hratt. The
Seattle Times greindi frá því í gær
að bandarísk f lugmálayfirvöld
hefðu gefið út að öryggisúttekt
f lugvélaframleiðandans Boeing á
f lugstjórnarkerfi MAX-farþegaþotanna hafi haft nokkra alvarlega
galla. – bsp

LÖGREGLUMÁL Mikillar óánægju
gætir hjá lögregluumdæmum landsins með rekstur Bílamiðstöðvar
ríkislögreglustjóra. Bílamiðstöðin
hefur verið starfrækt hjá embættinu frá aldamótum og hafði það að
markmiði að auka hagkvæmni með
sameiginlegum rekstri bílaflotans
fyrir allt landið. Það markmið mun
hafa snúist upp í andhverfu sína og
leiguverðið sem embættin greiði
fyrir bílana hafi hækkað svo úr
hófi að ekkert samræmi sé lengur
milli raun- og rekstrarkostnaðar
og fjárhæðanna sem renni til Bílamiðstöðvarinnar frá lögregluembættunum. Hjá minni embættunum
sé um langstærsta útgjaldaliðinn að
ræða, að frátöldum launakostnaði.
Rekstur bílaf lotans er nú til
skoðunar hjá starfshópi sem ríkislögreglustjóri hefur sett saman. Í
svari við fyrirspurn Fréttablaðsins
segir Haraldur Jóhannesson ríkislögreglustjóri að vinnunni sé ekki
lokið og úttekt ekki fyrirliggjandi.

Málið er sagt á viðkvæmu stigi og ljóst er að
nokkur titringur er innan
lögreglunnar.

Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stefnt sé að því
að v i n nu n n i
ljúki á vormánuðum. Í starfshópnum sitja
y f i rlög reg luþjónar af landinu öllu undir
formennsku fulltrúa
ríkislögreglustjóra.
Sa mk væmt heimildu m
Fréttablaðsins liggur fyrir úttekt

á rekstri Bílamiðstöðvarinnar sem
sýnir að málin eru í algerum ólestri.
Með úttektinni fylgir tillaga að
framtíðarfyrirkomulagi og hefur
hún verið kynnt fyrir lögreglustjórum allra lögregluumdæma.
Aðeins yfirlögregluþjónar og lögreglustjórar hafa úttektina undir
höndum og halda henni þétt að sér.
Málið er sagt á viðkvæmu stigi og
ljóst er að nokkur titringur er innan
lögreglunnar vegna málsins. Heim-

ildarmenn blaðsins segja fullvíst
að rekstri Bílamiðstöðvar ríkislögreglustjóra verði hætt. Finna verði
nýtt fyrirkomulag fyrir reksturinn,
enda sé orðið ódýrara fyrir lögregluembættin að vera á bílaleigubílum en eigin bílum.
Samkvæmt heimildarmönnum
blaðsins hefur hallarekstri á Bílamiðstöðinni á undanförnum árum
verið varpað á embættin öll og
hefur til dæmis haft þau áhrif sumstaðar að hámark hefur verið sett á
leyfilegan akstur lögreglubíla – slíkt
hafi bein áhrif á störf lögreglunnar.
Þá herma heimildir blaðsins að
rekstur Bílamiðstöðvarinnar sé
ekki aðgreindur frá öðrum rekstri
ríkislögreglustjóra og því ekki
hlaupið að því að fá skýra yfirsýn
yfir reksturinn.
Mun óánægja lögreglustjóra og
yfirlögregluþjóna um landið lúta
annars vegar að því að fjárhæðirnar
sem lögregluumdæmin greiða fyrir
leigu á bílum sé ekki í samræmi við
raunkostnað og rekstur bílanna
og hins vegar gangi seint og illa
að fá bíla endurnýjaða, þrátt fyrir
háar fjárhæðir sem renni frá embættunum til ríkislögreglustjóra og
embættin þurfi að notast við bæði
gamla og mikið ekna bíla.
adalheidur@frettabladid.is

Frjálslynd hlaut
felst atkvæði
EES Í ALDARFJÓRÐUNG

Frjáls
samkeppni
Páll Gunnar Pálsson

OPINN FUNDUR

Þriðjudaginn 19. mars
Kl. 12.10-12.45
Háskólinn í Reykjavík
Stofa M209

Fundurinn fer fram á íslensku

EES-samningurinn hefur haft ómæld áhrif á íslenska löggjöf; réttindi og skyldur ríkis,
fyrirtækja og einstaklinga - umgjörð alls samfélagsins. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins, mun fara yfir þýðingu samningsins fyrir beitingu samkeppnisreglna
og samkeppnishæfni Íslands.
Fundarstjóri verður Heimir Örn Herbertsson, sérfræðingur við lagadeild HR.

SLÓVAKÍA Zuzana Caputova hlaut
flest atkvæði í fyrri umferð forsetakosninga í Slóvakíu um helgina.
Síðari umferðin fer fram 30. mars.
Caputova, sem hefur enga reynslu
úr opinbera geiranum, hlaut 40,5
prósent atkvæða. Maros Sefcovic,
frambjóðandi Smer flokksins sem
fer fyrir ríkisstjórn, fékk 18,7 prósent.
Líklegt þykir að Caputova muni
bera sigur úr býtum. Hún tilheyrir
frjálslyndum, Evrópusinnuðum
flokki. Sá á sem stendur engan þingmann á slóvakíska þinginu. Víða í
Austur-Evrópu hefur almenningur
heldur hallast í átt að þjóðernissinnuðum flokkum.
Embætti forseta er að mestu táknrænt í Slóvakíu en þó hefur hann
neitunarvald við skipun saksóknara
og dómara. Réttarkerfið í landinu er
spillt og Caputova lofað að skera upp
herör gegn spillingu. – jóe

Meira

fljótlegt

Marzetti dressingar

Salatbar

Gæða dressingar frá USA
10 spennandi bragðtegundir

Alltaf ferskur

1.799 kr/kg

99 kr/stk
Pasta og núðlur:
Pasta rautt
Pasta hvítlauks
Farfalle í spínatsósu
Gnocchi í kryddolíu
Pasta með basilpestó
Núðlur í súrsætri
Núðlur með BBQ-oumph
Salat:
Kínakálsblanda

Garðsalat
Spínat
Klettasalat
Grænmeti og ávextir:
Salsa ferskt
Maissalat
Paprikublanda
Gulrætur rifnar
Núðlugrænmeti
Kúrbítur í ediklegi

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

Rauðlaukur saxaður
Baunaspírusalat
Rauðlaukur kryddaður
Spergilkál
Ananas
Melónublanda
-CÌ>ÀÌyÕÖÃ
-CÌ>À>ÀÌyÕÀis}Õ>
-CÌ>À>ÀÌyÕÀÉÃ«ÀÕ
>ÀÌyÕÃ>>ÌÉV }

döðlum
Guacamole
Prótein:
,wÖ}ÕÀ
Steikt beikon
Ö}>L>ÕÀÀÞ``>s>À
Baunasalat
Krabbasalat
Indverskur hummus
Gúrku- og

Ö}>L>Õ>Ã>>Ì
Ö}>LÕÀ`ÛiÀÃÀ
sósu
Ö}>LÕÀÃ>Ã>ÃÃÕ
/ÖwÃÕÀÛ>Ì
Kotasæla
Egg soðin
Olívumix í kryddolíu
Brauðteningar
Fetaostur
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Sagðist innblásinn af Anders Breivik
Ástralski hryðjuverkamaðurinn sem myrti
fimmtíu manns í
mosku á Nýja-Sjálandi á
föstudag vildi hefna 11
ára gamllar stúlku sem
lést í hryðjuverkaárás í
Stokkhólmi árið 2017.
NÝJA-SJÁLAND „Það er hvergi skjól
að finna lengur, hvorki á Íslandi,
í Póllandi, á Nýja-Sjálandi, í Argentínu eða Úkraínu. Hvergi í heiminum. Ég veit það, ég hef verið þar.“
Þetta stendur í yfirlýsingu Brentons
Tarrant, ástralska hryðjuverkamannsins, sem myrti 50 manns í
mosku í Christchurh á Nýja-Sjálandi á föstudaginn og særði aðra
fimmtíu. Yfirlýsinguna sendi hann
til forsætisráðherra Nýja-Sjálands
rétt áður en hann framdi ódæðið.
Ekki hefur fengist staðfest að
maðurinn hafi í raun og veru
komið hingað til lands eins og
hann gefur í skyn í yfirlýsingu
sinni, en amma hans segir í viðtali
við Washington Post að Evrópuferð sem hann fór í árið 2017 hafi
haft mikil áhrif á hann og hann
hafi breyst mjög eftir þá ferð.
Þá hafi fráfall föður hans einnig
haft mikil áhrif á persónu hans.
Á vef bandaríska miðilsins er greint
frá því að lögregla á Nýja-Sjálandi
vinni nú að kortlagningu ferða hans
á síðustu árum og leiti að fólki sem
hann gæti hafa hitt og átt samskipti

Í yfirlýsingu sinni fer
Tarrant einnig fögrum
orðum um Donald Trump,
forseta Bandaríkjanna, og
segir hann endurfædda
sjálfsmynd hvítra.
Af yfirlýsingunni að dæma
er ljóst að um öfgahægrisinnaðan þjóðernissinna er
að ræða.

Nýsjálendingar minnast þeirra sem féllu í fólskulegri hryðjuverkaárás á föstudag. NORDICPHOTOS/GETTY

við á ferðalögum sínum.
Fyrirspurnum Fréttablaðsins til
alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra,
um hjálparbeiðni nýsjálenskra yfirvalda, hafði ekki verið svarað þegar
Fréttablaðið fór í prentun.
Ekki liggur fyrir hvort Tarrant

var einn að verki eða hvort hann
naut aðstoðar við undirbúning
árásarinnar, en í yfirlýsingu sinni
kveðst Tarrant hafa sótt innblástur
til norska hryðju verka mannsins
Anders Breivik og lætur þess getið
að hann hafi orðið margs vísari á

ferðalögum sínum um Vestur-Evrópu. Frönsku þingkosningarnar
hafi valdið honum vonbrigðum. Þá
kemur fram að með árásinni hafi
hann viljað hefna 11 ára gamallar
stúlku sem lést í hryðjuverkaárásinni í Stokkhólmi árið 2017. Haft er

eftir móður stúlkunnar í sænskum
fjölmiðlum að henni hafi orðið flökurt við tíðindin af árásinni.
Sænska samfélagsmiðlastjarnan
PewDiPie hefur einnig þurft að
sverja öfgamanninn af sér, en maðurinn sem miðlaði beinni útsendingu af árásinni á internetinu,
hvatti fólk til að fylgja stjörnunni á
samfélagsmiðlum áður en hann hóf
skothríðina.
Í yfirlýsingu sinni fer Tarrant
einnig fögrum orðum um Donald
Trump, forseta Bandaríkjanna,
og segir hann endurfædda sjálfsmynd hvítra. Af yfirlýsingunni að
dæma er ljóst að um öfgahægrisinnaðan þjóðernissinna er að
ræða en málflutningur hans miðar
að því að stöðva þurfi múslima
sem séu að taka yf ir vestræn
samfélög og útrýma hvítu fólki.
adalheidur@frettabladid.is

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

ENNEMM / SÍA /

NM93001

Vinsæll bíll
á einstöku verði

Renault Captur Intens

AFSLÁTTUR
A

260.000 KR.
KAUPAUKI
V
VETRARDEKK

Sjálfskiptur, dísil.

TILBOÐSVERÐ: 3.390.000 kr.
Verð áður 3.650.000 kr.

Snaggaralegur og fallegur kostagripur. 1500cc dísilvél,
112 hestöﬂ, eyðsla aðeins 3,8 l/100 km í blönduðum akstri.*

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

SWIFT,
VERÐLAUNABÍLL Í SÉRFLOKKI!
Suzuki Swift var valinn bíll ársins í flokki smærri fólksbíla, fékk gullverðlaun í „Grand Prix Auto
Environment“ í Frakklandi ásamt fleiri verðlaunum og viðurkenningum.

Suzuki Swift hefur frábæra aksturseiginlega og er með
nýjum, kraftmiklum og einstaklega sparneytnum vélum.
Suzuki Swift er fáanlegur sjálfskiptur, beinskiptur
og einnig fjórhjóladrifinn.

VERÐ FRÁ KR.

2.390.000

2018

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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Halldór

E
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þetta sama
fólk fann
fyrir greinilegri andúð í
sinn garð,
jafnvel
fyrirlitningu,
og sjálfsagt
þótti að
hæðast að því
enda þótti
það ekki
ganga í takt
við samtímann.

kki er ýkja langt síðan þeir einstaklingar
sem töluðu máli umhverfisverndar og skilgreindu sig sem andstæðinga virkjana voru
stimplaðir sem afturhaldssinnar sem væru
á móti framförum og atvinnuuppbyggingu.
Þetta sama fólk fann fyrir greinilegri andúð
í sinn garð, jafnvel fyrirlitningu, og sjálfsagt þótti að
hæðast að því enda þótti það ekki ganga í takt við samtímann. Nú eru viðhorfin að mestu breytt. Langflestum
er orðið ljóst að maðurinn hefur gengið svo rösklega
fram við að raska náttúrunni og menga umhverfi sitt að
stórkostleg hætta steðjar að lífi á jörðinni.
Ríkisstjórnir heims telja sig þó margar vera að
bregðast við vandanum og eru með alls kyns áætlanir
á prjónunum. Meinið er að þær áætlanir takmarkast
við lítil skref sem eiga að skila einhverjum árangri einhvern tímann seinna. Mannkynið er einfaldlega svo
latt að það nennir ekki að taka strax þau stóru skref
sem þarf eigi að takast að vernda jörðina og líf á henni.
Viðvörunarljósin blikka. Á dögunum birtist til dæmis
ný rannsókn vísindamanna sem sýnir að rúmlega 1.200
dýrategundir um allan heim eiga á hættu að deyja út.
Ætli mannkynið að lulla áfram á sama hægagangi og
áður í áhugaleysi sínu á náttúruvernd verður þessum
tegundum ekki bjargað.
Einn helsti og einlægasti talsmaður umhverfisverndar hér á landi er rithöfundurinn Andri Snær Magnason,
sem sannarlega hefur fengið yfir sig töluverðan slatta
af svívirðingum og skömmum fyrir þá baráttu sína.
Nýlega gerði hann Parísarsáttmálann að umtalsefni í
sjónvarpsþætti og það markmið sáttmálans að halda
hnattrænni hlýnun undir tveimur gráðum. Hann segir
að þessi viðmið skili engu nema frekari hörmungum.
„Ef við náum 1,5 gráðum en ekki tveimur þá deyja ekki
nema 90 prósent af kóralrifjunum,“ sagði hann og bætti
kaldhæðnislega við: „Já, frábært. Ekki nema 90 prósent,
stefnum að því!“
Það er vissulega betra að bjarga einhverju en engu en
björgunarleiðangur leiðtoga heims verður ekki flokkaður öðru vísi en æði máttleysislegur. Um leið er ljóst
að engin ástæða er til bjartsýni varðandi hinar 1.200
dýrategundir sem munu vísast deyja drottni sínum og
sjást ei meir.
Á sama tíma og leiðtogar heims eru að bregðast er
æska heimsins í kapphlaupi við tímann. Hún skrópar í
skólanum og krefst aðgerða til að bjarga náttúru og lífi.
„Ekki seinna, heldur strax,“ segir æskan. Ríkisstjórnir
og skólayfirvöld hafa víða sent henni þau skilaboð að
halda sig í skólanum í stað þess að hafa of mikið af sjálfstæðum skoðunum. Æskan hlustar blessunarlega ekki
á það enda eiga ungmenni ekki að eyða alltof miklum
tíma í skólanum. Skólastofur virka alltof oft á unga og
skapandi einstaklinga eins og niðurdrepandi geymslustofnanir. Æskan hefur þarfari hlutum að gegna, eins og
því að gera tilraun til að bjarga heiminum.
Því miður virðist ekkert benda til að æskunni verði
að ósk sinni og ráðamenn grípi til aðgerða strax, þær
eiga að verða seinna. Þetta „seinna“ kemur örugglega of
seint.

vfs.is

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur
frá Milwaukee

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn
af einni rafhlöðu sem skilar afli
til þess að slípa, er léttari en
snúrurokkur í sinni stærð.
Sveigjanlegt rafhlöðukerfi
sem virkar með öllum
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöð
rafhlöðu)

Frá degi til dags
Í hjarta Framsóknar
Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar fór fram um helgina
með tilheyrandi dagskrá. Að
þessu sinni þurfti flokksfólk
að leggja leið sína í fallegasta
dal landsins, Norðurárdal í
Borgarfirði, en fundurinn fór
fram á Bifröst. Einhvern tímann
hefði það þótt tíðindum sæta að
jafnaðarmannaflokkur landsins
héldi slíkan fund á stað sem
skipar svo ríkan sess í sögu samvinnustefnunnar. Ekki nóg með
að fundurinn færi fram á Bifröst
heldur ber fundarsalurinn heitið
Hrifla. Rúsínan í pylsuendanum
hefði að sjálfsögðu verið ef
formaðurinn héti Jónas en ekki
Logi.
Engin gúrkutíð
Dómur MDE í liðinni viku og
afsögn dómsmálaráðherra voru
eðli málsins samkvæmt fyrirferðarmikil í fréttum. Það þýddi
hins vegar að önnur mál lentu
undir í baráttunni um athygli
neytenda fjölmiðla. Bankaráð
Íslands- og Landbanka hefðu
eflaust kosið að lækkun á
launum stjóra beggja banka
hefðu flogið hærra og sömu sögu
er að segja af atkvæðagreiðslum
VR. Sjávarútvegsráðherra ákvað
á móti að lauma í gegn eins og
einu frumvarpi um kvótasetningu á makríl og stjórnendur
Íslandspósts fagna vafalaust hve
litla athygli slæm afkoma fyrirtækisins fékk.
joli@frettabladid.is

Er mennt máttur?

Þ
Gunnar
Alexander
Ólafsson
heilsuhagfræðingur

Ég legg því til
að fólk sem
borgar
afborganir af
námslánum
fái að draga
þær greiðslur
að hluta til
eða að öllu
leyti frá
skatti

að hefur verið almenn skoðun á Íslandi
að menntun borgi sig, bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. Menntun er talin
auka verðmætasköpun, framleiðslu og um leið
almenna velmegun í samfélaginu. Hvað einstaklinginn snertir eykur menntun möguleika á
vinnumarkaði. Það er spurning um hvort aukin
menntun leiði til hærri tekna á Íslandi.
Bent hefur verið á að háskólamenntun leiðir til
einhverrar launahækkunar en ekki svo að hún
borgi sig fjárhagslega. Langflestir sem stunda
og hafa klárað háskólanám taka námslán til að
framfleyta sér á meðan á námi stendur. Almenna
reglan er að fólk byrjar að greiða af námslánum
tveimur árum eftir námslok. Þeir sem greiða
af borganir af námslánum mega búast við því að
greiða ein útborguð mánaðarlaun á ári í af borganir og vexti þar sem af borganirnar eru tekjutengdar.
Það getur verið þungur baggi að bera fyrir ungt
fólk sem hefur varið nokkrum árum í háskólanám, að skulda milljónir í námslán og hefja
endurgreiðslur sem samsvara einum útborguðum mánaðarlaunum á ári. Þetta sama fólk er
oft í „pakkanum“, það er að koma sér upp húsnæði, eignast börn og vinnur langan vinnudag.
Að skulda námslán getur dregið úr möguleikum
fólks á að standast greiðslumat vegna fasteignakaupa.
Ég legg því til að fólk sem borgar af borganir af
námslánum fái að draga þær greiðslur að hluta til
eða að öllu leyti frá skatti. Ég tel þetta fyrirkomulag auðvelda til muna fólki að eignast þak yfir
höfuðið og það hvetur einnig ungt fólk í frekara
nám sem kemur öllu samfélaginu til góða. Fyrir
mér er þetta réttlætismál, að létta undir með
ungu fólki sem er að nýta sína þekkingu samfélaginu til góða.
Því skora ég á stéttarfélög, þó sérstaklega BHM,
að fara fram á að af borgarnir af námslánum verði
frádráttarbærar frá skatti.
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Breiða sáttin
Í DAG

ákvarðanir eru ekki réttar, þegar
viðbrögð eru röng. Hlusta á vonbrigðin sem aðgerðarleysi getur
valdið og særindin sem aðgerðir
geta valdið. Hlusta á áhyggjur annarra. Hlusta á jörðina hitna. Hlusta
á framtíðina versna.

Guðmundur
Steingrímsson

Breiða sáttin átti væntanlega að ná út í þjóðfélagið.
Það er ekki að sjá. Þvert á
móti virðist ríkja mjög breitt
ósætti.

Þ

egar ríkisstjórnin var
mynduð var mikið talað um
það af forsprökkum hennar
að skapa ætti breiða sátt. Um væri
að ræða ákaflega ólíka flokka og
því heyrði það til mikilla tímamóta að þeir skyldu hafa ákveðið
að slíðra sverðin og starfa saman
pólanna á milli, eins og kallað var.
Það er merkilegt hvað lítið hefur
orðið úr þessari breiðu sátt. Katrín
virðist kannski sátt við Bjarna og
Svandís við Sigurð. Það er gott og
blessað. Fólkið er ekki að munnhöggvast á þingi, eins og það væri
væntanlega að gera núna ef það
væri ekki saman í ríkisstjórn. Svo
langt nær sáttin. En hún nær ekki
mikið lengra.

Mótmæli úti um allt
Breiða sáttin átti væntanlega að
ná út í þjóðfélagið. Það er ekki að
sjá. Þvert á móti virðist ríkja mjög
breitt ósætti. Hælisleitendur mótmæla á degi hverjum. Verkafólk er
í baráttuhug og mundar verkfallsvopnið af áður óþekktri löngun,
líkt og ósættið hafi soðið undir
um árabil og sé loks að gjósa upp.
Grunnskólanemar skrópa í skólum

á föstudögum og fjölmenna niður í
bæ til að mótmæla þeirri alvarlegu
staðreynd að mannkynið er að
kæfa sig sjálft í gróðurhúsalofttegundum og framtíðarútlit unga
fólksins því vægast sagt dökkt.
Satt að segja veit ég ekki almennilega hvort það sé hægt að finna
beinlínis manneskju á Íslandi í dag
sem er sátt. Hinn glaði Íslendingur
er vandfundinn. Manni líður
stundum eins og sá síðasti hressi
á opinberum vettvangi hafi verið
Hemmi Gunn.

