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gerður að uppistandstilraunum 
lögmannsins Árna Helgasonar. 22
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Fæst án
lyfseðils

 Um fimmtíu manns á vegum Ferðafélags Íslands lögðu á Eyjafjallajökul á fjallaskíðum árla dags á laugardag. Framan af var 
einmuna blíða, logn og hiti en þegar líða tók á daginn kólnaði hressilega, skyggnið hvarf og tók að snjóa. Hluti hópsins kleif 
Hámund, í 1.651 metra hæð. Allur hópurinn skíðaði svo niður úr veðrinu, sæll og glaður. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fleiri myndir frá Eyjafjallajökli er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

Í minnisblaði frá þjóð-
kirkjunni er efast um 
að Alþingi hafi tekið 
upplýsta ákvörðun 
með nýjustu skerðingu 
sóknargjalda. Fram-
koma ríkisvaldsins sé 
siðlaus eignaupptaka.

STJÓRNSÝSLA Þjóðkirkjan telur 
söfnuði sína hafa greitt á annan tug 
milljarða króna af sóknargjöldum 
sínum til ríkisins vegna skerðingar 
ríkis á fjárframlögum. Telur kirkjan 
framferði ríkisvaldsins siðlaust.

Samninganefnd ríkisins og þjóð-
kirkjunnar hefur unnið að samn-
ingagerð án þess að niðurstaða hafi 
náðst. Þjóðkirkjan er afar ósátt við 
að tekið sé af sóknargjöldum til að 
setja í ríkissjóð. Af rúmum 1.500 

krónum á mánuði fari aðeins rúm-
lega 900 krónur til kirkjunnar.

„Sú háttsemi ríkisvaldsins að skila 
ekki nema liðlega helmingi af fé sem 
það tekur að sér að innheimta er 
þannig í ákveðnum skilningi eigna-
upptaka og siðlaus þótt ekkert sé 
efast um lögmætið,“ segir  í minnis-
blaði frá þjóðkirkjunni.

Kirkjan segir að tillaga frá fjár-
málaráðuneytinu feli sér að greiðsl-
an til safnaða þjóðkirkjunnar skerð-

ist um 223 milljónir króna. „Þessi 
nýjasta skerðing sóknargjaldanna 
gerir ekkert annað en að hækka 
samningskröfu kirkjunnar sem 
henni nemur. Það er síðan áleitin 
spurning hvort um hafi verið að 
ræða upplýsta ákvörðun Alþingis,“ 
segir í minnisblaðinu.

Fréttablaðið hefur óskað eftir 
fundargerðum samstarfsnefndar 
þingsins og kirkjunnar án árangurs.
– sa / sjá síðu 6

Kirkjan telur skerðingar siðlausar
Sú háttsemi ríkis-

valdsins að skila 

ekki nema liðlega helmingi 

af fé sem það tekur að sér að 

innheimta er þannig í 

ákveðnum skilningi eigna-

upptaka og siðlaus.

Úr minnisblaði þjóðkirkjunnar

K JARAMÁL Fundað var stíft um 
helgina hjá ríkissáttasemjara og 
stóð fundur enn þegar Fréttablaðið 
fór í prentun. Ekki var búist við að 
samningar kláruðust en mögulega 
næðust einhverjir áfangar.

Að óbreyttu áttu vinnustöðvanir 
sem hafa áhrif á akstur tíu strætó-
leiða á höfuðborgarsvæðinu að 
hefjast klukkan sjö í morgun. Næsta 
lota verkfalla á hótelum og hjá rútu-
fyrirtækjum á svo að hefjast á mið-
vikudag.

Drífa Snædal, forseti ASÍ, segir við-
ræðurnar á viðkvæmu stigi og ekki 
tímabært að ræða efnisatriði þeirra. 