Vont einkenni
Þetta er bagalegt einkenni á
samfélagi. Sérstaklega forríku
örsamfélagi norður í hafsauga. Það
ætti að vera hægt að skapa nokkuð
umfangsmikla sátt meðal hinna
sárafáu íbúa með réttum áherslum
og aðferðum. Það fer mikil orka í
það að vera ósáttur. Dæs er orkusuga. Maður vill treysta samfélagi
sínu. Maður vill búa í samfélagi
þar sem málefnum hælisleitenda
er sinnt af mannúð og víðsýni,

Beltone ;Y\Z[

en ekki piparúða. Maður vill tilheyra þjóðfélagi sem lítur á það
sem frumskyldu að sjá til þess að
vinnandi fólk geti lifað af launum
sínum. Maður vill tilheyra þjóð
sem er í fararbroddi í umhverfismálum og setur allt kapp á að
vera öðrum þjóðum fordæmi. Ég
gleymi því ekki þegar ég sat á þingi
og nýkrýndur forsætisráðherra
ákvað að ýta metnaðarfullum, og
áður samþykktum tillögum um
uppbyggingu græns hagkerfis á
Íslandi til hliðar og setja fjármagnið í varðveislu torfbæja. Í
ræðu sinni sagði hann að fátt væri
grænna en torfbæir.

Hvað og hvernig?
Það er þetta sem ég á við. Augljósum kröfum tímans er mætt
með skætingi. Deilur eru dyggð.
Hungri er mætt með hagtölum.
Neyð með kylfum. Dómur mann-

réttindadómstóls, sem hefur það
hlutverk að vernda borgarana
gegn valdmiklum stjórnvöldum
sem ætíð hafa tilhneigingu til að
misnota stöðu sína, er mætt með
hundshaus. Spurningamerki reist
við niðurstöðuna. Lítið um auðmýkt.
Hvernig verður meiri sátt til?
Jú, ég held að hún verði til dæmis
sköpuð með því að ríkisstjórn sem
sagðist ætla að skapa meiri sátt fari
að íhuga af meiri þunga og alvöru
hvernig hún geti náð því markmiði sínu. Eitt held ég að geti verið
leiðarljós í þeirri vinnu:
Að hlusta. Til að gera eitthvað af viti þarf að skilja og til að
skilja þarf að hlusta. Hlusta á tif
tíðarandans. Hlusta á fólk falla í
fátæktargildrur. Hlusta á einstaklinga flýja til Íslands og mygla
úr afskiptaleysi á Ásbrú. Hlusta á
leiðann sem grípur um sig þegar

Þjóðfélagshvíslari
Góð stjórnmálamanneskja er eins
og þjóðfélagshvíslari. Hún horfir.
Hún heyrir. Hún rýnir í. Hún leitar
eftir. Hún trúir því líka — og þetta
er erfitt á stundum — að innan um
allan orðaflauminn, skoðanirnar,
hrópin, köllin, jafnvel hatrið,
birtist ætíð um síðir ákvörðun sem
er kristaltær í sannleika sínum.
Setningar verða til, aðgerðir verða
til og þær eru góðar af einni og
aðeins einni ástæðu: Þær gera
heiminn betri, núna og til framtíðar. Þær auka sátt.
Ég held að fólk á þingi hafi mismikla trú á því að þetta sé hægt. Ég
gruna suma um að skeyta litlu um
svona markmið. Á sumum bæjum
virðist tilgangurinn fremur að
halda völdum og skipta gæðum.
Ég veit þó líka hitt, að á meðal forystufólks þjóðarinnar eru manneskjur sem vita vel að markmið
stjórnmála er æðra og merkilegra
en stundargróði fárra eða gæsla
úreltra hagsmuna. Það veit vel að
stjórnmál geta verið ægifögur.
Staðreyndin er hins vegar sú að
margt af þessu fólki er upptekið
þessa stundina við að halda saman
ríkisstjórn hinnar breiðu sáttar á
meðan þjóðfélagið logar í ósætti.
Það kalla ég rangan fókus.
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Hlustaðu
á hjartað þitt
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HEYRNARSTÖ‹IN

SÓLARSTRENDUR
MIÐJARÐARHAFSINS
Úrval Útsýn leggur metnað í að bjóða upp á nýja áfangastaði
fyrir alla þá ferðalanga sem ár eftir ár kjósa að eyða sumarfríinu
með okkur víða um heim. Í sumar bætast við tveir sólarstaðir
við Miðjarðarhaﬁð, sem báðir hafa tekið stórt stökk fram á við í
þjónustu við sólþyrsta ferðamenn. Þessir spennandi áfangastaðir
eru ólíkir en bjóða báðir spennandi menningu, frábærar strendur,
hreinan sjó, fjölbreytta afþreyingu, og úrval gististaða.
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TYRKLAND

MARMARIS OG BODRUM

HOTEL ELEGANCE ++++
MARMARIS

Tyrkland hefur slegið í gegn hjá
Íslendingum líkt og öðrum íbúum Evrópu.
Árum saman hafa Norðurlandabúar
streymt suður til Tyrklands til þess að
njóta sólar og skemmtunar á fegurstu
ströndum Miðjarðarhafsins.

GODDESS OF BODRUM ISIS HOTEL +++++
BODRUM

Tvíbýli ALLT INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 129.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.
Verð frá 158.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

FORUM RESIDENCE ++++
MARMARIS

ALLT
INNIFALIÐ

2.–10. JÚNÍ 8 NÆTUR

2.–10. JÚNÍ 8 NÆTUR

Tvíbýli með sjávarsýn ALLT INNIFALIÐ

20. JÚNÍ – 1. JÚLÍ 11 NÆTUR

1.–11. JÚLÍ 10 NÆTUR

Tvíbýli með morgunverði

Tvíbýli ALLT INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 123.900 KR.

VERÐ FRÁ 94.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 156.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

FIDAN APARTMENTS +++
MARMARIS

GRAND CETTIA ++++
MARMARIS

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 118.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

LALILA BLUE SUITES ++++
MARMARIS

1.–12. ÁGÚST 11 NÆTUR

22. ÁGÚST – 2. SEPTEMBER 11 NÆTUR

Íbúð með einu svefnherbergi

Tvíbýli ALLT INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 111.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 142.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

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

ALLT
INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 146.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.
Verð frá 180.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

CANDAN APARTMENTS +++
MARMARIS

ALLT
INNIFALIÐ

2.–12. SEPTEMBER 10 NÆTUR
Íbúð með einu svefnherbergi

VERÐ FRÁ 199.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.
Verð frá 225.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

VERÐ FRÁ 89.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 107.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

Verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og stafabrengl.

ÁVALLT SÓL SKÍN MEÐ ÚRVAL ÚTSÝN

COSTA BRAVA

GUITART GOLD CENTRAL AQUA RESORT ++++
LLORET DE MAR

GOLDEN BAHIA DE TOSSA ++++
TOSSA DE MAR

LLORET DE MAR, TOSSA DE MAR,
PINEDA DE MAR, BLANES

Costa Brava svæðið býður upp á fallegar
og snyrtilegar strendur en auðvelt er
að sameina strönd og borgarferð til
Barcelona á þessum vinsæla áfangastað.

30. MAÍ – 8 JÚNÍ 9 NÆTUR

20.–29. JÚNÍ 9 NÆTUR

Tvíbýli gold með morgunverði

Tvíbýli með sundlaugarsýn og hálfu fæði

VERÐ FRÁ 92.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 111.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

GHT OASIS PARK & SPA ++++
LLORET DE MAR

GOLDEN TAURUS AQUAPARK ++++
PINEDA DE MAR

1.–10. ÁGÚST 9 NÆTUR

15.–24. ÁGÚST 9 NÆTUR

Junior svíta

Tvíbýli með hálfu fæði

VERÐ FRÁ 148.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 227.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

HÁLFT
FÆÐI

VERÐ FRÁ 144.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 182.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

SJÁÐU MEIRA Á
URVALUTSYN.IS

VERÐ FRÁ 176.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.
Verð frá 199.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

TALAÐU VIÐ FERÐARÁÐGJAFA
Í SÍMA 585 4000
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Ekki verði áfrýjað til yfirdeildar
Sveinn Andri
Sveinsson,
lögmaður

D

ómur Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) frá 12.
marz sl. í máli GAÁ gegn
íslenska ríkinu kom ekki öllum á
óvart. Margir í lögfræðingastétt, þ.á
m. undirritaður, töldu meiri líkur
en minni að þetta yrði niðurstaðan.
Einnig átti dómurinn ekki að koma
stjórnvöldum á óvart þegar hafður er
í huga sá forgangur sem dómstóllinn
veitti málinu strax í upphafi. Gaf það
ákveðnar vísbendingar um að svona
gæti farið og gaf fullt tilefni til þess
fyrir stjórnvöld að vera klár með viðbragðsáætlun.
Sumir stjórnmálamenn hafa lagt
mikið upp úr því að dómurinn hafi
verið klofinn í afstöðu sinni (5-2)
auk þess sem „forseti dómsins“ hafi
staðið að minnihlutaatkvæði.
Í fyrsta lagi er rétt að halda því
til haga að fulltrúi Íslands í MDE,
Róbert Spanó, er forseti deildarinnar. Hann víkur hins vegar úr forsetastól þegar kemur að málefnum
Íslands. Það var því varaforseti deildarinnar sem var í forsæti í þessu máli

og stóð að minnihlutaatkvæðinu.
Í öðru lagi er sláandi þegar
dómurinn er lesinn, að á sama
tíma og dómur meirihlutans er
ákaf lega vandaður bæði að orðfæri, uppbyggingu niðurstöðu
og rökstuðningi; í hefðbundnum
stíl dómara, sver atkvæði minnihlutans sig meira í ætt við stóryrta
blaðagrein. Er býzna óvenjulegt að
sjá í dómi orð eins og „overkill“ og
að þannig sé tekið til orða: „þó að
flugmaðurinn hafi gert mistök við
stjórn vélarinnar sé óþarfi að skjóta
vélina niður.“ Sjálf krafa verður
minna mark takandi á dómsniðurstöðu sem rökstudd er með
svo óhefðbundnum og ólögfræðilegum hætti. Einnig vekur athygli
að minnihlutinn notar það sem
röksemd að af leiðingar dómsins
séu drastískar; við hann opnist pandórubox ómerkingarkrafna o.s.frv.
Miklar afleiðingar dómsniðurstöðu
í aðildarríki er hins vegar ekki
málsástæða sem MDE getur byggt
á; honum ber einfaldlega að túlka
ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) og dæma samkvæmt því.
Dómur MDE er mjög einfaldur í
uppbyggingu og skýr í rökstuðningi. Hann bendir á hið augljósa
sem er að Hæstiréttur Íslands hafi í
þeim málum sem höfðuð hafi verið
af umsækjendum um dómaraembætti og ýtt var út af lista þeim sem
lagður var fyrir Alþingi, komist að

Í öðru lagi getur ákvörðun
um áfrýjun ekki tekið mið
af pólitískum hagsmunum
fyrrverandi dómsmálaráðherra, sem sér þetta sem
líflínu til sín, né heldur má
þetta snúast um stöðu þeirra
fjögurra dómara sem nú eru
vissulega í afleitri stöðu.

þeirri niðurstöðu annars vegar að
dómsmálaráðherra hafi brotið gegn
stjórnsýslulögum þegar hún tók út
fjóra umsækjendur út af þeim 15
manna lista, sem hæfisnefnd hafði
talið hæfustu umsækjendurna og
setti aðra fjóra umsækjendur inn á
listann og svo hins vegar að Alþingi
hafi brotið gegn ákvæðum dómstólalaga með því að kjósa í einu
lagi um öll 15 dómaraefnin, en ekki

hvert um sig. Hæstiréttur hafi vissulega ekki talið að þetta leiddi til þess
að dómstóllinn væri ekki skipaður
skv. lögum þannig að varðaði við 6.
gr. MSE um réttláta málsmeðferð.
En þegar kemur að ætluðum brotum gegn MSE hefur MDE hins vegar
síðasta orðið og það var niðurstaðan að vegna téðra annmarka sem
Hæstiréttur hafði staðfest, væru
fjórmenningarnir sem færðir voru
inn á 15 manna listann ekki löglega
skipaðir í skilningi MSE.
Viðbrögð við dómi MDE eru í
grófum dráttum þrískipt. Fyrst
eru þeir sem segja að ekki eigi að
bregðast við dómnum með neinum
hætti; niðurstaðan sé ekki bindandi
og eigi Landsréttur og ríkisstjórn að
leiða hana hjá sér. Þessi leið er ekki
fær. Dómar MDE eru þjóðréttarlega
skuldbindandi fyrir Ísland aukinheldur sem íslenskir dómstólar hafa
ávallt og undatekningalaust beygt
sig undir túlkanir MDE á ákvæðum
MSE. Væri það frekar öfugsnúið,
loks þegar dómur MDE beindist
að dómurunum sjálfum, að hunza
niðurstöðu MDE.
Aðrir, þ.á m. forsætisráðherra
og nýskipaður dómsmálaráðherra
telja að málið sé það mikilvægt,
bæði á landsvísu og í Evrópu, að
hugsanlega sé rétt að áfrýja málinu
til yfirdeildar MDE. Þriðji kosturinn er sá að una niðurstöðu MDE og
grípa strax til aðgerða við að koma

málefnum Landsréttar í rétt horf til
frambúðar. Er athyglisvert að Dómstólasýslan hefur hefur mælt fyrir
þessu og goldið varhug við því að
áfrýjað sé til yfirdeildar. Tekið er
undir þau sjónarmið.
Í fyrsta lagi er afar ólíklegt að yfirdeildin snúi við þessari niðurstöðu,
þó vel megi ætla að hún samþykki
að taka málið fyrir. Er það bæði
vegna þess hve vel rökstuddur dómurinn er og svo í annan stað vegna
þess að niðurstaðan í þessu máli
eru skýr skilaboð til stjórnvalda í
löndum eins og Póllandi og Ungverjalandi að vera ekki að veitast
að sjálfstæði dómstóla landanna.
Í öðru lagi getur ákvörðun um
áfrýjun ekki tekið mið af pólitískum hagsmunum fyrrverandi
dómsmálaráðherra, sem sér þetta
sem líf línu til sín, né heldur má
þetta snúast um stöðu þeirra fjögurra dómara sem nú eru vissulega
í afleitri stöðu. Horfa ber á málið út
frá almannahagsmunum. Það eru
hagsmunir almennings í landinu
að dómskerfið starfi með eðlilegum
hætti og að hinn nýi áfrýjunardómstóll, Landsréttur, hangi ekki
í lausu lofti. Áfrýjun til yfirdeildar
gerir ekkert annað en framlengja
óvissuna og magna upp það hörmungarástand sem skapast hefur og
verður orðið enn súrara eftir væntanlega staðfestingu yfirdeildar en
nú er. Og er ekki á bætandi.

Kjaradeilan – Að höggva á hnútinn
Skúli Thoroddsen
lögfræðingur

Tilfinningahiti sem endurspeglar kjaraviðræður er
hins vegar lítt fallinn til
lausna. Hnúturinn herðist.

E

kki verður annað séð en að
kjaradeila Eflingar og VR við
SA sé komin í hnút, rembihnút
sem ekki virðist leystur af þeim sem
hnýttu. Of mikið er undir til að
ásættanlegt sé fyrir samfélagið að
láta málið afskiptalaust. Að örfáir
hafi örlög heildarinnar í hendi sér.
Við upphaf verkfallsréttarins beindust verkföll að atvinnurekendum
félagsmanna. Kjarasamningur var
gagnkvæmur ávinningur þeirra
sem málið varðaði. Allsherjarverkföll voru undantekning. Nú er þetta
breytt. Fámennir hópar hafa allt
samfélagið undir í sinni kröfugerð.

Verkföll þeirra hafa afleiðingar fyrir
heildina sem hefur enga lýðræðislega aðkomu að deilunni. Lög um
stéttarfélög og vinnudeilur bæta úr
þessu að hluta. Þau kveða á um að
ríkisstjórnin geti skipað sérstaka
sáttanefnd, ef sýnt þykir að vinnudeila hafi mjög alvarlegar afleiðingar. Áður en slík nefnd er skipuð skal

hafa samráð við ríkissáttasemjara
og deiluaðila. Sá möguleiki er einnig
fyrir hendi, ef samningaumleitanir
ríkissáttasemjara bera ekki árangur, að hann leggi fram miðlunartillögu til lausnar deilu.
Sú reiði sem nú ríkir í hugum
fólks á rót sína í ófyrirleitnum
launahækkunum hátekjufólks,
misskiptingu auðs og vanvirðingu
og samningsbrotum sem aðilar
í byggingargreinum og ferðaþjónustu hafa sýnt verkafólki og
íslensku samfélagi. Tilfinningahiti
sem endurspeglar kjaraviðræður
er hins vegar lítt fallinn til lausna.
Hnúturinn herðist.
Skilyrði laga um miðlunartillögu
virðast vera fyrir hendi, að litlar
horfur séu á samkomulagi, þrátt
fyrir viðræður aðila og að samningar hafi verið lausir um tíma og að
aðilum hafi gefist kostur á að þrýsta
á um kröfur sínar. Vilji sáttasemjari
leggja fram miðlunartillögu, þarf
hann að kynna hana aðilum þann-

ig að þeim gefist kostur á að koma
á framfæri athugasemdum. Miðlunartillaga setur pressu á aðila að
ná samningum, standi vilji þeirra
til þess.
Miðlunartillaga skal borin undir
atkvæði allra atkvæðisbærra aðila
og henni svarað játandi eða neitandi. Miðlunartillaga telst felld í
atkvæðagreiðslu ef meira en helmingur greiddra atkvæða er á móti
henni og ef mótatkvæði eru fleiri en
fjórðungur, þ.e. 25% atkvæða samkvæmt atkvæða- eða félagaskrá.
Þar sem ríkar kröfur eru gerðar um
kjörsókn, þarf að vanda til verka um
miðlunartillöguna, þannig að hún
uppfylli sem best sjónarmið beggja
deiluaðila.
Í núverandi kjaradeilu eru sjónarmið SA þau að viðhalda stöðugleika
og kaupmáttaraukningu, frekar en
miklar kauphækkanir sem leiða til
verðbólgu og samdráttar. Efling, VR
og SGS, leggja megináherslu á að
auka tekjur hinna lægst launuðu,

kaupmáttaraukningu og úrlausn
í húsnæðis- og skattamálum. Um
þessi sjónarmið og mannréttindi
virðist ríkja vísir að þjóðarsátt án
þess að stöðugleika verði ógnað.
Þeir sem eru á lægstu launatöxtum, án álaga, bera of lítið úr
býtum. Það þarf að laga. Fyrir liggur
afstaða ríkisvaldsins til endurbóta
í húsnæðiskerfinu og breyttu fyrirkomulagi tekjubóta og skattkerfisins. Til lausnar deilunni virðist
skynsamlegt að ríkisstjórnin skipi
sáttanefnd, svo fljótt sem verða má.
Það yrði hlutverk nefndarinnar að
samræma sjónarmið og leggja, eftir
atvikum, fram sáttatillögu, drög að
þjóðarsátt, eða, ef um þryti, drög að
miðlunartillögu ríkissáttasemjara
sem kosið yrði um, með hliðsjón af
félagslegum úrbótum ríkisins. Það
er of mikið í húfi fyrir of marga til
að láta kjaradeilu Ef lingar og VR
við SA afskiptalausa öllu lengur.
Hún er ekkert einkamál. Það þarf
að höggva á hnútinn.

Veldu Panodil®
sem hentar þér!
Verkjastillandi og hitalækkandi
nd
di
Panodil filmuhúðaðar töflur, Panodil Zapp filmuhúðaðar töflur, Panodil Junior mixtúra, dreif
dreifa,
fa, Panodil Hot mixtúruduft, lausn til iinntö
inntöku,
öku, Panodil Brus freyðitöf
freyðitöflur.
flur. Inniheldur
Inniheldur paracetamól.
paracetamól. Við vægum
væg
gum verkjum.
verk
kjum. Hitalækkandi.
ækniss eða lyfjafræðings
lyfjafræ
æðings sé þörf á frekari uppl
gum um áhættu
áhætttu
tu og aukaverkanir.
aukaverkkanir
kanir. Sjá nánari
nána upplýsingar
up
pplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.
www.s
serlyfjaskra.is.
Til inntöku. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis
upplýsingum
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Mathöll Höfða
opnar á föstudag
Ný veitingahúsaparadís, Mathöll Höfða, verður opnuð á föstudag, 22. mars, í gamla Hampiðjuhúsinu að Bíldshöfða 9. Heilmikil starfsemi er í húsinu, meðal annars stærsta heilsugæsla
landsins ásamt Heilsuborg og fleiri góðum fyrirtækjum. ➛2
Sólveig Guðmundsdóttir og Steingerður Þorgilsdóttir eru eigendur að Mathöll Höfða í Bíldshöfða 9. MYND/SIGTRYGGUR ARI

OPIÐ HÚS

19. mars 2019

Þriðjudaginn 19. mars nk. verður opið hús í Kvennaskólanum í Reykjavík
fyrir 10. bekkinga og forráðamenn þeirra frá kl. 17:00 til 18:30.
Kynnt verður námsframboð, félagslíf og ﬂeira.
Þá gefst einnig tækifæri til að skoða húsnæði skólans
að Fríkirkjuvegi 9 (Aðalbyggingu),
Fríkirkjuvegi 1 (Miðbæjarskóla)
og í Þingholtsstræti 37 (Uppsali).
MIÐBÆJARSKÓLINN

AÐALBYGGING

UPPSALIR

Verið velkomin
skólameistari

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Starfsfólkið fyrir utan Mathöll Höfða á Bíldshöfða þar sem allt er búið að vera á fullu við undirbúning fyrir opnunina á föstudag. Allir glaðir og ánægðir með vel unnið verk. MYND/SIGTRYGGUR ARI

S

teingerður Þorgilsdóttir,
annar eigandi Mathallar
Höfða, segir að um næstu
helgi verði mikið um að vera í húsinu. „Við verðum með heilmiklar
uppákomur alla opnunarhelgina.
Það verður boðið upp á eitthvað
fyrir alla, lifandi tónlist og margt
fleira. Fyrir krakkana verður
alls konar skemmtilegt og má til
dæmis nefna að töframaður kemur
í heimsókn. Umfram allt verður
boðið upp á dýrindis mat og
verða dúndur opnunartilboð alla
helgina,“ segir hún. Meðeigandi
Steingerðar er Sólveig Guðmundsdóttir en þær hafa rekið veitingahúsið Culiacan undanfarin ár við
góðan orðstír.
„Í Mathöllinni verður skemmtileg blanda af átta veitingastöðum,
ýmist alveg nýjum á markaði en
einnig sem hafa nú þegar skipað
sér góðan sess á veitingamarkaðnum. Þar má nefna Culiacan
sem býður upp á mexíkóskan mat,
Hipstur sem sérhæfir sig í skandinavískum mat, Sætir Snúðar ætla
að bjóða upp á glóðvolga snúða og
hágæða kaffi, Flatbakan verður
með sínar rómuðu súrdeigspitsur,
Svangi Mangi býður upp á íslenskan heimilismat, Indican verður
með indverska rétti, Gastrotruck
með sína sívinsælu hamborgara
og svo Wok On með asíska rétti.
Beljandi Brugghús verður síðan
með kraftbjór og aðra drykki á
kvöldin og um helgar þannig að úr
nægu er að velja fyrir alla matgæðinga,“ segir Steingerður.
Áhugi var mikill fyrir mathöllinni hjá veitingamönnum. „Við
fengum strax fullt af umsóknum
og áttum fullt í fangi með að velja
úr þeim,“ greinir Steingerður frá
og bætir við að margar skemmtilegar hugmyndir hafi borist. „Við
vorum strax ákveðnar í að fara af

stað með Mathöll sem kæmi með
eitthvað nýtt í bland við veitingastaði sem væru búnir að sanna sig
á markaðnum. Við vildum bjóða
upp á fjölbreytni og helst frá sem
flestum heimshornum sem við
verðum að segja að hafi tekist
nokkuð vel,“ segir hún.
„Í Mathöllinni verður indverskt,
ítalskt, mexíkóskt, skandinavískt,
asískt og svo auðvitað íslenskt í
boði. Þá verður einnig kaffibás og
heitir snúðar alla daga ásamt því
sem boðið verður upp á kraftbjór.“
Steingerður og Sólveig fengu
hugmynd að mathöllinni fyrir
hálfu ári. „Málið var að við vorum
að leita okkur að húsnæði fyrir
Culiacan og vorum búnar að hafa
augastað á húsnæði á Höfðanum.
Svo áskotnaðist okkur þetta ágæta
húsnæði sem var í raun fullstórt
fyrir einn veitingastað og þá kviknaði sú hugmynd sem úr varð Mathöll. Það tekur svo sannarlega tíma
að koma svona verkefni á koppinn
og eru ansi margar hendur sem
koma að þessu verkefni með einum
eða öðrum hætti. Í allri þessari
uppbyggingu hefur ríkt mikil gleði
og kátína um leið og mathöllin
hefur verið að fæðast.“
Reykjavíkurborg kemur ekki að
þessari hugmynd þar sem Mathöll
Höfða er að öllu leyti fjármögnuð
af Steingerði og Sólveigu. Þær
fengu enga styrki eða annað slíkt
frá borginni. Mathöll Höfða er
þess vegna einkaframtak tveggja
reynslubolta úr veitingageiranum.
Steingerður bætir því við að
Mathöll Höfða verði talsvert öðruvísi en þær mathallir sem fyrir eru
á Hlemmi og á Grandanum. „Það
er einungis einn veitingastaður
sem er eins í báðum hinum mathöllunum, það mun því vera margt
nýtt og öðruvísi á boðstólum.
Markhópurinn okkar er vinn-

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

Sólveig og
Steingerður
hlakka mikið til
opnunarinnar á
föstudag enda
verður mikið
um dýrðir í Mathöll Höfða.

Í Mathöllinni
verður skemmtileg
blanda af átta veitingastöðum, ýmist alveg
nýjum á markaði og
öðrum sem þegar eru
vinsælir.
andi fólk á svæðinu og svo auðvitað fjölskyldufólkið í hverfunum
í kring. Það vantar sárlega svona
stað þar sem fólk getur hist og
borðað saman, hér í efri byggðum.
Þess vegna eru einkunnarorð
okkar „Þar sem fólk borðar
saman“. Okkur langar að sameina
íbúana hér og búa til skemmtilega
stemningu. Það þarf ekki endilega
að sækja alla skemmtun niður í
miðbæ. Mikið úrval af bjór og kokteilum verður í boði í húsinu. Það

ættu allir að finna eitthvað við sitt
hæfi. Við bjóðum líka upp á pílukast sem er hin besta skemmtun
og er orðið afar vinsælt í dag. Um
helgar verðum við til að mynda
með nýstárlegan bröns á Svanga
Manga,“ segja þær stöllur.
„Í hádeginu býður síðan Svangi
Mangi upp á íslenskan heimilismat og hlustar ekkert á tískusveiflur í mataræði. Hann notar
óspart rjóma og smjör í réttina.
Hann fussar og sveiar ef minnst er
á vegan, keto eða lágkolvetna mat.
Á bak við alla staðina er fólk sem
hefur lagt blóð, svita og tár í uppbygginguna. Það eru skemmtilegar
sögur um staðina á Facebook-síðu
Mathallar Höfða. Svo er hægt
að sjá matseðlana inni á heimasíðunni mathollhofda.is,“ segir
Steingerður.
„Sólveig á algjörlega heiðurinn
af hönnun mathallarinnar,“ upp-

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

lýsir Steingerður. Sólveig er iðnog lýsingarhönnuður að mennt
og hefur sett skemmtilegan stíl
á mathöllina. „Þar er reynt að
draga fram fyrri tíma, skemmtileg
útfærsla vinnandi manna og
kvenna fyrri tíma mun prýða
veggi mathallarinnar. Það mun svo
sannarlega setja mikinn karakter
í húsið. Það verður margt í boði í
hádeginu, alltaf einhver hádegistilboð fyrir vinnandi stéttir í kring
og svo huggulegheit á kvöldin.
Verðinu verður stillt í hóf. Vandaður matur á sanngjörnu verði. Þar
sem fólk borðar saman.“
Mathöllin verður opin alla daga
vikunnar. Á virkum dögum frá kl.
8 til 22 og um helgar frá kl. 10 til
miðnættis. Sjá einnig mathollhofda.is eða Facebook-síðu Mathallarinnar.

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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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Glæsilegt hús í Skerjafirði

E
Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

693 3356

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Anna F.
Gunnarsdóttir.

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla
Pétursson

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali
Stílisti.
899 9083
Löggiltur fasteignasali

892 8778

S í ð a n

Snorri
Snorrason

Löggiltur Fasteignasali.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K

895-2115

1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27 | Sími 588 4477 | www.valholl.is

ignamiðlun, fasteignasala, sími 588 9090,
kynnir fallegt og vel staðsett einbýlishús með
aukaíbúð og stækkunarmöguleikum. Húsið
stendur á 630 fm sjávarlóð með glæsilegu útsýni yfir
hafið, Ægisíðu og Seltjarnarnes.
Húsið er byggt árið 1965 og er í dag skráð sem
tvær íbúðir og bílskúr og er heildarstærð húss 241,3
fm. Með húsinu fylgir um 78,8 fm óinnréttað rými
sem auðvelt væri að innrétta sem íbúðarhúsnæði og
húsið yrði þá um 320 fm að heildarstærð.
Húsið skiptist þannig: Anddyri, hol, þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og baðherbergi. Neðri hæð: Innangengt er af efri hæð og einnig
sér inngangur. Einstaklingsíbúð: Herbergi, eldhús og
baðherbergi. Herbergi, geymsla og hitaklefi. Af neðri
hæð er innangengt í óskráð rými sem er án glugga og
gólfplötu.
Nánari lýsing: Komið er inn í anddyri og þaðan
inn í hol. Stofa og borðstofa eru samliggjandi og
með fallegu útsýni út á Skerjafjörðinn. Gengið er úr
stofu út á svalir og þaðan niður í garð sem snýr til
vesturs og er með skjólgóðri timburverönd. Inn af
stofu er eldhús með eldri fallegri innréttingu, inn af
því er þvottahús. Svefnherbergin eru þrjú á hæðinni.
Baðherbergi hefur verið standsett. Gólfefni eru
f lísar og parket. Neðri hæð: Einstaklingsíbúð með
sér inngangi að norðan. Íbúðin er eitt herbergi með
litlu eldhúsi og baðherbergi með sturtu. Innangengt

Fallegt hús við Gnitanes í Skerjafirði er til sölu.

er úr þessari íbúð fram á hol neðri hæðar. Þar er gott
herbergi og kyndiklefi. Bílskúrinn er með rafmagni
og hita.
Húsin við Gnitanes eiga lóð austan við Gnitanesið
þar sem gert var ráð fyrir að byggðir yrðu bílskúrar.
Upplýsingar veita Sverrir Kristinsson lögg. fs. s: 861
8514 og Kjartan Hallgeirsson lögg. fs. s: 824 9093 kjartan@eignamidlun.is

Berjarimi 24, íbúð 01-07 - 112 Reykjavík

Skálahlíð 21 - 270 Mosfellsbær
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

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

Laus Fljótlega
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
Mjög falleg 84,1 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð og bílastæði í lokaðri
bílageymslu. Afgirt timburverönd í suður. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla inn af bílastæði í bílakjallara. Íbúðin var
talsver endurnýjuð fyrir 2-3 árum. Stór sameiginlegur afgirtur garður með leiktækjum. V. 41,9 m.

Gerplustræti 31, íbúð 01-02 - 270 Mosfellsbær

OP OP
IÐ IÐ
HÚ HÚ
S S

Leirutangi 14 - 270 Mosfellsbær

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

Hringdu og bókaðu skoðun
Fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt
tvöföldum bílskúr. Við hlið hússins stendur
bílskúrinn sem er ókláraður. Gott skipulag.
Mjög fallegt 237 fm einbýlishús með bílskúr, innst í botnlanga við Reykjamel 13 (Blómvangur)
Glæsilegt stórt eldhús og stórar stofur.
í Reykjahverfi í Mosfellsbæ. Eignin stendur á 2100 fm gróinni og skjólsælli eignarlóð. Rétt við
Tvö baðherbergi. Fallegur gróinn garður í
lóðarmörkin rennur Varmá og er stutt í náttúruna og góðar gönguleiðir. Gamalt og sjarmerandi
suðurátt með steyptri verönd og skjólgirðinu.
hús með góða sál og mikla sögu. V. 94,5 m.
V. 79,9 m.

Grenibyggð 12 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

107,0 m2 raðhús á einni
hæð. Eignin skiptist í þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, eldhús
og stofu. Geymsluloft.
Hellulagt bílaplan og
timburverönd í suðurátt.
Geymsluskúr er á
baklóð. Mikil lofthæð er í
húsinu sem gerir eignina
bjarta og skemmtilega.
Leikskóli í göngufæri. V.
52,9 m.

Falleg 62,8 m2, 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi og sérafnotarétti á lóð fyrir framan stofu í lyftuhúsi við Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Falleg gólfefni, vandaðar innréttingar,
kæli- og frystiskápur og uppþvottavél í eldhúsinnréttingu, gluggatjöld frá Álnabæ. V. 35,9 m.

Svöluhöfði 9 - 270 Mosfellsbær
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Ástu-Sólliljugata 32 - 270 Mos
Opið hús þriðjudaginn 19. mars frá kl. 17:30 til 18:00
Fallegt og vel skipulagt 209,1 m2 einbýlishús. Fimm rúmgóð svefnherbergi, stofa, borðstofa,
fallegt eldhús, þvottahús, gestasalerni, baðherbergi með sturtu og baðkari og rúmgóð vinnustofa með snyrtingu. Lóðin er hornlóð með trjám og góðum timburveröndum. V. 87,5 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Fallegt 180 m2 raðhús á tveimur hæðum
með bílskúr. Á jarðhæð eru 2 svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, þvottahús
og fataherbergi. Á efri hæðinni er bílskúr,
forstofa, geymsla, gestasnyrting, eldhús,
stofa og borðstofa. Stórar svalir í suðurátt.
V. 67,9 m.

Sölkugata 3 - 270 Mosfellsbær
Hringdu og bókaðu skoðun

Laus Fljótlega

Fallegt 213,7 m2 parhús á einni hæð með
bílskúr á fallegum stað í útjaðri byggðar. Eignin
skilast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga
að innan með grófjafnaðri lóð. Fjögur svefnherbergi, eldhús, stofa og borðstofa, baðherbergi,
gestasnyrting, þvottahús, forstofa, geymsla og
bílskúr. V. 73,9 m.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

ÁLALIND 1-3, 201 KÓPAVOGI

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 824 4031

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392
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ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON 820 2399

JÓHANNA 662 1166 / KRISTÍN 824 4031

Opið hús mánudaginn 18. mars. klukkan 17:00-18:00.
Einungis 7 íbúðir eftir í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru tilbúnar til
afhendingar með gólfefnum við kaupsamning. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
með stæði í bílageymslu. Ásett verð 55,1 millj. 4ra herbergja íbúðir á þriðju,
fjórðu og ﬁmmtu hæð með stæði í bílageymslu. Ásett verð frá 58,5 – 66,5 millj.
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ÍBÚÐIR TIL SÝNIS ALLA DAGA, VINSAMLEGAST BÓKIÐ SKOÐUN
Miðsvæðis í Reykjavík - Íbúðir til afhendingar.
Glæsilegar íbúðir sem eru til afhendingar ﬂjótlega. Um er að ræða 2ja, 3ja og
4ra herb. íbúðir. Fallegar og vandaðar innréttingar. Allar nánari upplýsingar
gefur Þorlákur Ómar Einarsson lögg.fast. í síma 820-2399

Vandaðar innréttingar og tæki. Rúmgóð stæði og frágangur til fyrirmyndar.
Útsýni til vesturs úr öllum íbúðum. Svalir bæði til austurs og vesturs.

ESKIHLÍÐ 5, 105 RVK

39.5M
OP
IÐ

MATTHILDUR SUNNA

51.9M

690 4966

106M

MATTHILDUR SUNNA

690 4966

Vel staðsett í 101 Rvk. þrjár íbúðir í 4ra íbúða húsi.
Þarfnast standsettningar að hluta og til afh. strax.

42.5M

820 2399

MATTHILDUR 690 4966 / KJARTAN 663 4392

Vönduð 85,1 fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Geymsla í 3ja herbergja, 80,8 fm. íbúð á annarri hæð í þriggja hæða blokk,
sameign og svalir til suðurs. Vandaðar innréttingar frá GKS trésmiðju, með bílskúr. Svalir í suður. Geymsla í sameign.
harðparket og ﬂísar á gólfum og innbyggður ísskápur og uppþvottavél.

EFSTASUND 37, 104 RVK

59.9M
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ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON

FROSTAFOLD 38, 112 RVK
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Opið hús ﬁmmtudaginn 21. mars. klukkan 17:30-18:00.
Björt, 78.8 fm, 2ja herb. íbúð með sérinngang. Húsið er neðst í
botnlanga með sérmerktu bílastæði. Tvær geymslur fylgja eigninni.

LJÓSVALLAGATA 14, 101 RVK

LINDARGATA 28, 101 RVK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

64.9M
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663 2508

Opið hús þriðjudaginn 19. mars. klukkan 17:30-18:00.
Vel staðsett og skemmtilega hönnuð sérhæð í tvíbýlishúsi, með
sérinngangi, stórum stofum og rúmgóðu eldhúsi.

RAUÐALÆKUR 57, 105 RVK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

HÚ
S

663 2508

Opið hús miðvikudaginn 20. mars. klukkan 17:30-18:00.
Frábærlega staðsett 133,9 fermetra sérhæð með 26,7 fermetra
bílskúr á besta stað við Rauðalæk.

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

Strikið – Sjálandi Garðabæ / Naustavör – Bryggjuhverﬁð Kópavogi Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
Brekkugerði. Glæsilegt einbýlishús.

Sunnubraut – Kópavogi.
400 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með hitaðri
heimreið í Brekkugerði. Eignin er í góðu ástandi og
hefur að hluta verið endurnýjuð. Eldhús með nýlegum innréttingum. Þrjár samliggjandi stofur sem
samanstanda af borð- setu- og arinstofu. Garðstofa með útgengi á tvær verandir. Óvenju stórt
hjónaherbergi með miklum skápum. Fjögur minni
herbergi. Auðvelt er að gera séríbúð neðri hæð.
Fasteign á stórri lóð fjarri umferðarnið á
grónum, fallegum og rólegum stað miðsvæðis í
borginni. Stutt í þjónustu og út á aðalbrautir.

Brekkusel 8. Endaraðhús með aukaíbúð.
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Aspargrund 3 – Kópavogi. Einbýlishús nærri Fossvogsdalnum.
Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Fallegt 247,5 fm. endaraðhús á þremur hæðum
með gluggum í þrjár áttir og auka 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð auk 22,6 fm. bílskúrs. Afgirt baklóð
með tveimur viðarveröndum og tyrfðri ﬂöt. Á
hæðunum eru: Rúmgóðar og bjartar stofur með
útgengi á svalir. Eldhús með miklum innréttingum.
Einngi er útgengi á suðursvalir úr hjónaherbergi
þaðan sem nýtur útsýnis til sjávar og að Reykjanesinu.
Góð staðsetning á rólegum og grónum stað
við Brekkusel í Reykjavík. Mögulegt væri að
stækka íbúð á jarðhæð í 3ja herbergja. Verð
74,9 millj.

Brávallagata 12. 4ra herbergja íbúð auk stúdíóíbúðar í risi.
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Eignin verður til sýnis í dag,
mánudag frá kl. 17.15 – 17.45
• Björt og falleg 140,4 fm. eign við Brávallagötu 12
í Reykjavík, sem samanstendur af mikið uppgerðri
4ra herbergja íbúð á 3. hæð með svölum til suðurs
og stúdíóíbúð í risi auk íbúðarherbergis í kjallara, sér
geymslu á baklóð og sér geymslu í kjallara þar sem
allar lagnir eru til staðar fyrir salerni.
• Íbúð á 3. hæð sem er skráð 102,0 fermetrar að
stærð að meðtöldu íbúðarherbergi í kjallara er öll
nýlega endurnýjuð á vandaðan og smekklegan
máta og er í góðu ástandi.
• Íbúð í risi er skráð 29,0 fermetrar, en er að miklum
hluta undir súð og gólfﬂötur því stærri og skiptist
í gang, eldhús, baðherbergi og alrými sem í eru
svefnherbergi og stofa.
Verð 74,9 millj.

Hringbraut 65. 3ja herbergja íbúð á efri hæð.
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• Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað við
Sunnubraut 30 í Kópavogi. Húsið er skráð
272,8 fm. að stærð á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum 47,5 fm. bílskúr.
• Húsið stendur á 793,0 fm. lóð með frábæru
útsýni. Gert er ráð fyrir 70 fm verönd til suðurs
með tengi fyrir heitum potti og 90-100 fm þaksvölum. Útengi á þaksvalir af efri hæð hússins.
• Arkitekt hússins er Guðmundur Gunnlaugsson.
• Húsið er á byggingarstigi 2-3 og er búið að
steypa upp neðri hæð að mestu leyti. Allir
gluggar, útihurðir, svalahurðir og bílskúrshurð
fylgir með í kaupunum

Eignin verður til sýnis á morgun
þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
• Mjög góð 72,9 fm. íbúð á 2. hæð við Hringbraut í
Reykjavík. Útgengi úr stofu á góðar suðvestursvalir.
Auk þess er útgengi á norðvestursvalir frá stigapalli
sameignar.
• Lofthæð íbúðar er 2,6 metrar. Rúmgott risloft yﬁr
hluta íbúðar og tvær sérgeymslur í kjallara. Íbúðin er
mikið endurnýjuð. Má þar nefna nýtt eldhús, gólfefni
og skápar. Skipt var um alla tengla og slökkvara og
internettenglum komið fyrir í öllum herbergjum.
• Íbúðin er öll nýmáluð og gluggar/hurðir lakkað.
Skipt var um þak á húsinu sl. haust.
Verð 41,9 millj.
Virkilega falleg íbúð sem hefur verið endurnýjuð á vandaðan hátt.

S
HÚ G
Ð UDA
I
OP V IK
Ð
MI

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Fallegt 204,2 fm. 5 herbergja einbýlishús, hæð
og ris að meðtöldum 32,4 fm. bílskúr á frábærum stað í Kópavogi með Fossvogsdalinn í
göngufæri. Stórar viðarverandir með heitum potti
og útisturtu.
• Húsið er svokallað RC hús, byggt úr timbri og
hefur fengið einstaklega gott viðhald í gegnum
tíðina.
• Eldhús með nýlegri háglansinnréttingu. Rúmgóðar stofur Sjónvarpshol með útgengi á svalir.
Þrjú svefnherbergi.
• Lóðin er 730 fm. gróin og falleg með miklum
gróðri.
Verð 84,9 millj.

Freyjugata 9. Mikið endurnýjuð 3ja - 4ra herbergja íbúð.
S
HÚ G
Ð DA
I
O P I ÐJ U
ÞR

Eignin verður til sýnis á morgun,
þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Góð 78,2 fm. íbúð á 1. hæð í fjórbýlishúsi við
Freyjugötu. Sameiginlegur inngangur er með
öðrum íbúðum hússins.
Stofan er mjög rúmgóð og væri möguleiki að
bæta við þriðja herbergi í hluta af stofu. Búið er
að endurnýja eldhús og baðherbergi og hluta
gólfefna. Þvottaaðstaða er á baðherbergi.
Búið er að endurnýja gler og glugga í íbúðinni og
húsið var múrviðgert og málað að utan árið 2013.
Verð 40,9 millj.

Ásakór 7 - Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð.
S
HÚ G
Ð DA
I
O P I ÐJ U
ÞR

Eignin verður til sýnis á morgun,
þriðjudag frá kl. 18.00 – 18.30
• Falleg 128,7 fm. endaíbúð á 2. hæð með
gluggum í 3 áttir og stórum svölum til suðurs í
lyftuhúsi nærri skóla við Ásakór í Kópavogi. Sér
bílastæði í bílageymslu.
• Þrjú rúmgóð herbergi. Vinnuaðstaða innaf holi þar
sem hægt væri að gera lítið aukaherbergi. Opið
eldhús við stofu sem er mjög rúmgóð.
• Húsið að utan er í góðu ástand, klætt með
marmarasalla, yﬁrfarið og viðgert árið 2018.
Verð 55,0 millj.
Staðsetning er mjög góð þaðan sem mjög
stutt er í Hörðuvallaskóla, leikskóla, sundlaug,
verslanir og aðra þjónustu auk þess sem stutt er
í útivistarsvæði.