ASÍ hefur lánað Flugfreyjufélagi 
Íslands 100 milljónir króna til að 
félagsmenn sem unnu hjá WOW fái 
einhverjar greiðslur núna um mán-
aðamótin. – sar, sa / sjá síðu 4

Viðkvæm staða 
í viðræðum



Veður Tilraunastarfsemi

Núvitundar-
sérfræðingur
óskast
Gætir þú knúsað heilan vinnustað?

tvist.is/atvinna Auglýsingastofa

Veður

S/sv 5-13 m/s og rigning eða 
slydda sunnan og vestan til. 
Heldur hægari og þurrt um land-
ið norðaustanvert. Fremur hæg 
breytileg átt með morgninum og 
sums staðar dálítil él, en vaxandi 
norðanátt seinnipartinn, 10-18 
m/s um landið norðvestanvert 
og éljagangur. SJÁ SÍÐU 18

ALÞINGI Ólafur Ísleifsson, nýr þing-
maður Miðf lokksins, hefur óskað 
eftir meðf lutningsmönnum úr 
öðrum þingf lokkum að máli sem 
hefur aðeins áhrif á hans gamla 
f lokk, Flokk fólksins. Hann telur 
frumvarpinu hins vegar ekki vera 
beint gegn sínum gamla f lokki.

Frumvarpið sem Ólafur hyggst 
leggja fram er til þess ætlað að 
breyta lögum um þingfararkaup 
alþingismanna og þingfararkostn-
að, eða réttara sagt um hámarks-
fjölda aðstoðarmanna. 

„Breytingin sný r að því að 
starfsmenn þingf lokka að með-
töldum aðstoðarmanni formanns 
stjórnmálaf lokks skuli ekki vera 
f leiri en þingmenn þingf lokks á 
hverjum tíma. Með því er verið 
að gæta að eðlilegu 
aðhaldi og sparn-
aði í meðferð 
opinbers fjár,“ 
segir í tölvu-

pósti Fjólu Hrundar Björnsdóttur, 
framkvæmdastjóra þingf lokks 
Miðf lokksins, til þingmanna ann-
arra f lokka þar sem óskað er eftir 

meðf lutningsmanni.
Yrði þetta frumvarp að 
ver u leik a my nd i það 
aðeins hafa áhrif á gamla 
þingf lokk Ólafs, Flokks 
fólksins. Hann telur hins 
vegar að hér sé um eðli-
legt þingmál að ræða til 
að gæta aðhalds í ríkis-
rekstrinum.

„Má vera að á þessu 
þingi skuli það aðeins 
hafa áhrif á einn flokk, 
en ástæða þess að ég 

vil leggja þetta mál fram er sú að ég 
tel eðlilegt að við gætum aðhalds. 
Þessu frumvarpi er ekki beint gegn 
neinum og af engum tekið. Ég vil 
aðeins að við förum vel með opin-
bert fé,“ segir Ólafur.

Augljóst hefur verið upp á síð-
kastið að andað hefur köldu á milli 
Flokks fólksins og fyrrverandi 
liðsmanna hans sem reknir voru 
úr f lokknum eftir uppákomuna 
á Klaustri í lok nóvember. Inga 
Sæland, formaður Flokks fólksins, 
segir Ólaf auðvitað verða að eiga 
þetta við sjálfan sig.

„Ég hef enga sérstaka skoðun á 
frumvörpum Ólafs Ísleifssonar og 
ef hann vill fara þessa leið þá gerir 
hann það bara,“ segir Inga. „Það sjá 
hins vegar allir hvað hér er um að 
vera.“ sveinn@frettabladid.is

Frumvarp fækkar í liði 
Flokks fólksins á þingi
Þingmannafrumvarp Ólafs Ísleifssonar felur í sér að aðstoðarmenn verði ekki 
fleiri en þingmenn þingflokks. Myndi núna aðeins hafa áhrif á þingflokkinn 
sem rak Ólaf úr flokknum. Inga Sæland segir Ólaf geta átt þetta við sjálfan sig.

„Eðlilegt að við gætum aðhalds,“ segir Ólafur Ísleifsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Inga Sæland, formað-
ur Flokks fólksins.

ALÞINGI Átta þingmenn Vinstri-
hreyfingarinnar – græns framboðs 
hafa lagt fram þingsályktunartillögu 
um að ríkisstjórnin efni til þjóðarat-
kvæðagreiðslu um aðild Íslands að 
Atlantshafsbandalaginu. Þannig 
fái landsmenn að segja til um hvort 
Ísland verði áfram aðili að NATO.