Sæbólsbraut 28- Kópavogi. 3ja herbergja endaíbúð.

Völvufell. 4ra herbergja íbúð.
• Mikið endurnýjuð 109,4 fm. íbúð á 4. hæð
við Völvufell í Breiðholti. Búið er að endurnýja
eldhús, baðherbergi og hluta gólfefna. Svalir eru
yﬁrbyggðar og upphitaðar.
• Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu og er
með góðum gluggum til austurs. Þvottaherbergi
innan íbúðar. Þrjú herbergi.
• Húsið er klætt með álklæðningu og búið er
skipta um alla glugga og gler. Sameign er snyrtileg.
Verð 38,5 millj.

S
HÚ G
Ð UDA
I
OP V IK
Ð
MI

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• 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

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

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

LINDARGATA 39
101 REYKJAVÍK

KVISTALAND 17
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

3ja herbergja 97,7 fermetra íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum og sér bílastæði í bílageymslu í vönduðu fjölbýlishúsi. Allar
innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki eru í baðherbergi og í eldhúsi. Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og
fallegur útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. V. 64,9 m
Opið hús mánudaginn 18. mars milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is, Þórarinn M. Friðgeirsson, lg.fs. s. 899 1882.

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

220,2 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Fossvogi. Húsið skiptist í anddyri, snyrtingu, stofu, borðstofu, opið eldhús,
3-4 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Bílskúrinn er í dag notaður sem herbergi og geymsla en auvelt að gera aftur að bílskúr.
Húsið stendur á stórri lóð neðan götu með fallegum grónum garði og suðurverönd. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. V. 119,0 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. mars milli kl 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

FLÓKAGATA 60
105 REYKJAVÍK

ÁSVALLAGATA 3
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

ÞÓRSGATA 21
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Björt og falleg 81,8 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í ltilu fjölbýli.
Aukin lofthæð er í íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamning.
V. 46,7 m
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun.is

Góð 81.9 fm 3ja herb. íbúð á jaðhæð. Parket á gólfum,baðherbergi með sturtu. Eldhúsið er með viðarinnréttingu. V. 42,9 m
Opið hús mánudaginn 18. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096,
dadi@eignamidlun.is

BERGSMÁRI 6
201 KÓPAVOGUR

ENGJASEL 86
109 REYKJAVÍK

GRÝTUBAKKI 22
109 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

5 herbergja efri sérhæð með sameiginlegum inngangi með risíbúð. Birt stærð íbúðarrýmisins er 119,2 fm, útigeymslunnar 5,3 fm og
geymslu í risi 1,5 fm, samtals 126 fm. Eignin skiptist í: hol, 3 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús, baðherbergi, kalda geymslu undir stiga og
litla geymslu í risi. V. 65,9 m
Opið hús þriðjudaginn 19. mars milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eigmamidlun.is.

Virkilega gott 196 fm einbýlishús úr timbri við Bergsmára. Fjögur góð svefnherbergi, möguleiki á því fimmta. Góðar stofur og rúmgott
eldhús. Skjólgóð verönd. Mjög góð staðsetning nálægt verslun, þjónustu og íþróttasvæði. V. 86,9 m.
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

EIÐISTORG 1
170 SELTJARNARNES

OPIÐ HÚS
60.7 fm 2ja herb. vel skipulögð íbúð á 3.hæð í nýlega viðgerðu
og máluðu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa og svefnherbergi, tengi á
baðherbergi fyrir þvottavél. V. 33,9 m
Opið hús mánudaginn 18. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Um er að ræða góða fjögurra herbergja 120,9 fm íbúð ásamt
stæði í bílageymslu á þessum vinsæla stað. V. 40,9 m
Opið hús þriðjudaginn 19. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs.s. 695 7700,
alexander@eignamidlun.is

EYJABAKKI 11
109 REYKJAVÍK

RAUÐÁS 12
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Góð 4ra herbergja samtals 102,4 fm íbúð við Eyjabakka með
bílskúr á fjölskylduvænum stað í neðra Breiðholti. Stutt í helstu
þjónustu. V.39,5 m
Opið hús miðvikudaginn 20. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Nánari uppl. Hreiðar Levý s. 661 6021, hreiðar@eignamidlun.is,
Kjartan Hallgeirsson lg.fs.

140 fm, 6 herb. íbúð á tveimur efstu hæðunum í góðu vel
staðsettu fjölbýli. Fjögur svefnherbergi . Góðar innréttingar.
Hentug fjölskyldueign í grónu hverfi. Fallegt og mikið útsýni úr
íbúð. V. 48,9 m
Opið hús miðvikudaginn 20. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700,
alexander@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
104 fm góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í hol, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Sér geymsla í
kjallara. Sameignilegt þvottahús og hjólageymsla. V. 37,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs/leigumiðlari,
s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

ÁRVAÐ
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
82,1 fm björt og falleg þriggja herbergja íbúð í lyftublokk á
2. hæð á þessum vinsæla stað.
Möguleiki á að fá afhent fljótlega eftir kaupsamning. V. 42,9 m
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
s. 588 9090

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

ÆSUFELL 4
111 REYKJAVÍK

ARAHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

92,1 fm 3-4 herbergja íbúð á 6. hæð í lyftublokk með góðu útsýni.
Þriðja svefnherbergið var bætt við útfrá stofu og auðvelt er að
taka þann vegg niður til að stækka stofuna aftur. V. 32,9 m
Opið hús þriðjudaginn 19. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

JÖKLAFOLD 41
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

ESJUGRUND 58
116 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

GNITANES 8
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

SJAFNARBRUNNUR
113 REYKJAVÍK

Góð 82 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í litlu snyrtilega álklæddu
fjölbýli. Hraunavallaskóli er við húsið og stutt í verslun. Sér
inngangur er af svölum. Öll stór tæki í eldhúsi og þvottahúsi fylgja
með. V. 38,9 m
Nánari uppl.Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs./leigumiðlari,
s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

BREIÐAVÍK 29
112 REYKJAVÍK

131.9 fm 4 herb. íbúð með sér inngangi, bílskúr og sér afnotafleti.
Eignin skiptist í: forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús,
þvottahús og baðherbergi. V.49,9 m
Opið hús þriðjudaginn 19. mars milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

DREKAVELLIR 20
221 HAFNARFJÖRÐUR

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

63.1 fm 2ja herb. íbúð á 1.hæð í fjölbýlishúsi á góðum útsýnisstað.
Yfirbyggðar svalir. Rúmgóð stofa og svefnherbergi, parket
endurnýjað á stofu og holi. Snyrtileg sameign. V. 29,5 m
Opið hús þriðjudaginn 19. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

136.8 fm 4 herb. íbúð með bílskúr og tvennum svölum í
barnvænu hverfi. Eignin skiptist í: forstofu , 3 svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi og bílskúr.
Opið hús þriðjudaginn 19. mars milli kl 18:00 og 18:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096,
dadi@eignamidlun.is

Virkilega góð 220 - 230 fm 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr og tveimur baðherbergjum.
V. 73,5 – 74,9m. AÐEINS 3 HÚS EFTIR
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs., s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

SÍMI 588 9090

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 eða
má auðveldlega bæta við íbúðarrými hússins. V. 49,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með aukaíbúð og stækkunarmöguleikum. Húsið stendur á 630 fm lóð með glæsilegu útsýni. Húsið
er byggt árið 1965. Í dag er húsið skráð sem tvær íbúðir og bílskúr og er heildarstræð húss 241,3 fm. Með húsinu fylgir ca. 78,8 fm
óinnréttað rými sem auðvelt væri að innrétta sem íbúðarhúsnæði, og húsið yrði þá um 320 fm að heildarstærð.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is, Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@
eignamidlun.is

LÆKJASMÁRI 7
201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS
Björt og vel staðsett þriggja herbergja 81,8 fm íbúð á jarðhæð
í litlu fjölbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Rúmgóður
sólpallur til vesturs. Innangengt í bílskýli. V 4,9 m.
Opið hús mánudaginn 18. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs s. 896 1168,
brynjar@eignamidlun.is

KETILSSTAÐIR - SUMARHÚS
HOLTA- OG LANDSVEIT

FISKISLÓÐ 45
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Sumarhús á útsýnisstað í Holta- og Landsveit. Húsið stendur
á landi Ketilsstaða og er hannað af Guðmundi Gunnlaugssyni
arkitekt á Archus. V. 52,5 m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttirs lg.fs. s. 862 1110,
hrafnhildur@eignamidlun.is

KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

68,6 fm atvinnu- og iðnaðarhúsnæði, 2 hæðir og ris.
V. 28,9 m
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson, s. 661 6021,
hreidar@eignamidlun.is, Sverri Kristinsson lg.fs. s. 861 8514

Fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr. Glæsilegt útsýni og
skjólgóður sólpallur. V. 79,9 m.
Opið hús mánudaginn 18. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700,
alexander@eignamidlun.is

VESTURVÖR 22
200 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN
827,4 fm atvinnu- og iðnaðarhúsnæði með byggingarétt .
V. 350,0 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs., s. 824 9096,
dadi@eignamidlun.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

BÓKIÐ SKOÐUN

Opið hús Mán. 18. mar. frá kl. 17:00-17:30

ÞINGVAÐ 35
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

115M

110 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

210m

2

GLÆSILEGT HÚS VIÐ NÁTTÚRUPERLU
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

EINARSNES 30
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

109M

Opið hús Þri. 19. mar. frá kl. 17:00-18:00

101 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

199.2m

2

GLÆSILEGT PARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mán. 18. mar. frá kl. 16:30-17:00

KÓPAVOGSBRÚN 2-4
ÍBÚÐIR

VERÐ:

89.9M

200 KÓPAVOGUR
170m2

NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR - LÆKKAÐ VERÐ
BÖVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

DALBREKKA 34
ATVINNUHÚS

VERÐ:

79M

200 KÓPAVOGUR
LAGER

345m2

HENTUGT HÚSNÆÐI FYRIR ÝMSA STARFSEMI
ÞÓRA 777 2882 OG ÚLFAR 897 9030

VERÐ:

72.5M

109 REYKJAVÍK

3 HERBERGI

143m2

BJÖRT OG FALLEG ÍBÚÐ - STÆÐI Í BÍLAG.
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

Opið hús Mán. 18.mar. frá kl. 18:00-18:30

ÁLFKONUHVARF 59
ÍBÚÐ

VERÐ:

45.9M

89.9M

5 HERBERGI

149m2

EINSTAKT HÚS Í HJARTA BORGARINNAR
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

MARÍUBAUGUR 107
RAÐHÚS

VERÐ:

75.5M

113 REYKJAVÍK

6 HERBERGI

202.5m2

FJÖLSKYLDUHÚS Á EINNI HÆÐ
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mán. 18. mar. frá kl. 18:00-18:30

Opið hús Sun. 17. mar. frá kl. 17:00-17:30

ÍBÚÐ

VERÐ:

101 REYKJAVÍK

Opið hús Þri. 19. mar. frá kl. 17:45-18:15

4-5 HERBERGI

SKÓGARSEL 41-43

HAÐARSTÍGUR 15
EINBÝLISHÚS

GRÆNAHLÍÐ 14
RISHÆÐ

VERÐ:

56.9M

105 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

101m2

SÉRLEGA FALLEG NÝLEGA ENDURGERÐ HÆÐ
ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

3 HERBERGI

95.8m2

ÞVOTTAHÚS INN Í ÍBÚÐ, STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR

621 2020

LINDARGATA 35
ÍBÚÐ

VERÐ:

45.4M

ÍBÚÐ

VERÐ:

59.9M

107 REYKJAVÍK

3 HERBERGI

103.5m2

SÉRLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mán. 18.mar. frá kl. 17:00-17:30

Opið hús Mán. 18. mar. frá kl. 17:30-18:00

203 KÓPAVOGUR

GRANDAVEGUR 42G, ÍB. 203

101 REYKJAVÍK
2 HERBERGI

76m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
BÖVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

SKIPHOLT 7
ÍBÚÐ

VERÐ:

33.9M

105 REYKJAVÍK
2 HERBERGI

58.7m2

LAUS STRAX - BÍLASTÆÐI Í LOKUÐU PORTI
GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR

621 2020

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

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Svan G. Guðlaugsson Gunnar H. Einarsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Þóroddur S. Skaptason Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508
Sími: 663 5851

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Friðrik Þ. Stefánsson

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Nesbali 36
170 Seltjarnarnes

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

hdl. og aðst. fasteignasala
Sími:

616 1313

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

904 fm eignarlóð sunnan megin á Seltjarnarnesi.
Lóðin er á einstökum stað við óbyggt svæði og nýtur
óhindraðs útsýnis út á Bakkatjörn og til sjávar.
Nálægð við náttúru, golfvöll og göngustíga.
Teikningar af ca. 330 fm einbýlishúsi
á einni hæð fylgja.

Tilboð óskast

Kolbeinsmýri 5
170 Seltjarnarnesi

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

569 7000

Ásgarður 67
108 Reykjavík

un
Bókið skoð

www.miklaborg.is

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum
ásamt kjallara
3 svefnherbergi
Fallegur suðurgarður með timburverönd
Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu

Nánari upplýsingar veitir:

Með þér alla leið

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

Verð:

49,9 millj.

Vel skipulagt 265,3 fm endaraðhús á
þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi.
Fimm svefnherbergi (geta verið sex),
falleg stofa með mikilli lofthæð og arni.
Útgent á rúmgóða timburverönd með
tengi fyrir heitum potti úr stofu.
Búið er að endurnýja neysluvatnslagnir
í húsinu.
Til stendur að skipta um
járn á þaki, setja nýtt gler
Nánari upplýsingar veita:
Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
og mála húsið að utan
pall@miklaborg.is sími: 893 9929
á kostnað seljanda.
Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Verð:

95,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 18.mars kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 19. mars 17:00 - 17:30

Flókagata 13

Nýlendugata 15A

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

101 Reykjavík

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:

Sjarmerandi eign á besta stað við
Nýlendugötu í 101 Reykjavík
Skv Þjóðskrá er íbúðin skráð tæpir 53 fm
Eignin getur verið laus við kaupsaming
Nánari upplýsingar veitir:

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

29,9 millj.

.

Þægileg fyrstu kaup

31,0 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 18. mars kl. 17:00 - 17:30

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

Skipholt 11

Uglugata 32

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

Vel skipulög 4-5 herb. 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 tibúinn til afheningar
við kaupsamning

105 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir::

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

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

42,9 millj.

58,9 millj.

Verð:

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

mánudaginn 18. mars kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir:

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

Njálsgata 58b

Heiðargerði 100

101 Reykjavík

108 Reykjavík

Tvær íbúðir sem hafa
verið mikið endurnýjaðar
Önnur er 3ja herbergja og hin 2ja herbergja.
Báðar með sérinngangi.
Lokaður garður.

Fallegt 186 fm einbýlishús, innst í götu, á
rólegum stað í Heiðargerði 5 svefnherbergi,
2 rúmgóðar stofur og innréttaður bílskúr

2 fastanúmer:
58,4 fm kjallari á 39,5 millj
og 69 fm efri hæð á 45,9 millj

Búið að fara í þak, glugga, skólp,
dren og lagnir

Nánari upplýsingar veitir:

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

84,9 millj.

77,9 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

Perlukór 1C

Þriðjudaginn 19. mars kl. 12:00 - 12:20

203 Kópavogur

Andrésbrunnur 2
113 Reykjavík

Mjög falleg 120,5 fm íbúð á 1. hæð

lli
með sólpa
Nánari upplýsingar veitir:

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

Eignin er 4ra herbergja
Stór og góður lokaður sólpallur
Bílastæði í 3ja bíla bílageymslu
)DOOHJIM¸OVN\OGXHLJQ¯Jµ²XKYHUˋ
Verð:

52,5 millj.

OPIÐ HÚS

.

miðvikudaginn 20. mars kl 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 19. mars 16:00 - 16:30

Íbúð á tveimur hæðum, að stærð 255 fm
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals

Garðastræti 40

Glæsilegt stórt opið eldhús

101 Reykjavík

Stofur með miklu útsýni allan hringinn
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum

148 fm íbúð á miðhæð

Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn

Tvennar svalir 3 svefnherbergi

Stæði í lokaðri bílageymslu

Tvennar stofur
Nánari upplýsingar veitir:

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

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík
Þvottahús í sameign er á jarðhæð
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

75,5 millj.

Verð:

Með þér alla leið

104,9 millj.

Miðbraut 28

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.

170 Seltjarnarnes

Húsið er álklætt að utan sem og gluggar
og er því viðhaldslétt
Fullbúnar og tilbúnar
til afhendingu

Verð frá:

73,9 millj.

OPIÐ HÚS

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Útsýni til sjávar

Laufengi 124

112 Reykjavík

Falleg og björt 4ra herbergja endaíbúð
á 3ju hæð í Grafarvogi

Tjarnarstígur 8

Ástu-Sólliljugata 32

Stutt frá skóla og þjónustu 2-3 mín gangur í Egilshöll þar sem
eru meðal annars kvikmyndahús, keilusalur, veitingastaðir,
skautasvell og íþrótta og heilsurækt

Tvílyft um 190 fm einbýlishús á
Verð : 89,9
þessum eftirsótta stað við sjávarsíðuna
á Seltjarnarnesi
Húsið hefur verið talsvert endurnýjað
Innra skipulag gott og bíður uppá ýmsa möguleika
Góð alrými, 3-4 svefnherbergi og 2 baðherbergi

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

Verð :

43 ,9 millj.

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Skipalón 7

220 Hafnarfjörður

Björt og fallega 110,7 fm fjögurra
herbergja endaíbúð á jarðhæð í vönduðu
nýlegu fjölbýli Stæði í bílageymslu

Verð :

52,9 millj.

Verð :

3-4 svefnherbergi, snyrting

79,9 millj.

Þvottahús, rúmgóður bílskúr
Útsýni er frá húsinu
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Hrísrimi 30
svefnherbergi á neðri hæð, tvö baðherbergi,

210 Garðabæ

Rúmlega 190 fm einbýlishús

Nánari upplýsingar:

Parhús, sem er rúmlega 200 fm, skiptist í þrjú

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

Holtsbúð 101

Þvottahús innan íbúðar

Verð :

Bjart og fallegt 180 fm raðhús
á tveimur hæðum
Stórar stofur og svalir í suður
Rúmgóður bílskúr
Vönduð eign

Verð :

67,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Baðherbergi, eldhús endurnýjað

Sér inngangur og afgirt verönd með skjölvegg

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

millj.

270 Mosfellsbær

löggiltur fasteignasali

Eskiholt 19

210 Garðabær

Fallegt, vel staðsett og vandað einbýlishús
128,5
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

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskari H. Bjarnasen

löggiltur fasteignasali

112 Reykjavík

Jöklafold 43

74,9 millj.

Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herb.
106 fm íbúð

Verð :

löggiltur fasteignasali

112 Reykjavík

Byggðarendi 1

46,9 millj.

317 fermetra einbýlishús á tveimur

108 Reykajvík

hæðum með innbyggðum 27 fm bílskúr

Verð :

120,0 millj.

rúmgóða stofu með góðri lofthæð, eldhús, sólskála og bílskúr

Rúmlega 100 fm sérlóð út frá stofu

6-7 svefnherbergi

Skjólgóðar svalir mót suðri - Útsýni til Viðey og Snæfellsjökuls

Nýlegt eldhús og gólfefni

Útsýni er úr stofu að Esjunni, Úlfarsfelli, Skálafelli og víðar

Göngufæri við skóla

Björt og falleg

Útgengi á stórar svalir sem snúa til austurs og suðurs

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Mánatún 9

105 Reykjavík

Glæsileg íbúð á efstu hæð

Verð :

172 fm - 4 svefnherbergi

110,0 millj.

Þrennar svalir
2 stæði í bílageymslu
Nánari
upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 775 1515

Ferjuvað 3
Vel skiplögð 79 fm, 3ja herbergja
ásamt stæði í bílgeymslu
Fallega sérsmíðaðar innréttingar
Lyftuhús, byggt árið 2013
Traustur verktaki síðan 1991
Laus strax

Verð :

210 Garðabær

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
Verð : 73,9
á 2. hæð í góðu lyftuhúsi við Holtsveg 41
í Urriðaholti
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir með eigninni
Íbúðin er skráð skv Þjóðskrá 1477 fm og þar af
er geymsla 16,8 fm - Stórar svalir
s. 778 7272 Axel Axelsson

Holtasel 36

109 Reykjavík

275 fm einbýli m aukaíbúð
Verð :
Fjögur svefnherbergi eitt þeirra
sameinað úr tveimur
Stofa og eldhús á jarðhæð, opið og bjart rými
Þvottahús í kjallara
Bílskúr m hurðaopnara, málað gólf
)DOOHJXUJDU²XUXPKYHUˋVK¼V

87,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Hraunbær 92

43,9 millj.

Rúmgóð og snyrtileg 2ja herb íbúð

Verð :

61,1 fm á 3 og efstu hæð hússins

110 Reykjavík

Álalind 3

30,7 millj.

Falleg og ný 3ja herbergja
Fullbúin með gólfefnum og

Eldhús með góðri innréttingu og borðkrók

201 Kópavokur

fallegum innréttingum

52,6 millj.

Verð :

Eignin getur verið laus við kaupsamning

Viðhaldslétt og vel staðsett hús

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

91 fm auk stæðis

Rúmgóð stofa með útgengi á svalir

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

millj.

Nánari upplýsingar:

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

Holtsvegur 41

löggiltur fasteignasali

11. hæð
einstakt útsýni

Þorrasalir 10

201 Kópavogur

Virkilega fallegt og stílhreint 257 fm
Verð :
einbýlishús á tveimur hæðum innst í
botnlanga við Þorrasali í Kópavogi
Fimm svefnherbergi og aukaíbúð í bílskúrnum
Gróinn garður pallur og heitur pottur
Frábært útsýni

129,0 millj.

Verð frá:

Gott auglýsingagildi v Vesturlandsveg

Nánari upplýsingar:

84,9 millj.

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Reykjavíkurvegur 31

35,5 millj.

Falleg og mikið uppgerð stúdíóíbúð í 101

Verð :

Sörlaskjól 76

22,9millj.

Falleg 4ra til 5 herbergja 108 fm íbúð
með sér inngangi

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Hjarðarhagi 42

löggiltur fasteignasali

strax

107 Reykjavík

Smáragata 16

101 Reykjavík

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

3ja herbergja íbúð á 2. hæð Alls 89 fm
Verð : 42,7 millj.
m geymslu í kjalllara og risi
Vel með farin íbúð með suðursvölum
Tvískipt stofa með parket á gólfum.
Breyta mætti öðrum hluta í svefnherbergi.
Rúmgott svefnherbergi m miklu skápaplássi. Eldhús m eldri
en vel með farinni innréttingu. Stutt í barna- og grunnskóla

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

49,5 millj.

á síðustu 10 árum

Laus

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Verð :

Dren, þakjárn, skólp og glugga

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

107 Reykjavík

Búið að endurnýja nánast allt ytra byrði

Háskólinn í göngufæri ásamt annarri þjónustu

6W¨²L¯E¯ODJH\PVOXI\OJLUˌHVWXP¯E¼²XP
s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

millj.

löggiltur fasteignasali

101 Reykjavík

¯6NHUMDˋU²L¯5H\NMDY¯NPH²V«ULQQJDQJL

Geymslur eru í kjallara

201 Kópavogur

Nánari upplýsingar:

110 Reykjavík

Nokkrar íbúðir eftir.

Rjúpnasalir 14

Mjög rúmgóð og falleg íbúð á 11. hæð
Verð : 62,5
Einstakt útsýni í góðu viðhaldsléttu húsi
6WµURSLQDOU¿PLRJ\ˋUE\JJ²DUVµOU¯NDUVYDOLU
Tvö svefnherbergi, hægt að stúka af það þriðja
Gott baðherbergi með sturtu, sér þvottahús
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

Verð :

4 mtr há innkeyrsluhurð

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Tangabryggja 15
glæsilegar íbúðir í nýbyggingu.

333 fm atvinnuhúsnæði á besta stað

Eignin er í útleigu í dag m góðum tekjum

löggiltur fasteignasali

Miklaborg og ÞG Verk kynna

110 Reykjavík

Stór opin salur, milliloft m 3 herb.

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

Viðarhöfði

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

Tilboð óskast

Öldugata 14

101 Reykjavík

Miklaborg kynnir sérlega fallega 482 fm
heila húseign á horni Öldugötu og Ægisgötu Verð : 225,0
Um er að ræða vel byggt steinteypt hús
sem stendur á 500 fm eignarlóð á besta
stað í miðbæ Reykjavíkur
Góð staðsetning í hjarta miðbæjarins þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

millj.

Nánari upplýsingar:

Erluhólar 4

111 Reykjavík

Reisulegt tvílyft 312 fm einbýli með
Tilboð
tveimur útleigueiningum
Frábært útsýni og nálægð við
Elliðaárdalinn
Stórar stofur og fjögur svefnherbergi í aðalíbúð
Góð 2ja herbergja íbúð og stúdío íbúð 43,9 fm bílskúr
Stórar svalir og pallur

óskast

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232 Þórhallur Biering

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Langalína 2

210 Garðabær

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
með útsýni
Tvö stæði í bílageymslu fylgja
með í kaupum
Tvennar svalir til suðurs og norðurs
/DXVˌMµWOHJD

Verð :

72,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Þorláksgeisli 1
Verð :

47,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

105 Reykjavík

Grandavegur 42 F

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

110,7 fm íbúð á jarðhæð, sérinngangur,
\ˋUE\JJ²VYDODYHU¸QGV«UDIQRWDU«WWXU£

Verð :

170 Seltjarnarnes
Stór glæsilegt einbýlishús
á Seltjarnarnesi
sem er einstaklega vel staðsett á Nesinu.
Húsið er allt hið glæsilegasta,
vandað til efnisvals og vinnu.

Tilboð óskast

3 svefnherbergi
Útsýni til sjávar

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232 Þórhallur Biering

millj.

101 Reykjavík
Verð :

79,9 millj.

Verð :

Frábær staðsetning

17,0 millj.

löggiltur fasteignasali

6W¯ˌXVHO

109 Reykjavík

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
¯ˌRWWXIM¸OE¿OLYL²6W¯ˌXVHO
Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð stofa
Húsið lítur vel út að utan og
sameign er mjög snyrtileg

Verð :

39,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Þingvellir

801 Helgafellssveit

316 ha jörð m gott aðgengi að sjávarsíðu
Töluverður húsakostur á jörð
Tilvalið fyrir ferðaþjónustu
Stykkishólmur handan Nesvogs
(\MDU£%UHL²DˋU²L¯HLJXMDU²DU

Tilboð óskast

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

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
Frábær staðsetning / Stutt í þjónustu
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Góð 26 fm ósamþykkt íbúð

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Nánari upplýsingar:

Björt og falleg 4 herb. neðri sérhæð
Verð : 62,0
með sérinngangi
Suð-vestur verönd
Góður og skjólsæll garður
(LJQ£IU£E¨UXPVWD²¯Q¿OHJXK¼VL¯JUµQXKYHUˋ
Góð aðkoma og góð bílastæði

101 Reykjavík

Tilbúin til afhendingar

Stæði í bílageymslu

104 Reykjavík

Seljavegur 5
Snyrtileg íbúð og sameign

löggiltur fasteignasali

Stæði í bílageymslu

2 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi

Hólmasund 6

löggiltur fasteignasali

Húsgögn geta fylgt að hluta með

Íbúð á 4ju hæð, 129,2 fm

Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 775 1515
Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali s. 896 8232

íbúðin er 99,7 fm að stærð

Nánari upplýsingar:

59,0 millj.

51,0 millj.

2 svefnherbergi

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 14

Verð :

6YDOLUQDUHUX\ˋUE\JJ²DU

upplýsingar um húsið eru einungis veittar á skrifstofu

lóð útiverönd þar

Nánari
upplýsingar veita:

Lyftuhús með stæði í bílageymslu

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

201 Kópavogur

íbúð með fallegu útsýni á 8. hæð

107 Reykjavík

Tilboð óskast

Ársalir 3

Glæsileg íbúð stór 2ja herbergja endaíbúð
Verð : 63,8 millj.
á 6. hæð í nýbyggingu. Fullbúin íbúð með
gólfefnum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás.
Lyftuhús / stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu
Tvennar svalir / Mikið útsýni. Afhending við kaupsamning
Einstök staðsetning á rólegum stað í hjarta borgarinnar.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Einbýli á þremur hæðum
*µOIˌ¸WXUPK¨²\ˋUFP
mælist ca 150 fm
Byggja mætti einlyfta bygg m kjallara
og risi og fjölga íbúðum um eina
s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Mánatún 1

113 Reykjavík

115 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi
Stæði í bílgeymslu
Mjög rúmgóð með tveimur svefnherb.
Hægt að bæta við þriðja herberginu
Þvottahús innan íbúðar
Vandaðar innréttingar

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Vesturvallagata 2

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Verð :

52,0 millj.

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

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

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

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

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

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

Sóltún 20 • Sími: 552 140 0
www.fold.is • fold@fold.is

Anna Ólafía Guðnadóttir

Bjarklind Þór

löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Gunnarssund 3, 220 Hfj. / einbýlishús.

Markarﬂöt 57, 210 Garðabæ,

Vesturholt 4, 220 Hfj. / Sérbýli.

OPIÐ HÚS MÁN 18/3 KL. 17:00-17:30.

Einbýli á einni hæð.OPIÐ HÚS ÞRI 19/3 KL. 17:00-17:30.

OPIÐ HÚS MIÐ 20/3 KL.16:45-17:30

OP

IÐ

OP

IÐ

HÚ

S

Gunnarssund 3. Ca. 127 fm einbýlishús á frábærum stað í hjarta Hafnafjarðar. Húsið er
tvær hæðir auk kjallara með afgirtri gróinni lóð. Þetta er steinsteypt hús byggt 1912 sem
býr yﬁr þokka og bíður upp á mikla möguleika.
Opið hús mánudaginn 18. mars kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ

S

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.

Vesturholt 4, sérbýli: Ca. 292 fm. glæsileg eign á frábærum útsýnisstað nálægt golfvellinum
í Hafnarﬁrði. Fimm svefnherbergi, rúmgóðar stofur. Eldhús með nýlegri innréttingu.
Vönduð, vel viðhaldin eign.
Verð 89 millj.

Opið hús þriðjudaginn 19. mars kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Opið hús miðvikudaginn 20. mars kl. 16:45-17:30, verið velkomin.

Gyðufell 12, 111 Rvk., 3ja herbergja.

Drekavogur 4b, 104 Rvk.,

Atvinnuhúsnæði,

OPIÐ HÚS MIÐ 20/3 KL. 16:30-17:15.

3JA HERBERGJA Á JARÐHÆÐ.

AUSTURSTRÖND - SELTJARNARNESI.

OP

IÐ

HÚ

S

Góð og vel umgengin 3ja herbergja íbúð á 2. hæð til hægri m/yﬁrbyggðum svölum, samtals 82 fm. Parket og ﬂísar á gólfum. Stórt eldhús með tengi fyrir þvottavél og uppþvottavél.
Tvö svefnherbergi ásamt stofu. Sérgeymsla. Verð 31,9 millj.
Opið hús miðvikudaginn 20. mars kl. 16:30-17:15, verið velkomin.
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

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. Parket og ﬂísar á gólfum.
Ágæt geymsla fylgir.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 18. MARS & MIÐVIKUDAGINN 20 MARS FRÁ KL. 17.00-18.00

Breiðakur

GLÆSILEGAR SÉRÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÝLI

BREIÐAKUR 2-4 OG 6-8, GARÐABÆR
Nýjar, glæsilegar og rúmgóðar 3-4ra herbergja íbúðir í 8
íbúða lyftuhúsi. Stórt stæði í upphitaðri bílageymslu fylgir
hverri íbúð.
Hrafnhildur
Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

Ármann Þór Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
armann@eignamidlun.is
Sími 847 7000

Íbúðirnar afhendast samkvæmt skilalýsingu fullbúnar án megingólfefna.
Sérinngangur af svalagangi.
Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Afhending íbúða er mjög fljótlega
Verð frá 63,9 -74,9 millj.

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

520 9595

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

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

848 7099

Hvassaleiti 72

103 Reykjavík

96.900.000

Þórufell 20

111 Reykjavík

29.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. mars kl.17:30-18:00
Herbergi: x

38.900.000

109 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. mars kl.18:30-19:00

Stærð: 78,0 m2

Stærð: 106,5 m2

Björt og vel skipulögð 78,0 fm, 3ja herbergja íbúð í snyrtilega fjölbýli.
Rúmgott eldhús með viðarinnréttingu, baðherbergi ﬂísalagt og hvít innrétting. Tvö
svefnherbergi, gott skápapláss og tengi fyrir þvottavél í íbúð. Húsið lítur vel út að
utan og aðkoma góð, stæði merkt íbúðinni á bílaplani.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Engjasel 56

Fífusel 9

109 Reykjavík

46.900.000

Mjög góð 4ra herbergja, íbúð í snyrtilegu fjölbýli. Stofa er rúmgóð og björt með
einstöku útsýni, eldhús með hvítri innréttingu og baðherbergi með baðkari og
sturtu, svefnherbergi eru 3 og parket á gólfum, þvottahús innan íbúðar. Sameign
og allt umhverﬁ mjög snyrtilegt.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Trönuhjalli 10

82.900.000

200 Kópavogi

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. mars kl.17:30-18:00
Stærð: 210,9 m2

Glæsilegt parhús ásamt bílskúr á einstökum stað miðsvæðis í
borginni. Húsið er stílhreint og fallegt á tveimur hæðum, búið
vönduðum innréttingum og gólfefnum. Á neðri hæð er forstofa,
gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa með arni, sólskáli og
útgengi á verönd og garð. Á efri hæð sem öll er með aukinni lofthæð
er vel skipulagt fjölskyldurými / sjónvarpsstofa, 3-4 svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mosagata 8

210 Garðabæ

99.700.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

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

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 20. mars kl.17:30-18:00

Stærð: 120,3 m2

Stærð: 207,5 m2

Falleg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Stofa er rúmgóð
með einstöku útsýni og svalir með svalalokun. Eldhús hefur verið endurnýjað og baðherbergi með baðkari og sturtu, svefnherbergi eru rúmgóð og parket á gólfum. Lóð er vel
búin leiktækum fyrir börn og girt frá götu, sameign og allt umhverﬁ mjög snyrtilegt.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og vel staðsett parhús ásamt bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum. Á efri
hæð eru stórar stofur með mikill lofthæð, eldhús og gestasnyrting, á neðri hæð
eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, fataherbergi og útgengi í skjólgóðan
garð, geymslur eru undir bílskúr.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Brúnastaðir 23

112 Reykjavík

74.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222

Stærð: 224,0 m2

Herbergi: 5

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

Klettás 20

Berjarimi 4

76.900.000

112 Reykjavík

34.900.000

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

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. mars kl. 18.30-19.00
Herbergi: 4-5

Herbergi: 2

Glæsilegt 4-5 herb raðhús með bílskúr í Ásahverﬁnu í Garðabæ. Frábært útsýni, mikil
lofthæð og góð aðkoma einkenna þetta fallega fjölskylduhús sem nýtist einstaklega vel
og er með glæsilegu útsýni til suð/vesturs. Húsið er steinað/álklætt að utan og með ál/
trégluggum og því viðhaldslétt. Svefnherbergin eru 3 og að auki er gluggalaust herbergi
sem notað er í dag sem vinnustofa. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 84,3 m2

Falleg og rúmgóð 2.herb.íbúð á jarðhæð með sérafnotareit og stæði í lokaðri
bílageymslu í góðu fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. Eignin er skráð 84,3fm og þar af er
stæði í bílageymslu skráð 26,1fm. Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla, leikskóla
og alla þjónustu. Eignin er laus í eptember en er í útleigu og mögulegt er að yﬁrtaka
leigusamning. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI
Herbergi: 2ja – 5

112 Reykjavík

SÝN
DAG UM
LEG
A

OPIÐ HÚS þriðudaginn 19. mars kl. 17:30-18:00

Stærð: 156,3 m2

Berjarimi 26

59.900.000

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. mars kl. 17.30-18.00

Stærð: 185,7 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

210 Garðabæ

Norðurbrú 1

42.900.000

Andrésbrunnur 11

113 Reykjavík

Stærð: 68,4m2 – 166m2

Verð frá: 39.9m – 87.9m

41.900.000
Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11 bílskúrum
á baklóð. Hönnuðir eru Úti-Inni arkitektar. Útsýnið er ómótstæðilegt og stórfenglegt enda stendur húsið ofarlega á miðju Urriðaholtinu. Flestar íbúðirnar
eru 4ra herbergja, bjartar og vel skipulagðar. Þær verða afhentar fullbúnar en
án gólfefna nema í forstofum og blautrýmum. Þar eru gólfﬂísar. Innréttingar
og skápar eru frá HTH, hurðir frá BYKO, tæki frá Tengi og AEG og ﬂísar frá
Álfaborg. Urriðaholtsskóli er í næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir.
2JA HERB. ÍBÚÐIRNAR ERU UPPSELDAR EN EIN 3JA HERB. EFTIR
Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S: 893 4416 og 837 8889.

OPIÐ HÚS þriðudaginn 19. mars kl. 18.30-19.00
Herbergi: 3

Stærð: 89,9 m2

Bílageymsla

Falleg og vel skipulögð 3.herb íbúð með mikilli lofthæð og stórum gluggum.. Eignin er með
sérinngangi af svölum á 2.hæð (efstu) og henni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Um er að
ræða eign sem er skráð 89,9fm. Gólfefni er parket og ﬂísar og allar innréttingar samræmdar.
Frábær staðsetning í hjarta hverﬁsins þar sem skóli, leikskóli og öll þjónusta í Spönginni er í
gögnufæri. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 93,2 m2

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með bílageymslu á eftirsóttum stað í
Grafarholti. Íbúðin sjálf er skráð 93,2 fm og skiptist í hol, 2 svefnherbergi, baðherbergi m/
baðkari, eldhús, þvottahús, geymslu og stofu með útgengi á rúmgóðann pall. Stór hjólaog vagnageymsla er í sameign. Stutt er í skóla, leikskóla og almenna þjónustu.
Upplýsingar veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

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

Bæjargil 100

210 Garðabæ

74.900.000

Lyngás 1 E og F
210 Garðabæ

NÝJA
R
MIÐS ÍBÚÐIR
VÆÐ
IS Í
GAR
ÐAB
Æ

4ra
herb.

Herbergi: 4
Stærð: 100.2 m2
Bílageymsla

Verð: 55.900.000

AFHENDING ÍBÚÐA MAÍ/JÚNÍ 2019

Verð: 45.9 – 56.9 millj

Herb: 3-4 | Stærð: 78,9 – 102,8 m2

29 ÍBÚÐIR
25 STÆÐI Í
BÍLAKJALLARA

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. mars kl. 18:30 - 19:00
Herbergi: 4

Stærð: 157 m

2

Glæsilegt 2ja hæða 4ra svefnherbergja einbýli með rúmgóðum
bílskúr. Um er að ræða afar glæsilegt og vel skipulagt fjölskylduhús í
vinsælu hverﬁ í Garðabæ. Húsið er innst í götu með stórri hellulagðri
og upphitaðri innkeyrslu. Stór lóð og hellulagt hringinn í kringum
húsið og skjólgirðing að framanverðu. Stutt er í alla helstu þjónustu
og göngufæri svo sem í skóla, leikskóla, frístunda og íþróttaiðkun,
heilsugæslu, verslanir oﬂ. Nýtt fjölnota íþróttahús verður í næsta
nágrenni við húsið auk þess sem gólfvöllurinn í bænum er í ca 500m
fjarlægð.

Um er að ræða 29 íbúðir við Lyngás 1 í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja og
4ra herbergja. Íbúðirnar á jarðhæð eru með sérinngangi og þeim fylgir
sérafnotareitur, íbúðir á öðrum hæðum eru með góðum svölum sem
snúa í vestur.

???

BERGLIND HÓLM
Fasteignasali
GSM: 694 4000
berglind@fstorg.is

Fasteignasalan Torg
Garðatorgi 5, 2 hæð

Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm: 692 3344

Glaðheimar 14a

OPIÐ HÚS

Húsið er lyftuhús með lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Innréttingar og
skápar eru frá AXIS. Öllum íbúðum er skilað með innbyggðum ísskáp.

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

40.800.000

Þriðjudaginn. 19. mars
kl. 17:00-18:00

Lyngás 1E og F
ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

FYRSTU KAUPENDUR!
Lágaleiti 7, íbúð 207
Stærð: 48,6 m2

Verð kr. 38.900.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9
OPIÐ HÚS mánudaginn 18. mars kl.17:00-17:30
Herbergi: 3

Stærð: 70,2 m2

Mjög vel staðsett 3 herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin var öll tekin
í gegn fyrir 15 árum síðan. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, borðstofu
(auðvelt að breyta í herbergi), hjónaherbergi, baðherbergi og geymslu.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Smárarimi 82

112 Reykjavík

97.500.000
LÁGALEITI 5,7,9
LÁGALEITII 1-3

EFSTALEITI 19-25

EFSTALEITI 27

ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR

FJÖLSKYLDUR
Efstaleiti 27 íb. 206
3ja herbergja

Verð kr. 59.850.000

Verð frá kr. 28.400.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. mars kl. 18:30-19:00
Herbergi: 5

Stærð: 205,3 m2

Sérinngangur

Einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr innst í botnlanga í Grafarvogi í Reykjavík. Stórkostlegt útsýni er yﬁr sundin
til vesturs. Um er að ræða eign sem er skráð skv F.M.R. 205,3 fm
og þar af er bílskúr 31,3 fm. Húsið stendur á stórri og fallegri lóð,
sólpallar eru frá stofu og borðstofu. Svefnherbergin eru þrjú, öll
rúmgóð.
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 8811

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019
9

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM
M
SÝNUM SAMDÆGURS SÍMI: 520-9595
•

Fullbúnar íbúðir án góﬂefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góﬂefnum
við kaupverð

•

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

Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is
91,3 m2

Rauðavað 17

Grenibyggð 31

136,2 m2

Þorláksgeisli 45

Opið hús 18.03. Kl 17:30-18:00

Fjölbýli

1 svefnherb.
Bogi s: 699-3444

sólpallur

137,8 m2

Opið hús 18.03. kl 18:30 -19:00

41,9 millj.

Parhús

3 svefnherb. Fallegur garður
Brynjólfur s: 896-2953

Fjölbýli

66,9 millj.

3 svefnherb.

Bílskúr

Bogi s: 699-3444

52,5 millj.

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

í
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SUMARHÚS VIÐ MEÐALFELLSVATN
Nýkomið í einkasölu nýtt, fallegt og reisulegt 120 fm sumarhús á tveimur hæðum. Húsið er nánast fullbúið að utan,en
tæplega tilbúið undir tréverk að innan. Frábært útsýni út á
vatnið. Bátaskýli fylgir. Eignarlóð. Verð: tilboð.

ÁSKOT – JÖRÐ – ÁSAHREPPI

Hraunhamar kynnir í einkasölu jörðina Áskot þ.e. einbýli
og útihús samtals 900 fm. Landið er u.þ.b. 30 hektarar með
miklum trjágróðri. Heitt vatn. Frábær staðsetning á Suðurlandi. Nánari uppl. veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is. Verð: 95 millj.

use

SKYGGNI – VIÐ ELLIÐAVATN

Til sölu Fornahvarf 10 í Kópavogi á 4800 fm lóð, einbýli,
gestahús og hesthús samtals ca 340 fm. Hentug eign fyrir hestafólk eða fólk í ferðaþjónustu. Mögulegur byggingaréttur,
frábærar reiðleiðar. Sjón er sögu ríkari. Verðtilboð.

use

o
nth

o
nth

Pe

Pe

DYNGJUGATA 3 – GARÐABÆR

HOLTSVEGUR 27 - GARÐABÆR

KJARRÁS 8 - GARÐABÆR

KAPLAHRAUN 13 – ATVINNUHÚSNÆÐI

EINHELLA 5 – ATVINNUHÚSNÆÐI

ÖGURHVARF 2 – ATVINNUHÚSNÆÐI

Stórglæsileg 180,3 fm lúxus íbúð á efstu hæð (penthouse) auk
þess er stæði í bílahúsi. Frábær staðsetning og útsýni. Tvennar stórar svalir. Íbúðin afhendist ﬂjótlega með gólfefnum og
vönduðum innréttingum. Íbúðin er með aukinni lofthæð. Sjón
er sögu ríkari. Til sýnis samdægurs. Verð: 99 millj.