Ísland hefur verið í NATO í sjö ára-
tugi. Mikil mótmæli voru á Austur-
velli 30. mars 1949 er Alþingi sam-
þykkti að Ísland yrði stofnaðili.

„Það er löngu kominn tími til að 
leiða til lykta kröfu fólks á Austur-
velli 1949 um að þjóðin sjálf fái að 
taka ákvörðun um aðild að NATO 
og stríðsrekstri þess,“ segir í ályktun 
þingmanna VG. – sa

Þjóðin kjósi um 
aðild að NATO

Andrés Ingi  
Jónsson,  
þingmaður VG.

SAMGÖNGUR „Auðvitað vonumst 
við eins og allir til þess að þessum 
verkföllum verði frestað en ann-
ars viljum við létta undir með 
fólki,“ segir Haraldur Guðmunds-
son, eigandi nýrrar eðalbílaleigu í 
Reykjavík.

Bílstjórar á strætisvagnaleiðum 
12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 35 og 36, 
leggja niður störf á háannatímum 
alla virka daga í apríl á meðan 
kjarasamningum er ólokið. Gildir 
þetta milli klukkan 7 og 9 á morgn-
ana og milli 16 og 18 síðdegis.

Eðalvagnar Haraldar munu í dag 
aka á leið 14 sem fer frá Granda að 
Versló með viðkomu í Langholts-
hverfi og Bústaðahverfi. Einnig 
á leið 16 sem fer frá Hlemmi að 
Hádegismóum. Ferðirnar 
eru ókeypis.

„Við erum með þrjá bíla sem 
taka þrettán manns hver. Þannig 
að þótt þetta séu stórir bílar á sinn 
mælikvarða getum við augljóslega 
ekki komið í staðinn fyrir heilu 
strætisvagnana. En við ætlum að 
gera okkar besta,“ undirstrikar 
Haraldur.

Þar sem ekki komast allir með 
limmósínunum biður Haraldur 
fólk að mynda einfaldar raðir á 
hefðbundnum biðstöðvum Strætó. 
„Síðan tökum við bara við fólki 
þangað til bílarnir fyllast. Að sjálf-
sögðu hleypum við svo farþegum 
út á hefðbundnum stöðum þann-
ig að það geta alltaf losnað pláss 
á leiðinni,“ segir Haraldur Guð-
mundsson. – ag

Limmósínur 
fyrir strætó

 Músíktilraunir standa nú í Hörpu. Fjögur undankvöld eru áður en kemur að úrslitunum sem verða í Norðurljósasal á laugardagskvöldið. Alls eru 
atriðin 35. Meðal níu hljómsveita sem stigu á svið í gærkvöldi var Amaurosis sem dregur nafn sitt af augnsjúkdómi söngvarans. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Eðalvagnar  Harald
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Toyota Kauptúni Garðabæ
Toyota Akureyri Akureyri
Toyota Selfossi Selfossi
Toyota Reykjanesbæ Reykjanesbæ
Arctic Trucks Reykjavík
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Reykjavík
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Kópavogi
Nethamar Vestmannaeyjum
Bílatangi Ísafirði
Bifreiðaverkstæði KS Sauðárkróki
Bílaleiga Húsavíkur Húsavík
Bílaverkstæði Austurlands Egilsstöðum
Bílageirinn Reykjanesbæ

GLEÐILEGT SMUR!   

Smurdagar eru betri en aðrir dagar.
Við fögnum smuri saman dagana 1.–15. apríl hjá 
viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota um allt land.

Engin vandamál – bara lausnir.

*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með vinnusölu.
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, þurrkublöðum, 
þurrkugúmmíi, ljósaperum, rúðuvökva, frostlegi og vinnusölu.*



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið
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PÁSKATILBOÐ
®

JEEP® CHEROKEE®

LONGITUDE LUXURY VERÐ FRÁ: 7.990.000 KR

LIMITED VERÐ FRÁ: LIMITED VERÐ FRÁ: 9.590.000 KR.