Nýkomið sérlega gott 725 fm atvinnuhúsnæði á sérlóð á
þessum rótgróna stað. Steypt hús klætt og einangrað að
utan. Malbikuð lóð. Auðvelt að skipta upp í 2 bil. Þrjár innkeyrsludyr. Fullbúin og góð eign. Verð: tilboð.

Stórglæsileg ný 173 fm penthouse íbúð í vönduðu 10 íbúða í
vönduðu lyftuhúsi með rúmgóðum 29 fm bílskúr. Íbúðin er sú
eina á hæðinni og er með óvenjustórar suður svalir „terrase“
í suður. Aukin lofthæð er í íbúðinni. Húsið er klætt að utan.
Frábær staðsetning og útsýni.

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. Framtíðarstaðsetning í Hafnarﬁrði. Örfá bil eftir. Verð: 57,2 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt endaraðhús með innb.
bílskúr samtals 181 fm. Húsið er á einni hæð og stendur á
afar góðum stað í botnlanga á þessum vinsæla stað, mjög
fallegur garður sem snýr í suður. Arinn í stofu. Suður og
norður verönd. Laust ﬂjótlega. Verð: 85,3 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt 282 fm atvinnuhúsnæði/verlsunarhúsnæði. Gott auglýsingagildi. Um er að
ræða endabil á þessum frábæra stað með innkeyrsludyr. Góð
aðkoma og næg bílastæði. Húsnæðið er laust strax og er til
sýnis. Verð: tilboð.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR HELGI JÓN SÖLUSTJÓRI 893-2233 EÐA HELGI@HRAUNHAMAR.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.

Fótaaðgerðastofan Fætur & vellíðan komin
undir sama þak og Snyrtistofan Hafblik
Við bjóðum Guðrúnu
Svövu Gunnlaugsdóttur
velkomna til okkar.
Tímapantanir
í síma 868 9383

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

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

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Búslóðaflutningar

Bílar
Farartæki

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

550 5055

1 8 . M A R S 2 0 1 9 M Á N U DAG U R

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

Keypt
Selt
Til sölu

Húsaviðhald

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

HÚSFÉLÖG.
Ástandsskoðun fasteigna
Framkvæmdaeftirlit

Þjónusta

Húsnæði

Upplýsingar í síma 782 8800

Ástandskoðun lagnakerfa
Rakavandamál

Húsnæði í boði

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

Verk og kostnaðaráætlun

Pípulagnir

Þitt Val ehf
s 8448200
thittval@simnet.is

Til bygginga
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

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

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

Kona á sjötugsaldri óskar
eftir lítilli, snyrtilegri íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. 8642335

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Atvinnuhúsnæði

Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.

HÚSASMÍÐI:
Uppýsingar í síma 868-2055

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

getum bætt við okkur verkefnum,
nýsmíði, viðgerðir og viðhald.
Uppl. í s. 858 3300

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

Sendibílaþjónusta
Spádómar
SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar
flutningar,traust og góð þjónusta
og vanir menn,
Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166
Ásgeir 869-3741

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

Húsnæði óskast

Pípulagnir

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

Rafvirkjun

Óskast keypt

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

Skólar
Námskeið

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

AUÐBREKKA TIL LEIGU:
200-450 fm iðnaðarhúsnæði á
2. hæð.
Mjög bjart húsnæði og glæsilegt
útsýni.
Gæti hentað vel fyrir listamenn.
Kr. 1.250 pr fm
Nánar uppl. s. 840 3992

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

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

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

Hreingerningar

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

Allt fyrir
vöruhús og lager

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

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

Felli tré og grysja og klippi runna.
Besti tíminn Halldór garðyrkjum.
s:698 1215

Bókhald

Varahlutir

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

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

TA K T I K 2 5 2 8 #

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

Haukar - ÍR

31-29

Markahæstir: Adam Haukur Baumruk 8,
Daníel Ingason 5, Heimir Óli Heimisson 5 Björgvin Þór Hólmgeirsson 6, Kristján Orri
Jóhannsson 5, Arnar Freyr Guðmundsson 5.

Akureyri - Grótta

25-23

Markahæstir: Patrekur Stefánsson 8,
Leonid Mykhailiutenko 5, Jóhann Geir
Sævarsson 5 - Brynjar Jökull Guðmundsson
7, Arnar Jón Agnarsson 4.

Fram - Stjarnan

24-29

Markahæstir: Þorsteinn Gauti Hjálmarsson
6, Andri Þór Helgason 6, Valdimar Sigurðsson 3 - Aron Dagur Pálsson 9, Egill Magnússon 7, Ari Magnús Þorgeirsson 3.

FH - Afturelding

22-22

Markahæstir: Bjarni Ófeigur Valdimarsson 6, Ásbjörn Friðriksson 6, Arnar Freyr
Ársælsson 4 - Finnur Ingi Stefánsson 5, Tumi
Steinn Rúnarsson 5.

Efri
Haukar
Selfoss
Valur
FH
Afturelding
ÍBV

29
26
25
25
19
17

Neðri
Stjarnan
ÍR
KA
Fram
Akureyri
Grótta

15
14
13
11
10
8

Dómaraþríeykið úrskurðaði Leon Edwards sigurinn um helgina en einn þeirra var á því að Gunnar hefði haft betur inn í búrinu. NORDICPHOTOS/GETTY

Eitt skref til baka hjá Gunnari
Gunnar Nelson tapaði fjórða bardaga ferilsins gegn Leon Edwards um helgina. Gunnar var sókndjarfur
en öflugur olnbogi Leons í annarri lotu gerði útslagið og hefur Edwards nú unnið sjö bardaga í röð.
Ég ber mikla
MMA Gunnar Nelson mátti sætta
sig við fjórða tap ferilsins eftir að
virðingu fyrir
dómaraþríeykið úrskurðaði Leon Gunnari og hlakka til að sjá
Edwards sigur í búrinu á UFC barhann berjast á ný.
dagakvöldi í London um helgina. Er
þetta fjórða tap Gunnars á ferlinum Leon Edwards
og það fjórða í síðustu átta bardögum en á sama tíma tókst Leon
til að styðja við bakið á Gunnari
að vinna sjöunda bardagann í röð. létu vel í sér heyra. Virtist oft sem
Síðan Leon tapaði gegn núverandi
Íslendingurinn væri á heimavelli en
veltivigtarmeistaranum Kamaru
ekki Edwards.
Fyrsta lotan um helgina var jöfn,
Usman hefur Leon barist sjö sinnum og unnið alla þá bardaga, þar Gunnar var sókndjarfari framan
af fimm sinnum á dómaraúrskurði
af og sóttist eftir því að koma Leon
og má búast við að hann fái titilí gólfið sem Leon var að reyna að
bardaga innan skamms með þessu
forðast. Þegar Gunnar náði að koma
áframhaldi á meðan óvíst er hvaða Leon í gólfið eftir rúma mínútu var
bardaga Gunnar fær næst.
Leon vel undir það búinn og komst
Keppt var í heimalandi Edwards fljótlega á fætur á ný. Edwards náði
en það var ekki að heyra því Íslendað koma Gunnari í erfiða stöðu og
ingar sem fjölmenntu til London
skellti honum í gólfið þegar fyrsta

lotan var hálfnuð en Gunnar náði
að verjast vel þrátt fyrir erfiða
stöðu. Leon náði inn á milli að koma
að höggum sem skiluðu honum
eflaust sigri í fyrstu lotunni.
Í annarri lotu var það aftur Gunnar sem reyndi að sækja og koma
bardaganum í gólfið á meðan þeir
skiptust á höggum. Á lokamínútu
annarrar lotu náði Gunnar góðum
höggum en Edwards svaraði með
olnbogaskoti sem kom Gunnari úr
jafnvægi. Við það komst Edwards
í lykilstöðu og lét höggin dynja á
Gunnari síðustu tuttugu sekúndur
lotunnar þegar Gunnar neyddist
til að verjast úr gólfinu en Gunnari
tókst að lifa af síðustu sekúndurnar.
Það var því ljóst að Gunnar þurfti
að klára bardagann í þriðju lotu og
hélt Gunnar áfram að sækja strax

í upphafi lotunnar en Edwards
tókst enn og aftur að sleppa vel
þegar Gunnar kom honum upp að
búrinu. Var lotan því jöfn þar til á
lokamínútunni þegar Gunnar náði
að skella Leon í gólfið og reyndi að
ná stöðu til að vinna bardagann en
Edwards stóðst árásir Gunnars og
hélt sjó síðustu mínútuna.
„Ég er afar sáttur með frammistöðuna mína gegn góðum mótherja í Gunnari Nelson. Ég ber
mikla virðingu fyrir Gunnari eftir
frábæran bardaga og ég hlakka
til að sjá hann berjast á ný,“ sagði
Leon á Twitter-síðu sinni eftir
bardagann eftir að hafa kallað
Gunnar einn besta glímukappa
veltivigtardeildarinnar í viðtölum
eftir bardagann á laugardaginn.
kristinnpall@frettabladid.is

Óaðfinnanlegur dagur hjá Finnanum Bottas
FORMÚLA 1 Þegar sviðsljósið var á
Lewis Hamilton, Sebastian Vettel,
Max Verstappen og Daniel Ricciardo var það finnski ökuþórinn
Valtteri Bottas sem reyndist hlutskarpastur í fyrsta kappakstri ársins í Formúlu 1 um helgina þegar
hann kom fyrstur í mark í Melbourne, Ástralíu.
Í aðdraganda kappakstursins í
Ástralíu voru augu flestra á Lewis
Hamilton. Breski ökuþórinn á
Mercedes-bílnum hefur verið í sérflokki undanfarin ár og eftir fjóra
heimsmeistaratitla á undanförnum
fimm árum var komið að því að gera
atlögu að metum Michaels Schumacher. Hamilton sjálfur reyndi
að dreifa athyglinni í aðdraganda
kappakstursins og setja pressu á
Ferrari sem komu hvað best út úr
æfingunum í Barcelona en það var
Bottas sem stal sviðsljósinu.
Hamilton var langf ljótastur á
æfingum fyrir helgi og fylgdi því

Bottas kemur fyrstur í mark í Melbourne um helgina. NORDICPHOTOS/GETTY

eftir með því að ná ráspól, þeim 84.
á ferlinum á laugardaginn, um tíu
sekúndubrotum á undan liðsfélaga
sínum hjá Mercedes, Bottas.
Í kappakstrinum sjálfum var
það Bottas sem komst fram fyrir
Hamilton strax í upphafi og átti

óaðfinnanlegan dag. Bottas kom í
mark á 1:25,27 og var með tuttugu
sekúndna forskot á liðsfélaga sinn,
Hamilton sem þurfti að einbeita
sér að því að halda aftur af Max
Verstappen í stað þess að eltast við
Bottas.

Þá fékk Bottas aukastig fyrir fljótasta hringinn í kappakstrinum í
tvöföldum sigri Mercedes en Ferrari
þurfti að láta fjórða og fimmta sætið
duga í fyrsta kappakstri ársins.
Bottas, sem náði ekki að fylgja
eftir frábæru tímabili í fyrra, var
að vonum í skýjunum eftir fyrsta
kappakstur ársins.
„Það er erfitt að útskýra hvað fór
úrskeiðis andlega á síðasta tímabili
en það breyttist eitthvað í vetur.
Þetta var besta frammistaða mín
frá upphafi. Bíllinn var fullkominn
og ég naut þess að keyra í dag,“ sagði
Bottas í samtali við fjölmiðlamenn
eftir kappaksturinn.
Næsti kappakstur fer fram í olíuríkinu Barein eftir tvær vikur og fá
liðin því nú viku til að fínstilla bílinn og fara yfir hvað fór úrskeiðis í
kappakstri helgarinnar. Miðað við
fyrsta kappaksturinn skyldi enginn
afskrifa að ökuþór frá Mercedes
vinni sjötta árið í röð. – kpt

Olís-deild kvenna

Stjarnan - HK

23-22

Markahæstar: Þórey Anna Ásgeirsdóttir 12,
Laufey Ásta Guðmundsdóttir 4, Rakel Dögg
Bragadóttir 2 - Díana Kristín Sigmarsdóttir
6, Berglind Þorsteinsdóttir 5.

Selfoss - ÍBV

19-28

Markahæstar: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 5, Sara Boye Sörensen 4, Perla Ruth
Albertsdóttir 3 - Ester Óskarsdóttir 9, Greta
Kavaliuskaite 5, Arna Sif Pálsdóttir 4.

Haukar - Valur

25-32

Markahæstar: Berta Rut Harðardóttir 7,
Karen Dögg Díönudóttir 5, Ramune Pekarskyte 6 - Lovísa Thompson 6, Gerður Arinbjarnar 5, Morgan Marie Þorkelsdóttir 3.

Efri
Valur
Fram
Haukar
ÍBV

32
29
23
23

Neðri
KA/Þór
Stjarnan
HK
Selfoss

19
13
9
4

Valgarð bar af á
Íslandsmótinu
FIMLEIKAR Valgarð Reinhardsson
úr Gerplu var sigursæll á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum sem fór
fram um helgina.
Á laugardaginn voru Valgarð og
Agnes Suto-Tuuha úr Gerplu krýnd
Íslandsmeistarar í fjölþraut. Var
þetta fyrsti Íslandsmeistaratitill
Agnesar en þriðji í röð hjá Valgarð.
Í gær var keppt í einstökum
áhöldum á seinni dag Íslandsmótsins og var Valgarð sigursæll
í karlaflokki. Valgarð bar sigur úr
býtum í fjórum áhöldum af sex eða
í hringjum, stökki, tvíslá og svifrá.
Í gólfæfingum stóð Eyþór Örn
Baldursson uppi sem sigurvegari
og á bogahesti var það Arnþór Daði
Jónsson sem sigraði en báðir koma
þeir úr Gerplu.
Í kvennaflokki voru Gerplukonur
sigursælar, Agnes á tvíslá, Sunna
Kristín Ríkharðsdóttir sigraði á
slá, Andrea Ingibjörg Orradóttir í
stökki, þær eru allar úr Gerplu en
Katharína Sybilla Jóhannsdóttir
úr Fylki þótti skara fram úr í gólfæfingum í gær. - kpt
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 31. umferðar 2018-19

Bournem. - Newcastle

2-2

0-1 Salomon Rondon (45+5), 1-1 Joshua
King, víti (48.), 2-1 King (81.), 2-2 Matt
Ritchie (90+4.).,

Burnley - Leicester

1-2

0-1 James Maddison (33.), 1-1 Dwight
McNeil (38.), 1-2 Wes Morgan (90.).
Rautt spjald: Harry Maguire (4.).

West Ham - Hudders.

4-3

1-0 Mark Noble, víti (15.), 1-1 Juninho
Bacuna (17.), 1-2 Karlan Ahearne-Grant
(30.), 1-3 Ahaerne-Grant (65.), 2-3 Angelo
Ogbonna (75.), 3-3 Chicharito (84.), 4-3
Chicharito (90+1.).

Fulham - Liverpool

1-2

0-1 Sadio Mané (26.), 1-1 Ryan Babel (74.),
1-2 James Milner, víti (81.)

Everton - Chelsea

2-0

1-0 Richarlison (49.), 2-0 Gylfi Þór Sigurðsson (72.).

Staðan
FÉLAG

Sergio Agüero kom inn af bekknum og reyndist hetja Manchester City um helgina enda átti hann stóran þátt í tveimur af þremur mörkum Manchester City.
Argentínumaðurinn er kominn með 28 mörk í 37 leikjum í öllum keppnum og hefur reynst City afar dýrmætur undanfarnar vikur. NORDICPHOTOS/GETTY

Meistaraheppni hjá Man. City
Manchester City er komið áfram í undanúrslit enska bikarsins en lærisveinar Pep Guardiola voru stálheppnir gegn Swansea um helgina. City er í dauðafæri á að vinna annan titil tímabilsins í bikarnum.
FÓTBOLTI Ummæli Pep Guardiola,
stjóra Manchester City eftir nauman 3-2 sigur hans manna á Swansea
í enska bikarnum um helgina sögðu
sitt. Svanirnir höfðu barist með
kjafti og klóm við að verja óvænt
forskot í síðari hálfleik en tvö mörk
frá City sem áttu aldrei að standa
sendu City áfram í undanúrslitin
en Swansea úr leik. Guardiola hafði
orð á því að honum þætti það leitt
að þessi mörk hefðu skilið liðin að
í viðtölum eftir leik og gagnrýndi
skort á myndbandsdómgæslu á
vellinum. Manchester City sótti
án af láts í seinni hálf leik og áttu
sigurinn að lokum verðskuldaðan
en leikmenn Swansea eiga rétt á því
að vera ósáttir.
Fæstir áttu von á því að Swansea
sem siglir lygnan sjó rétt fyrir ofan
fallsætið í Championship-deildinni
myndi ná að stríða stjörnum prýddu
liði Manchester City. Tvö mörk í
fyrri hálfleik breyttu því og leiddi
Swansea í upphafi seinni hálfleiks
áður en Bernando Silva minnkaði
metin með snyrtilegu skoti.
Nokkrum mínútum síðar var
vafasöm vítaspyrna dæmd á Swansea, Cameron Carter-Vickers átti
frábæra tæklingu en dómari leiksins dæmdi vítaspyrnu fyrir brot á
Raheem Sterling í stað hornspyrnu.
Á punktinn steig Sergio Agüero
og fór spyrna hans af stönginni
aftur í markvörð Swansea og í
netið. Aftur brugðust dómararnir
tíu mínútum fyrir leikslok þegar
Agüero var rangstæður þegar hann
skallaði boltann í netið af stuttu
færi sem reyndist vera sigurmarkið.
Tvö mörk sem myndbandsdóm-

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Það var þreytumerki
yfir Liverpool-liðinu
um helgina og lenti
liðið í vandræðum
gegn Fulham en mótlætið stöðvaði þá ekki.
Þeir náðu toppsætinu á ný og
settu með því pressu á City sem
á þó leik til góða.
Hvað kom á óvart?
Huddersfield hefur
átt erfitt uppdráttar
fyrir framan markið,
sérstaklega á útivöllum en setti þrjú á
Ólympíuvellinum í London um
helgina. Það dugði ekki til eftir
dramatíska endurkomu West
Ham.
Mestu vonbrigðin
Milwall var á leiðinni
á Wembley í undanúrslit bikarsins í
þriðja sinn á þessari öld en dýrkeypt
mistök urðu þeim að falli.
Eftir að hafa leitt 2-0 þegar þrjár
mínútur voru til leiksloka þurftu
þeir að sjá á eftir undanúrslitaleiknum eftir vítaspyrnukeppni.

Liverpool
Man. City
Tottenham
Arsenal
Man. Utd.
Chelsea
Wolves
Watford
West Ham
Leicester
Everton
Bournem.
Newcastle
C. Palace
Brighton
Southamp.
Burnley
Cardiff
Fulham
Huddersf.

L

U

J

T

MÖRK

S

31
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
29
30
31
30
31
31

23
24
20
18
17
17
12
12
12
12
11
11
9
9
9
7
8
8
4
3

7
2
1
6
7
6
8
7
6
5
7
5
8
6
6
9
6
4
5
5

1
4
9
6
6
7
10
11
13
14
13
15
14
15
14
14
17
18
22
23

70-18
79-21
57-32
63-39
58-40
50-33
38-36
42-44
41-46
40-43
43-42
43-56
31-40
36-41
32-42
34-50
35-59
27-57
29-70
18-57

76
74
61
60
58
57
44
43
42
41
40
38
35
33
33
30
30
28
17
14

Enska bikarkeppnin
Átta liða úrslit 2018-19

Watford - C. Palace

2-1

1-0 Etienne Capoue (21.), 1-1 Michy Batshuayi (62.), 2-1 Andre Gray (79.)..

Leikmaður helgarinnar
Javier Hernandez hefur átt erfitt uppdráttar í
herbúðum West Ham en hann minnti á sig um
helgina með tveimur mörkum. Mexíkaninn
þrífst á því að skora fótboltamörk og er nú
búinn að skora þrjú mörk í síðustu fimm
leikjum.
Miklar væntingar voru gerðar til Hernandez þegar West Ham keypti hann fyrir
tveimur árum frá Bayer Leverkusen en
honum hefur ekki tekist að festa sig í sessi
í byrjunarliði West Ham og hefur ítrekað
verið orðaður frá félaginu.
Chicharito þekkir það vel að koma inn af
bekknum sem varaskeifa til að breyta leikjum
líkt og um helgina. Mörkin tvö komu með
snyrtilegum skalla og gerðu útslagið fyrir
Hamrana sem tóku stigin þrjú.

gæsla hefði komið í veg fyrir en
enska knattspyrnusambandið kaus
að nota ekki myndbandsdómgæslu
á þessum leik. Ákveðið var að tæknin yrði aðeins notuð á heimavöllum
úrvalsdeildarliða en Swansea sem
féll úr úrvalsdeildinni síðasta vor er
með búnaðinn til staðar.
„Það ber að spyrja enska knattspyrnusambandið af hverju myndbandsdómgæsla var ekki notuð í
dag. Búnaðurinn er til staðar en
kosið var að nota hann ekki. Ef þetta
var ekki vítaspyrna og sigurmarkið
þá þykir mér það leitt því ég vil ekki
vinna leiki með þessum máta.“
Takist Manchester City að landa
enska bikarnum þetta árið munu
eflaust fáir líta til baka á heppnina

sem var með þeim í liði í þessum
leik. Til þess að vinna titla þarftu
að hafa heppnina með þér í liði og
er Manchester City í dauðafæri á
að vinna enska bikarinn í ár enda
með lang sterkasta liðið sem eftir er
í bikarkeppninni þetta árið.
Með hverri vikunni sem líður
færist draumurinn um fernuna
nær Manchester City. Þegar lokakafli tímabilsins er að hefjast eftir
landsleikjahlé er liðið í átta liða
úrslitum Meistaradeildar Evrópu,
undanúrslitum bikarsins og með
örlögin í eigin höndum í deildinni
en öllu þessu fylgir mikið leikjaálag
sem leikmenn City þurfa að takast á
við. kristinnpall@frettabladid.is

Swansea - Man. City

2-3

1-0 Matt Grimes, víti (20.), 2-0 Bersant
Celina (29.), 2-1 Bernando Silva (69.), 2-2
Kristoffer Nordfeldt, sjálfsm. (78.), 2-3
Aguero (88.).