Aukahlutir að verðmæti 730.000 kr. fylgja öllum
nýjum Jeep® Cherokee út apríl. ®

30” breyting sem innifelur 3,5cm upphækkun,
30” Cooper heilsársdekk og aurhlífar. Losanlegt 
dráttarbeisli, gúmmímottur framan og aftan og málmlitur.
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ÚKRAÍNA Útgönguspár bentu til þess 
að grínistinn Volodymyr Zelenskiy 
hefði fengið f lest atkvæði í fyrri 
umferð úkraínsku forsetakosning-
anna sem fram fór í gær. Samkvæmt 
spánum fékk hann 30,4 prósent 
atkvæða en næstur kom núverandi 
forseti, Petro Poroshenko, með 17,8 
prósent.

Þar sem enginn hlaut meirihluta 
atkvæða í fyrri umferð þarf að kjósa 
á milli efstu tveggja frambjóðend-
anna 21. apríl. Fyrrverandi forsætis-
ráðherra landsins, Yulia Tymosh-
enko, var samkvæmt spám í þriðja 
sæti með 14,2 prósent atkvæða en 
frambjóðendur voru 39 talsins.

Zelenskiy, sem hefur enga reynslu 
af stjórnmálastarfi, hefur mælst með 
mest fylgi í skoðanakönnunum und-
anfarið. Kosningabarátta hans hefur 
verið óhefðbundin en hann hefur 
ekki haldið stóra kosningafundi og 
farið í fá viðtöl. Hann hefur notast 
mikið við samfélagsmiðla sem hefur 
höfðað til ungra kjósenda.

Fari svo að Zelenskiy verði forseti 
Úkraínu myndi söguþráður gaman-
þátta hans verða að veruleika. Þar 
leikur Zelenskiy venjulegan mann 
sem verður forseti eftir að hafa barist 
gegn spillingu. – sar

Grínistinn 
efstur í Úkraínu

Volodymyr  
Zelenskiy.

DÓMSMÁL Dómararnir fjórir sem 
sinna ekki dómstörfum að sinni 
vegna dóms Mannréttindadómstóls 
Evrópu verða ekki settir í launað 
leyfi nema þeir óski eftir því sjálfir. 
Þetta kom fram í máli Benedikts 
Bogasonar hæstaréttardómara og 
formanns Dómstólasýslunnar í mál-
stofu á Lagadeginum á föstudaginn.

Í pallborðsumræðum á fund-
inum var spurt hvers vegna dómar-
arnir væru ekki settir í leyfi og nýir 
settir tímabundið í þeirra stað, eins 
og heimilt er samkvæmt dómstóla-
lögum. Benedikt varð fyrir svörum 
og sagði hugmyndina hafa komið 
til tals en til að dómari fari í launað 
leyfi þurfi viðkomandi að biðja um 
það sjálfur.

„Þessu hefur verið hreyft en slík 
beiðni hefur bara ekki komið fram. 
Þess vegna lagði Dómstólasýslan til 
að það væri farið í að breyta lögum 
og fjölga dómurum við réttinn,“ 
sagði Benedikt. Hann lagði áherslu á 
það í erindi sínu að stjórnvöld bregð-
ist fljótt við áður en fyrirsjáanlegur 
málahali myndist í Landsrétti með 
tilheyrandi drætti á meðferð mála.

Í erindi sínu í málstofunni fór 
varaforseti dómsins, Davíð Þór 
Björgvinsson, yfir þær leiðir sem 
hann telur færar til að bregðast við 
dómi MDE. Í fyrsta lagi væri mögu-
legt að staðfesta skipun dómaranna 
fimmtán með lögum frá Alþingi. 
Davíð sagðist telja þessa leið lög-
fræðilega færa en ef til vill erfiða 
pólitískt. Í öðru lagi megi endur-
taka feril skipunarinnar þannig að 
sett yrðu lög sem mæli fyrir um að 
ráðherra taki við sama dómnefndar-
álitinu að nýju, skili tillögu aftur til 

Alþingis og önnur atkvæðagreiðsla 
fari fram í þinginu. Í þriðja lagi væri 
unnt að auglýsa fjórar dómarastöður 
til viðbótar, þannig að dómarar við 
réttinn verði alls 19 en fækki smám 
saman niður í 15 á grundvelli sólar-
lagsákvæðis sem sett yrði í lögin.