Wolves - Man. United

2-1

1-0 Raul Jimenez (70.), 2-0 Diego Jota (76.),
2-1 Marcus Rashford (90+5.).

Milwall - Brighton
1-0 Alex Pearce (70.), 2-0 Aiden O’Brien
(79.), 2-1 Jurgen Locadia (88.), 2-2 Solly
March (90+5.).
Rautt spjald: Shane Ferguson (120.).
Brighton vann 5-4 í vítaspyrnukeppni

Okkar menn
Íslendingar í efstu deild
á Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson
Skoraði eitt í 2-0 sigri
á Chelsea, hans tólfta
mark á tímabilinu.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.
Sótti rautt spjald á Harry
Maguire í upphafi leiks í
tapi gegn Leicester.

Cardiff

Aron Einar Gunnarsson
Fékk frí um helgina enda
var Cardiff ekki að spila.

2-3
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Merkisatburðir
37 Caligula verður keisari Rómar.
731 Gregoríus 3. verður páfi.
1229 Friðrik 2. keisari krýnir sjálfan sig konung Jerúsalem í sjöttu
krossferðinni.

1760 Embættið landlæknir, landfysikus, er stofnað á Íslandi með
úrskurði Danakonungs, hliðstætt embætti danskra stiftslækna og
verður Bjarni Pálsson fyrsti landlæknir Íslands.

1772 Björn Jónsson skipaður fyrsti lyfsali á Íslandi með aðsetur
í Nesi við Seltjörn.
1871 Parísarkommúnan er stofnuð.
1922 Mahatma Gandhi
er dæmdur í sex ára
fangelsi á Indlandi
fyrir borgaralega óhlýðni.
Hann situr í fangelsi í
tvö ár.
1926 Útvarpsstöð
tekur formlega til starfa
í Reykjavík. Hún hættir
fljótlega, en í kjölfarið
hefur Ríkisútvarpið útsendingar 1930.

1945 Rithöfundafélag
Íslands klofnar á aðalfundi og Félag íslenskra
rithöfunda er stofnað.
1971 Hæstiréttur DanGandhi var dæmdur í sex ára
merkur kveður upp úrfangelsi á Indlandi á þessum degi
skurð sem gerir dönsku
ríkisstjórninni kleift að
afhenda Íslendingum handrit sem geymd höfðu verið í Árnasafni í
Kaupmannahöfn.
2003 Listi viljugra þjóða sem styðja afvopnun Íraks er birtur og er
Ísland á honum. Tveimur dögum síðar hefst innrásin í Írak.
2004 Lið MR tapar í spurningakeppni framhaldsskólanna, Gettu
betur, í fyrsta skipti síðan 1992.
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Kosið um afnám
aðskilnaðarstefnunnar
Þennan dag árið 1992 komu í ljós niðurstöður kosninga í
Suður-Afríku þess efnis að hvíti minnihlutinn veitti stjórnvöldum umboð til að binda enda á aðskilnaðarstefnuna,
apartheid. Talsmenn breytinganna unnu yfirburðasigur í
umræddum kosningum og var um metþátttöku að ræða og
í sumum héröðum náði kosningaþátttaka til 96 prósenta
íbúa. Úr varð að 68,6 prósent kusu með breytingunum.
„Í dag höfum við snúið baki við apartheidstefnunni,“
sagði F. W. de Klerk, þáverandi forseti landsins. Á þessum
tímapunkti hafði Nelson Mandela, forseti ANC, Afríska
þjóðarráðsins, setið í fangelsi í tuttugu og sjö ár vegna
baráttu sinnar fyrir mannréttindum svartra. Ári síðar náðist
samkomulag um bráðabirgðastjórnarskrá. Árið 1994 vann Afríska þjóðarráðið
fyrstu opnu kosningar Suður-Afríku og
þar með varð Nelson Mandela forseti.
Í kjölfar breytinganna var viðskiptaþvingunum aflétt, Suður-Afríka var
aftur tekin inn í Breska samveldið og
tók sér auk þess sæti hjá Sameinuðu
þjóðunum eftir tuttugu ára fjarveru.
Mandela og de Klerk fengu báðir
friðarverðlaun Nóbels fyrir
áhrifaríkar aðgerðir við að
afnema aðskilnaðarstefnuna
og framlag sitt til uppbyggingar í Suður-Afríku. Nelson
Mandela hélt embætti til
ársins 1999.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Gerður Guðvarðardóttir
Möller
Brekatúni 2, Akureyri,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 10. mars.
Útför hennar mun fara fram
frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 21. mars kl. 13.30.
Páll Geir Möller
Friðný Möller
Hákon Jóhannesson
Arna Möller
Klas Rydenskog
Alfreð Möller
ömmu- og langömmubörn.

á hátíðinni söfnuðust 250 þúsund krónur til styrktar Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. MYND/LINDA JÓNSDÓTTIR

Sveitungar fjölmenntu á
hátíð norðlensks matar
Uppboð, keppni og kynningar fyrirtækja úr héraði voru meðal þess helsta sem gekk á í
Hofi um helgina á Local Food Festival sem haldið var hátíðlegt þar í bæ. Þangað mættu
um fimm þúsund gestir og nutu norðlenskrar matarmenningar, sem slær flestu við.

Þ

að voru rúmlega f imm
þúsund manns sem mættu
í Hof, menningarhús Akureyrar, um nýliðna helgi á
Local Food Festival, samkvæmt Davíð Rúnari Gunnarssyni, framkvæmdastjóra hátíðarinnar. „Sýningin er haldin annað hvert ár og
er afsprengi Matur-Inn sýningarinnar
sem haldin hefur verið á Norðurlandi til
fjölda ára,“ segir hann. „Fáir viðburðir
eru fjölsóttari á Norðurlandi.“ Davíð
segir hátíðina eiga að endurspegla styrk
Norðurlands sem stærsta matvælaframleiðslusvæði landsins. „Þarna er kjörinn kynningarvettvangur fyrirtækja
og einstaklinga í geiranum til að vekja
athygli á framleiðslu, matarmenningu,
veitingastarfsemi, matartengdri ferðaþjónustu og verslun tengdri þessu.“
Davíð segir hátíðina hafa verið einstaklega vel heppnaða. „Fjöldinn allur af
fyrirtækjum úr héraði voru með kynningar á sínum vörum. Markaðstorg var
á svæðinu og Iðnaðarsafnið var svo
með alls kyns gamlan varning úr matvælaiðnaðinum til sýnis, svo nokkuð sé
nefnt.“
Á hátíðinni fór auk þess fram uppboð þar sem söfnuðust um 250.000 kr.
til styrktar Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Á meðal þess sem
boðið var upp var matarboð fyrir allt
að tíu manns í boði Klúbbs matreiðslumeistara. „Kokkar úr Klúbbi matreiðslumeistara á Norðurlandi munu sjá um
veisluna og mæta kokkarnir heim til
viðkomandi með allt sitt hafurtask og
elda þar fyrir viðkomandi," segir Davíð.
olof@frettabladid.is

Nokkrir sigurvegarar krýndir
Viðburðir voru margir á sýningunni í
ár og krýndir voru Local Food meistarar í þremur flokkum:
Forréttakeppni matreiðslunema:
Forréttur sem verður að innihalda
bleikju og blómkál í aðalatriði.
Koma má með allt hráefni unnið og
því aðeins um lokaeldun og uppstillingu á réttinum að ræða.
Keppandi verður að vera skráður á
námssamning í matreiðslu.
Keppandi verður að skila fullbúinni
uppskrift og lýsingu réttarins. Eitt
eintak til sýnis við keppnisborð
með nafni og eitt nafnlaust eintak til dómara. Uppskrift verður
eign Klúbbs matreiðslumeistara á
Norðurlandi.
Sigurvegari - Bjarni Þór Ævarsson hjá
Strikinu
Aðalréttakeppni matreiðslumanna:
Aðalréttur sem verður að innhalda
lamb á tvo vegu.
Koma má með allt hráefni unnið og
því aðeins um lokaeldun og uppstillingu á réttinum að ræða
Keppandi verður að vera með sveinsbréf í matreiðslu.
Keppandi verður að skila fullbúinni
uppskrift og lýsingu réttarins. Eitt
eintak til sýnis við keppnisborð
með nafni og eitt nafnlaust eintak til dómara. Uppskrift verður

eign Klúbbs matreiðslumeistara á
Norðurlandi.
Sigurvegari - Árni Þór Árnason hjá
Strikinu
Eftirréttakeppni bakara og matreiðslunema/manna:
Eftirréttur sem verður að innhalda
Ricotta ost og vanillu.
Koma má með allt hráefni unnið og
því aðeins um lokaeldun og uppstillingu á réttinum að ræða.
Keppandi verður að vera á námssamningi/með sveinsbréf í matreiðslu/bakstri
Keppandi verður að skila fullbúinni
uppskrift og lýsingu réttarins. Eitt
eintak til sýnis við keppnisborð
með nafni og eitt nafnlaust eintak til dómara. Uppskrift verður
eign Klúbbs matreiðslumeistara á
Norðurlandi.
Sigurvegari - Jón Arnar Ómarsson hjá
Strikinu.
Flottustu básarnir:
Veitt voru verðlaun fyrir fallegasta
básinn og frumlegasta básinn. Einnig
voru veitt verðlaun sem nefnd eru
frumkvöðull ársins í mat og matarmenningu.
Fallegasti básinn: Matarkista Skagafjarðar
Frumlegasti básinn: Milli fjöru og fjalla
Frumkvöðull ársins: Norðlenska

ÁHRIFAMIKIL OG TÍMABÆR!
TILBOÐSVERÐ:

3.199.Fullt verð:

3.999.-

HÖFUNDURINN

MÆTIR Á
BÓKMENNTAHÁTÍÐINA
Í APRÍL!

Hakan Günday,
höfundur Meira”.
“

Meira

„Metnaðarfull, sannfærandi
og óhemju kraftmikil.“
The Economist

„Mikilvæg skáldsaga …
rannsókn á hinu illa í fari mannsins
sem minnir á Dostojevski.“

„Blikktromma nýrrar kynslóðar..“
Kirkus Review

New York Times

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverðs er 20. mars eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Suðlæg átt, 5-13 m/s
en hægt vaxandi
SA-átt suðvestantil.
Skúrir eða dálítil él
víða um land, en úrkomulítið um landið
norðaustanvert.
Sunnan 8-13 undir
miðnætti og bætir í
úrkomu á Suður- og
Vesturlandi. Sunnan
13-20 m/s á morgun,
hvassast NV-til,
og rigning víða
um land, en þurrt
NA-lands. Hægt
hlýnandi veður, hiti
2 til 8 stig á morgun.
LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Speelman átti leik leik gegn
Ree í Lone Pine árið 1978.

Hvítur á leik

1. Rf5! gxf5 2. Hxh7+! Kxh7
3. Dxf5+ Kg7 4. Dxg4+ Kf6
5. Df4+ ½- ½. Hannes Hlífar
Stefánsson sigraði á alþjóðlegu móti í Prag sem lauk á
laugardaginn. Hjörvar Steinn
Grétarsson sigraði á minningarmóti um Guðmund Arason
og Hörðuvallaskóli sigraði á
Íslandsmóti barnskólasveita.
Mikið um að vera um helgina!
www.skak.is: Úrslit helgarinnar.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.



LÓÐRÉTT
1 eftirrit
2 flaumur
3 til sauma
4 kvarta
7 blanda
9 jafnframt
12 skemma
14 samræða
16 tveir eins.


















LÁRÉTT: 1 afnám, 5 flá, 6 ös, 8 rólega, 10 ið, 11 ilm,
12 snar, 13 utan, 15 nakinn, 17 lagni.
LÓÐRÉTT: 1 afritun, 2 flóð, 3 nál, 4 mögla, 7 samruni, 9 einnig, 12 saka, 14 tal, 16 nn.

Skák

2

LÁRÉTT
1 niðurfelling
5 hamfletta
6 mannþyrping
8 hægt
10 sprikl
11 angan
12 fránn
13 án
15 klæðlaus
17 leikni.

Pondus

Eftir Frode Øverli

Kelikettir! Sjáðu hvað
við erum sætar. Mjá!
Mjá! Ég heiti Kisa! Og ég
heiti Þruma. Mjá!

Við erum ótrúlega
mjúkar og fínar. Í 200
útfærslum! Mjáá! Og
við erum allar
ótrúlega sætar!

Við erum svo knúsilegar að þú VERÐUR að
kaupa okkur! Safnaðu
okkur öllum!

Nú, nú. Hverju
erum við að
fagna?

Að Fríða
erfði
kjaftæðisfilterinn minn!

ÖLL BRAUÐ Á

25%

AFSLÆTTI

ALLA MÁNUDAGA

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég er
kominn heim.

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

Hæ, Palli.
Hvað þénaðir þú
í þjórfé í kvöld?

Barnalán
Slakið á!
Ég fann skóinn!

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

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

www.bjornsbakari.is

Um hálfan tank.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Eins og þið vitið
hef ég mátt
ganga í einum
skó alla vikuna.
En nú er martröðinni lokið!

Ég sé að sumir hér þurfa að
læra að forgangsraða!

MÁNUDAGUR

18. MARS 2019

21

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

Töffarinn Kim Stone í banastuði
BÆKURNAR ERU
VISSULEGA
FORMÚLUKENNDAR EN
MARSONS MÁ EIGA ÞAÐ AÐ
HÚN KANN UPPSKRIFTINA
OG ÞAÐ ER BARA NÁKVÆMLEGA EKKI NEITT AÐ
GÓÐUM FORMÚLUREYFARA
ÞEGAR ÖLLUM HELSTU
HRÁEFNUM ER BLANDAÐ
SAMAN Í RÉTTUM HLUTFÖLLUM.

BÆKUR

Blóðhefnd
Höfundur: Angela Marsons
Þýðandi: Ingunn Snædal
Útgefandi: Drápa
Blaðsíður: 384

B

Katrín Jakobsdóttir flytur ávarp á Grand Hóteli. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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

18. MARS 2019
Hvað? #metoo og stjórnmálin
Hvenær? 8.30- 10.00.
Hvar? Grand Hótel Reykjavík
Þátttaka á fundinum er öllum
opin og án endurgjalds, boðið
verður upp á léttan morgunverð.
Streymt verður beint frá fundinum. Opnunarávarp: Katrín
Jakobsdóttir, forsætisráðherra

og formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs Martin
Chungong, framkvæmdastjóri
Alþjóðaþingmannasambandsins,
kynnir niðurstöður rannsóknar á
kynferðisofbeldi og áreiti innan
þjóðþinga Evrópu. Pallborð og
umræður. Ragna Árnadóttir,
aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar,
mun stýra pallborðsumræðum
með fulltrúum allra flokka í kjölfar erindanna.
Þátttakendur í pallborði: Una
Hildardóttir, fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs
Lilja D. Alfreðsdóttir, fyrir hönd
Framsóknarflokksins, Áslaug
Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrir hönd
Sjálfstæðisflokksins, Þorsteinn
Víglundsson, fyrir hönd Viðreisnar, Heiða Björg Hilmisdóttir,
fyrir hönd Samfylkingarinnar,
Þorsteinn Sæmundsson, fyrir
hönd Miðflokks, Þórhildur Sunna
Ævarsdóttir, fyrir hönd Pírata, og
Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrir
hönd Flokks fólksins.

reski rithöfundurinn
Angela Marsons er
af kastamikil í meira
lagi en reyfarar hennar um
rannsóknarlögreglukonuna
Kim Stone eru orðnir níu á
aðeins fjórum árum.
Fy rst a bók in, Þög ult
óp, kom út 2015 og sló það
hressilega í gegn að Kim
hefur verið jafn frek til fjörsins og raun ber vitni. Þótt
Marsons spili nú ekki alveg
í meistaradeild krimmahöfunda eru þessar miklu
vinsældir hennar og Kim
hið besta mál vegna þess
að þrátt fyrir ýmsar brotalamir er engu logið um að
þessar bækur eru alvarlega
ávanabindandi.
Blóðhefnd er áttunda
bókin í f lokknum en sú
fimmta sem kemur út á íslensku og
sjálfsagt taka miklu fleiri en undirritaður henni Kim fagnandi. Ekki
skyggir heldur á gleðina að þessi
bók er sú öf lugasta og skemmtilegasta hingað til.
Bækurnar eru vissulega formúlukenndar en Marsons má eiga það
að hún kann uppskriftina og það
er bara nákvæmlega ekki neitt að
góðum formúlureyfara þegar öllum
helstu hráefnum er blandað saman í
réttum hlutföllum.
Marsons er einkar lagið að spinna
áhugaverðar sögur utan um morð,
siðblindu, ofbeldi og aðra óáran sem
þrífst í skuggahliðum mannlífsins.
Samkvæmt nánast ófrávíkjanlegri
reglu glæpasögunnar tekur hún

síðan á ýmsum samfélagsmeinum
í leiðinni og á oftar en ekki heilmikið erindi.
Helsti ljóðurinn á ráði höfundarins er hversu ódýrar lausnir hennar
eru stundum á annars fínum flækjum. Stundum er eins og Kim fái bara
vitrun og bæng! Gátan leyst.
Marsons skapar hins vegar áhugaverðar persónur og tekst að vekja
áhuga og samúð lesandans með öllu
rannsóknarlöggugenginu sem Kim
stjórnar. Fyrst og fremst snýst þetta
þó allt um hörkutólið Kim Stone,
sem svo sannarlega stendur undir
eftirnafni.
Bækurnar sækja fyrst og fremst
kraftinn og aðdráttaraf lið í Kim
sem er ekki síst heillandi vegna

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Birds of Passage (ENG SUB) .......... 17:30
Capernaum (ICE SUB)......................... 17:30
Shoplifters//Búðarþjófar (ENG SUB)17:40
Taka 5 // Take 5 (ENG SUB) ........... 20:00
Brakland (DANISH W/ENG SUB)....... 20:00

þess hversu áreynslulaust hún
yfirtekur öll helstu karaktereinkenni og klisjur karlmannanna
sem hafa verið í brennidepli
glæpasagna í gegnum áratugina.
Kim er sannkallaður „gender
bender“, eins og það heitir í
fræðunum í útlandinu. Hún er
krumpuð á sálinni, kaldlyndur
einfari sem leggur sig fram um að
fela að undir klakabrynjunni slær
hjarta úr gulli.
Hún storkar örlögunum á lífshættulegum hraða á mótorhjólinu
sínu, slæst eins og vargur, rífur
stólpa kjaft og er auðvitað martröð yfirboðara sinna, enda lífsins
ómögulegt að fara eftir fyrirmælum.
Kim er sko kona að mínu skapi og
Angela Marsons hefur skrifað utan
um hana áhugaverðan og spennandi heim þannig að maður er bara
orðinn „húkkt“ og getur ekki beðið
eftir næstu bók. Þórarinn Þórarinsson
NIÐURSTAÐA: Besta bókin hingað til
í sallafínni krimmaseríu sem er ekki
síst ávanabindandi vegna þess hversu
aðalpersónan Kim Stone er ómótstæðilegur löggutöffari. Komi hún fagnandi.
Sem oftast.

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Birds of Passage (ICE SUB) ........... 20:00
Capernaum (ENG SUB)...................... 22:00
Arctic (ICE SUB)....................................... 22:00
Free Solo (ENGLISH - NO SUB) ..........22:30

FJÖLHÆFASTA FJÖLSKYLDA LANDSINS?

Glæsilegur og vel útbúinn pallbíll með
3.0 lítra, 258 hestafla, V6 dísilvél,
580 Nm togi, sjálfvirkum vélarhitara,
bakkmyndavél, fjarlægðarskynjara að
framan og aftan, regn- og birtuskynjara,
Xenon/led aðalljósum og 18” álfelgum.

Hannaður með þarfir iðnaðarmanna að leiðarljósi og með
átta þrepa sjálfskiptingu fyrir
allar útgáfur. Fjöldi útfærslna
á hleðslurými, farþegarými og
aðstoðarkerfi.

Einn vinsælasti atvinnubíll
á Íslandi undanfarin ár.
Áreiðanlegur, öruggur og
fæst í tveimur lengdum,
fjórhjóladrifinn og í fjölda
útfærslna.

Transporter hefur fylgt
kynslóðum af fólki sem hefur
þurft á traustum og áreiðanlegum vinnuþjarki. Fullkomin
stöðugleikastýring, spólvörn
og sjö þrepa sjálfskipting.

Volkswagen Amarok

Volkswagen Crafter

Volkswagen Caddy

Volkswagen Transporter

verð frá 2.870.000 kr.

verð frá

verð frá

8.290.000 kr.

www.volkswagen.is

verð frá

6.220.000 kr.

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

4.590.000 kr.
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DAGSKRÁ

Mánudagur
Lífsbaráttan í náttúrunni
með David Attenborough

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Útsvar 2012-2013 Fjarðabyggð - Reykjavík, úrslitaþáttur
14.05 92 á stöðinni
14.30 Maður er nefndur Tómas
Árnason Í þessum þætti ræðir
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
við Tómas Árnason, fyrrverandi
ráðherra og seðlabankastjóra.
Tómas segir frá ætt sinni og uppruna og uppvextinum á Hánefsstöðum í Seyðisfjarðarhreppi í
Norður-Múlasýslu. Tómas segir
frá minningum sínum varðandi
hernám Breta. Hann talar um
námsárin í Menntaskólanum á
Akureyri og í lagadeild Háskóla
Íslands. Tómas tíundar störf sín í
varnarmáladeild utanríkisráðuneytisins og á Tímanum. Einnig
segir hann frá árunum sem hann
var alþingismaður og ráðherra og
að lokum segir hann frá starfi sínu
í Seðlabanka Íslands. Dagskrárgerð: Ásgrímur Sverrisson.
15.00 Út og suður
15.25 Af fingrum fram Richard
Scobie
16.05 Hvað höfum við gert? Í
þessum þætti skoðum við hvers
vegna við kaupum meira en við
þurfum og hvaða áhrif neysla
okkar hefur á vistkerfi jarðarinnar.
Aukin neysla og offramleiðsla
gengur á auðlindir jarðar og ýtir
undir loftslagsbreytingar. Hvernig
getum við breytt neysluhegðun
okkar?
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Símon
18.06 Mói
18.17 Klaufabárðarnir
18.26 Ronja ræningjadóttir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin Menningarþáttur þar sem fjallað er á snarpan
og líflegan hátt um það sem efst
er á baugi hverju sinni í menningar- og listalífinu, jafnt með
innslögum, fréttaskýringum,
gagnrýni, pistlum og umræðu.
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.00 Lífsbarátta í náttúrunni Tígrisdýr
20.55 Lífsbarátta í náttúrunni. Á
tökustað - Tígrisdýr
21.10 Gíslatakan Dönsk spennuþáttaröð um gíslatöku í neðanjarðarlest í Kaupmannahöfn.
Fimmtán manns eru teknir í
gíslingu af óþekktum afbrotamönnum sem hóta að taka þá af
lífi ef kröfum þeirra er ekki mætt.
Í kjölfarið taka við atburðir sem
hafa djúpstæð áhrif á alla þjóðina.
Leikstjóri: Kasper Barfoed. Aðalhlutverk: Jakob Oftebro, Michael
Frandsen og Johannes Lassen.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 CalmusWaves
23.05 Áður en tjaldið fellur
síðasta sinni
00.00 Kastljós
00.15 Menningin
00.25 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.45 Lifum lengur
14.20 Crazy Ex-Girlfriend
15.05 Ally McBeal
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 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 Hawaii Five-0
21.50 Blue Bloods
22.35 MacGyver
23.20 The Tonight Show
00.05 The Late Late Show
00.50 NCIS
01.35 NCIS. New Orleans
02.20 FBI
03.05 The Gifted
03.50 Salvation
04.35 Síminn + Spotify

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 I Own Australia’s Best
Home
10.25 Great News
10.50 Born Different
11.15 Hvar er best að búa?
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor UK
14.10 The X-Factor UK
15.45 The X-Factor UK
16.40 The Big Bang Theory
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Veður
19.25 Um land allt
20.00 God Friended Me
20.45 Silent Witness
21.40 Tin Star
22.25 S.W.A.T.
23.10 60 Minutes
23.55 The Enemy Within
00.40 Strike Back
01.30 Keeping Faith
02.20 Keeping Faith
03.15 Keeping Faith
04.05 Keeping Faith
05.00 The Art Of More
05.40 The Art Of More

GOLFSTÖÐIN

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. 20.

okkar allra

08.00 The Players Championship
13.00 Champions Tour Highlights
13.55 The Players Championship
18.55 PGA Highlights
19.50 The Players Championship

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
06.50 Morgunvaktin Að vanda
sig við laxeldið
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér Rósa Björk
Halldórsdóttir verkefnastjóri
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta
15.00 Fréttir
15.03 Japan, land hinnar rísandi
sólar
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn Rakarastofusöngvarar
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Plágan
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00Fréttir
00.05Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.05 Crazy, Stupid, Love
14.00 Date Night
15.30 Shrek
17.00 Crazy, Stupid, Love
19.00 Date Night
20.30 Shrek
22.00 The Last Witch Hunter
23.50 Jesse Stone. Lost In Paradise
01.20 The Shallows
02.45 The Last Witch Hunter

STÖÐ 3
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.50 Curb Your Enthusiasm
22.25 Game Of Thrones
23.20 Big Love
00.15 Supernatural
00.35 Modern Family
01.00 Two and a Half Men
01.25 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.25 Torino - Bologna
09.05 Genoa - Juventus
10.45 Premier League World
11.15 Formúla 1 2019. Útsending
frá kappakstrinum í Ástralíu.
13.35 Haukar - Valur
15.00 FH - Afturelding
16.30 Millwall - Brighton
18.10 Ensku bikarmörkin
18.40 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
19.05 Valur - ÍBV Bein útsending
frá leik Vals og ÍBV í Olís deild
karla.
21.15 Seinni bylgjan
22.50 FH - Afturelding
00.20 Arsenal - Rennes

STÖÐ 2 SPORT 2
07.40 Real Sociedad - Levante
09.20 Espanyol - Sevilla
11.00 Real Betis - Barcelona
12.40 Everton - Chelsea
14.20 Fulham - Liverpool
16.00 Messan
17.00 Formúla 1 2019. Útsending
frá kappakstrinum í Ástralíu.
19.20 Spænsku mörkin
19.50 Ítölsku mörkin
20.20 Football League Show
20.50 Leeds - Sheffield United
22.30 Domino’s körfuboltakvöld
00.10 Dynamo Kiev - Chelsea

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

;03)6ð:+(.(9
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Netverslun

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15

Greiðslukjör
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LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
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Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
ORMSSON
KS KS
SR BYGG
BLÓMSTURVELLIR
ORMSSON
SR BYGG ORMSSON
GEISLI
OMNIS
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON PENNINNPENNINN ORMSSONORMSSON ORMSSON ORMSSON ORMSSON ORMSSONGEISLI
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
BORGARNESI BORGARNESI
AKRANESI
KEFLAVÍK
VÍK -EGILSSTÖÐUM
PAN-NESKAUPSSTAÐ
VESTMANNAEYJUM
HELLISSANDI
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐISAUÐÁRKRÓKI
SIGLUFIRÐIAKUREYRI
VÍK -EGILSSTÖÐUM
PAN-NESKAUPSSTAÐ
VESTMANNAEYJUM
AKRANESI
SAUÐÁRKRÓKI SIGLUFIRÐI
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
AKUREYRIHÚSAVÍKHÚSAVÍK
SÍMI 480 1160SÍMI 480SÍMI
SÍMI 464SÍMI
1515464 1515
2211 SÍMI
SÍMI
456
4751
455 455
45004500SÍMI SÍMI
467 1559
SÍMI 461
5000
SÍMI 4712038
436
6655
1160481 3333 SÍMISÍMI
SÍMI
456
4751 SÍMISÍMI
467 1559
SÍMI 4712038SÍMI 477 1900
SÍMI 477 1900
481422
3333
SÍMI
4220300
2211 SÍMI
433
0300
SÍMI433
SÍMI 421
4211535
1535 SÍMI
SÍMI
461 5000
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H

arkaleg viðbrögð
v ið he i m i ld a r myndinni Leaving
Neverla nd ha fa
gert Michael Jackson, þótt látinn sé
fyrir allnokkru, að nýjasta dæminu
um listamann sem dansaði í skjóli
þeirrar úldnu klisju að listamenn
finni sköpunarkraft sinn oftar en
ekki á mörkum geðheilbrigðis og
geti í nafni listarinnar, skapandi
sérvisku og meintrar snilligáfu
komist upp með allan fjandann
handan laga og almenns siðferðis.
Sú rótgróna meðvirkni hefur gert
mönnum eins og Jackson mögulegt að komast í gegnum tíðina upp
með voðaverk sín nokkurn veginn
óáreittir.
Opnari umræða og nú síðast
#MeToo-byltingin hafa orðið til
þess að þessi listræna friðhelgi
hefur að mestu verið afnumin.
Þannig er sá frábæri leikari Kevin
Spacey búinn að vera. Hann var
rekinn úr House of Cards nánast um
leið og ungir leikarar sökuðu hann
um kynferðislegt of beldi undir
merkjum #MeToo og var klipptur
út úr kvikmyndinni All the Money
in the World.
BBC og f leiri miðlar hafa tekið
lög Michaels Jacksons úr spilun og
framleiðendur The Simpsons hafa
ákveðið að láta áður sígildan þátt,
þar sem Jackson léði einni persónu
rödd sína, hverfa.
Jackson er óumdeildur risi í popptónlistarsögu síðustu áratuga og nú
þegar fólk loksins horfist af alvöru
í augu við brot hans neyðist fólk til
þess að spyrja sjálft sig erfiðra siðferðislegra spurninga.
Er réttlætanlegt að njóta listar
sem vont fólk framleiðir eða ber
okkur siðferðisleg skylda til að
henda henni á ruslahauga menningarsögunnar? Verði Jackson strikaður út úr tónlistarsögunni verður
hún óhjákvæmilega heldur gloppótt og samhengislaus á köflum.
Sama má segja um sögu bókmennta, myndlistar og kvikmynda
þar sem þar leynast víða vargar sem
hafa látið eftir sig stórkostleg listaverk og haft ómæld áhrif á umhverfi
sitt og verk annarra.

Jackson er hvorki fyrsti né síðasti listamaðurinn sem komst með drauga og beinagrindur í farteskinu í gegnum ferilinn í skjóli frægðar og vinsælda.

Góðir listamenn – vont fólk
Michael Jackson, einn allra vinsælasta tónlistarmaður síðari tíma, er hvorki fyrsti né
síðasti listamaðurinn sem kemst upp með illvirki og ógeð í skjóli frægðar og vinsælda.
Hér eru nokkur dæmi um virt og dáð listafólk sem fór í gegnum lífið og feril sinn með
fulla lest af alls konar beinagrindum og bættu jafnvel jafnt og þétt við þar til yfir lauk.

thorarinn@frettabladid.is

Pablo Picasso

John Lennon

„Konur eru maskínur þjáninganna“
mun Pablo hafa sagt við Françoise
Gilot, 21 árs hjákonu sína þegar
hann sjálfur var 61 árs. „Í mínum
augum eru aðeins tvær gerðir af
konum; gyðjur og dyramottur.“
Picasso var alræmdur fyrir illa
meðferð á konum og skemmst frá
því að segja að af sjö mikilvægustu konunum í lífi hans frömdu
tvær sjálfsvíg og aðrar tvær misstu
vitið. Ein af þeim sem svipti sig lífi
var listakonan, ljósmyndarinn og
skáldið Dora Maar.

Maðurinn sem lét sig dreyma
um frið, ást og bræðralag viðurkenndi opinberlega í viðtali við
tímaritið Playboy árið 1980 að
hafa beitt eiginkonu sína Cynthiu
ofbeldi, líkamlegu og andlegu.
Þar viðurkenndi hann einnig að
hafa almennt verið ofbeldisfullur
og grimmur í garð kvenna yfirleitt. Elsti sonur Lennons fór ekki
varhluta af skapgerðarbrestum
föður síns þar sem hann var í raun
yfirgefinn af honum um fimm ára
aldur. Á meðan faðir hans söng og
talaði stöðugt um ást og kærleik
virtist hann ófær um að sýna ást
og kærleik í verki, síst af öllu syni
sínum og sínum nánustu.

Alfred Hitchcock
Joan Crawford
Þrátt fyrir að hafa verið ein
skærasta stjarnan á gullöld
Hollywood er leikkonunnar Joan
Crawford miklu frekar minnst sem
hræðilegrar móður. Í endurminningum elstu kjördóttur hennar,
Christinu Crawford, Mommie
Dearest er dregin upp sú mynd af
Joan að hún hafi verið drykkjusjúkur sadisti sem tók bræði sína
og vonbrigði út á elstu börnum
sínum tveimur með hryllilegu
ofbeldi andlegu og líkamlegu. Og
vírherðatré voru ekki vel séð á
heimilinu.

er einn áhrifamesti kvikmyndaleikstjóri síðustu aldar og eftir
hann liggur urmull af frábærum
myndum sem hafa haft gríðarleg
áhrif á leikstjóra og kvikmyndagerð almennt. Hitchcock þótti
þó sérlega andstyggilegur við
flestar leikkonurnar sem hann
starfaði með og naut þess að
kvelja þær með ýmsu móti við
tökur. En getur maður neitað sér
um að horfa á Psycho, Notorius
og Rear Window?
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Sigríður Pétursdóttir kvikmyndakona hitti tvær enskar konur á förnum vegi í London og eftir stutt spjall um Ófærð
lögðu konurnar tvær fram skýlausa kröfu um að þriðja sería þáttanna gerist að sumri til. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
Hnakkapúði seldur sér.

FRIDAY
Tungusófi. Tunga
getur verið beggja
vegna. Ljósgrátt áklæði.
Stærð: 236 × 175 × 88 cm

35%
AFSLÁTTUR

123.494 kr. 189.990 kr.

BBC4 sýndi lokaþátt Ófærðar um helgina. Sigríður Pétursdóttir
býr í London. Hefur mátt hafa sig alla við að svara forvitnum
Bretum um hjúskaparstöðu Ólafs Darra, myrkrið og byssuleysið.

NEW WILSON
Vinsælir, einstaklega
vel hannaðir
og endingargóðir
stólar.
Ólitaður
askur.

B

35%
AFSLÁTTUR

11.694 kr. 17.990 kr.

40%
AFSLÁTTUR

PARKER
La-z-boy hægindastóll. Dökkbrúnt
leður. Stærð: 84 x 95 x 103 cm.

95.994 kr. 159.900 kr.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

Bretar furða sig á
byssuleysinu í Ófærð
resk ir aðdáendu r
Ófærðar 2 önduðu léttar á laugardagskvöld
þegar BBC4 sýndi tvo
síðustu þættina í einum
rykk. Sigríður Pétursdóttir býr í London þar sem hún
hefur fundið fyrir miklum áhuga á
þáttunum og Íslandi. „Ég hef fengið
alls konar skemmtileg viðbrögð,“
segir Sigríður í samtali við Fréttablaðið.
„Einna skemmtilegast fannst mér
þegar ég var í Kenwood House um
daginn að mynda stórt og fallegt
magnólíutré. Þar voru tvær dömur
í sömu erindagjörðum og eftir að
við vorum búnar að tala aðeins
um hvað þetta væri fallegt, sagði ég
þeim að ég fengi ekki nóg af þessum
trjám á vorin því á Íslandi væru
engin slík.“
Þegar konurnar áttuðu sig á því
að Sigríður væri íslensk barst talið
snarlega að „Trapped“ eins og þættirnir heita á ensku. „Þær spurðu um
myrkrið og veðrið og hvenær best
væri að ferðast til Íslands,“ segir Sigríður. „Ég sagði þeim frá miðnætursólinni, þegar sólin sigldi á haffletinum og færi svo upp aftur. Þeim
fannst það hrikalega spennandi, að
það væri bjart allan sólarhringinn.“
Í ljósi þessarar nýfengnu vitneskju sögðust konurnar tvær endilega vilja að þriðja sería Ófærðar
gerist að sumarlagi. „Svo Bretar
myndu fá að kynnast þeirri hlið á
Íslandi líka. Ég þekki helling af fólki
sem fór til Íslands vegna þáttanna
og líka vegna Game of Thrones.“

Andri og Hendrika heilla
Fyrsta Ófærðarserían féll vel í
kramið þegar hún var sýnd í Bretlandi 2016 og þá var það ekki síst
Ólafur Darri Ólafsson í hlutverki
bangsalegu löggunnar Andra sem
heillaði og festi sér fjölda aðdáenda
sem hafa fylgst spenntir með þessum nýjustu hremmingum hans.

„Þegar fyrri serían var í gangi
voru stelpurnar sem voru með
mér í dansi alveg að tapa
sér yfir Darra. Hann
varð að miklu kyntákni hérna og ég
spældi þær ógurlega með því að
seg ja þeim að
hann væri vel
giftur og pabbi
í ofanálag. Þær
bara neituðu að
trúa því.
En það var ekki bara
Darri sem átti hug fólks
og ég man eftir eldri dömu
sem sagði að hana langaði helst að
ættleiða Hinriku,“ segir Sigríður
um lögreglustjórann sem Ilmur
Kristjánsdóttir leikur. „Hún þyrfti
á góðu faðmlagi að halda. Hér voru
líka gerðar könnur með myndum af
þeim og ég held þær hafi bara selst
vel.“

Lög og regla
Þá, eins og nú, byrjaði fólk umsvifalaust að ræða um Ófærð þegar það
áttaði sig á þjóðerni Sigríðar. „Um
leið og maður sagðist vera Íslendingur, eða einhver vissi að maður
væri það, byrjaði fólk að tala um
„Trapped“ og byrjaði stundum inni
í miðjum söguþræði svo ég náði
stundum ekki fyrst um hvað þau
voru að tala.“
Og vitaskuld, eins og á Íslandi,
var veðrið helsta umræðuefnið. „Þá
vildu flestir tala um veðrið og hvort
það væri virkilega svona á Íslandi.
Þá sagði ég þeim að ég væri sjálf að
norðan, frá litlum stað svipuðum
Siglufirði, og mataði þau á sögum
af því þegar við komumst ekki í
skólann vegna ófærðar og þurftum
að elda á prímusum því það var
rafmagnslaust. Þetta var mjög vinsælt.“
Ófærðarþættirnir hafa einnig
vakið forvitni og spurningar um

lögregluna á Íslandi. „Margir vildu
vita hvort lögreglan væri virkilega
svona vinaleg auk þess sem
hún hefur verið spurð
nokkuð út í hið sérkennilega orð „lögreglan“. Hvað það
þýði eiginlega?
„Og þá útskýri
ég það og þá er
s pu r t hver n ig
lögreglurnar
okkar geti haldið
uppi lögum og reglu
þótt þær séu ekki einu
sinni með byssur.“ Þetta
sætir furðu en þykir að vonum
ósköp krúttlegt. Svo mjög reyndar
að „þegar maður reynir að leiðrétta
og segja að á Íslandi sé víst spilling
og alls ekki allt fullkomið þá vilja
sumir ekki einu sinni heyra það“.

Eftirspurn meiri en framboð
„Á milli þáttaraða hef ég svo ekki
tölu á öllum þeim sem spurðu mig
hvenær næsta þáttaröð kæmi og
hvort það væri ekki til meira efni
frá Íslandi. Ég er sannfærð um að
við gætum dælt þáttum í þá ef
meiri fjármunir væru lagðir í gerð
sjónvarpsefnis en margir urðu mjög
þakklátir þegar ég sagði þeim frá
öðru íslensku efni sem hægt væri
að nálgast.“
Sigríður er annáluð bíókona og
stjórnaði meðal annars á sínum
tíma kvikmyndaþáttunum Kviku
á Rás 1. Hún hefur búið í London
í nokkur ár og hefur að sjálfsögðu
verið með hugann við kvikmyndir.
„Ég hef verið að skrifa. Búin að
ljúka við eitt kvikmyndahandrit
en kalla mig ekki handritshöfund
fyrr en þegar eða ef það verður að
mynd,“ segir Ófærðarsendiherra
Íslands í London sem missti af tvöföldum lokaþættinum á laugardaginn og þarf að forðast forvitna
Breta þangað til úr því verður bætt.
thorarinn@frettabladid.is
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FULLKOMINN DJÚPSVEFN
Með Kally heilsukoddanum
Kally heilsukoddinn er þróaður í samráði við
breska osteópata og svefnráðgjafa og er
byltingarkennd nálgun í svefnlausnum. Búið er
að endurhanna hinn klassíska meðgöngukodda sem barnshafandi konur hafa þekkt í
áraraðir með bómull í hæsta gæðaﬂokki.
Hann tryggir að þú uppliﬁr góðan djúpsvefn
og það þarf varla að taka fram hversu
mikilvægur hann er!

Heldur haus, háls
og hryggjarsúlu
í línu
Aðlagast fullkomlega að
líkama þínum

Dregur úr
spennu í
mjóbaki

Styður við liðamót
og veitir fullkomna
slökun

Kally Sleep hefur í áraraðir sérhæft sig í
byltingarkenndum svefnlausnum sem hjálpa viðskiptavinum að upplifa góðan djúpsvefn. Allar vörur Kally
Sleep eru þróaðar og hannaðar í samráði við færustu
sérfræðinga á sviði svefnráðgjafar og eru einungis
framleiddar úr hágæða efnum fyrir hámarks þægindi.

Kally heilsukoddinn fæst á boxid.is og í verslunum Super 1.
Sleep Innovations, Styled Around You.
www.kallysleep.com

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

Gas! Gas!

Í

eina tíð var þetta samfélag
með þá reisn að fannhvítir
trukkabílstjórar upphófu
mótmæli við hjartarætur íslensks
samfélags, bensínstöðvarnar. En
kölluðu um leið yfir sig vígbúna
lögreglu sem þurfti að horfast RayBan í Ray-Ban á við Stulla og félaga
sem ekki höfðu lengur efni á að
kaupa olíu á yfirveðsetta bíla sem
keyptir höfðu verið sólgleraugnalaust í bjartsýniskasti því þörf var
á því að grunnstoðir efnahagslífsins, fjárfestingarfyrirtækin, gætu
vélað síðustu krónurnar út úr vel
meinandi fjölskyldum sem ætluðu
sér aldrei annað en „að vera með í
lífinu“.
Þá var lögreglan töff og gargaði
„Gas! Gas!“ og úðaði gasi gengdarlaust yfir atvinnubílstjóra enda
vígvöllurinn áfyllingarstöð. Sumir
vilja meina að þessi átök hafi
markað upphaf búsáhaldaóþekktarinnar sem síðar leiddi til þess að
Geir Haarde varð sendiherra sem
svo opinberaði að Steingrímur J.
væri misskilningur sem endaði
með því að Bjarna Ben var treyst
fyrir peningum landsmanna.
En nú er öldin önnur. Lögreglan
vanbúin og hefur ekki annað en
piparsprey og gólar vanmáttug á
framandi fólk „Krydd! Krydd!“ en
þykjast þó miklir menn og handtaka pappaspjöld því að mögulegt
er að kveikja í þeim, séu menn
með eldspýtur og ef menn eru í
skjóli, og ætli menn að kveikja í
þeim. Sem þó er alls ósannað – en
hverju skiptir það í réttarríki þar
sem dómstólarnir eru ekki annað
en lögleg en illa hirt tjaldstæði
fyrir flokksgæðinga.
Piparúði! Því skríkir ekki
löggan bara: „Eigum við að henda
í ykkur Drakúlabrjóstsykri?“
Það myndi hæfa tilefninu, meintu
uppþoti. Mótmælum fólks sem fór
niður á Austurvöll vegna þess að
það langar „að vera með í lífinu“.

Vertu með allt
upp á S10!

FYRIR SVANGA

FERÐALANGA
PANINI
OG GOS*

COMBO VERÐ:

499

KR

Samsung Galaxy S10e

129.990 kr. stgr.
S10 144.990 kr.
S10+ 159.990 kr.
*0,5 l gos í plasti frá Ölge
Ölgerðinni.
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.
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