Benedikt sagði í sínu erindi að 
mikilvægast væri að lausn yrði fund-
in sem hentaði dómskerfinu. „Það 
hentar ekki dómskerfinu að setja 
fram tillögur sem verða að einhverju 
pólitísku bitbeini,“ sagði Benedikt 
og bætti við: „Því miður þótti mér 
sumar tillögur Davíðs hérna áðan 
því marki brenndar að ég hef veru-
legar efasemdir um að þær fullnægi 
þeim áskilnaði.“

Benedikt sagði að þótt hagsmunir 
einstaklinga væru vissulega undir í 
málinu yrðu ákvarðanir um fram-
tíðarlausn að miða að hagsmunum 
dómskerfisins. Hann sagði mjög 
miður að ekki hefði tekist að efla 
traust á dómskerfinu með innleið-
ingu millidómstigsins en ferlið hefði 
falið í sér mikilvægt tækifæri til þess. 
Skipunarmálin hefðu hins vegar haft 
mjög slæm áhrif og hefði það komið 
fram í mælingum á trausti almenn-
ings til dómskerfisins.

Dómararnir fjórir sem um ræðir 
eru enn að störfum í Landsrétti, 
fyrir utan Ragnheiði Bragadóttur, 
sem farin var í námsleyfi þegar 
dómur MDE féll. Fréttablaðið 

beindi fyrirspurn til Landsréttar 
um hvað umræddir dómarar hefð-
ust að í vinnunni. Í svari Björns 
Bergssonar, skrifstofustjóra rétt-
arins, segir: „Vegna þeirrar óvissu 
sem er enn uppi um það hvernig 
við verður brugðist af hálfu stjórn-
valda hafa þeim ekki verið falin 
einhver tiltekin varanleg verkefni 
til að annast. Til þessa hafa þau eftir 
atvikum sinnt tilfallandi verkum. 
Fyrr en línur skýrast eru ekki for-
sendur af hálfu dómsins til að taka 
frekar af skarið í þessum efnum.“ 
Ekki er ljóst hvaða verk, önnur en 
dómstörf, geta fallið til hjá dómstól 
sem skipaðir dómarar geta unnið. 
adalheidur@frettabladid.is

Dómarar þurfi sjálfir að biðja 
um leyfi frá störfum á launum
Dómarar sem ekki taka þátt í störfum við Landsrétt verða ekki settir í leyfi nema að eigin ósk. Ekki 
hægt að setja dómara tímabundið við réttinn nema vegna leyfa. Varaforseti dómsins telur hægt að skipa 
dómarana 15 aftur með lögum. Verði ekki pólitískt bitbein, segir formaður stjórnar Dómstólasýslunnar.

Í pallborði um Landsréttarmálið voru Stefán A. Svensson lögmaður og dómararnir Benedikt Bogason og Davíð 
Þór Björgvinsson. Fundinum stýrði Berglind Svavarsdóttir, formaður Lögmannafélagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

K J A R A M Á L  Fu ndu r Sa mt a k a 
atvinnulífsins og VR, Ef lingar og 
samflotsfélaga þeirra stóð enn hjá 
ríkissáttasemjara þegar Fréttablað-
ið fór í prentun í gærkvöld. Fundað 
var stíft alla helgina og ljóst að 
aðilar reyna til þrautar að ná saman.

Vinnustöðvanir strætóbílstjóra 
í Eflingu sem vinna fyrir Almenn-
ingsvagna Kynnisferða hefjast í dag 
og eiga að standa alla virka daga í 
mánuðinum. Mun akstur á tíu leið-
um falla niður milli klukkan 7 og 9 á 

morgnana og milli 16 og 18 síðdegis.
Drífa Snædal, forseti Alþýðusam-

bandsins, segir mikilvægt að menn 
séu að ræða saman og að á meðan 
svo sé þokist deiluaðilar nær hvor 
öðrum í átt að kjarasamningum á 
almennum vinnumarkaði.

„Við höfum verið að tala saman 
yfir helgina og á meðan viðræður 
standa yfir þá færumst við nær. 
Viðræðurnar eru hins vegar á við-
kvæmu stigi og ekki tímabært að 
ræða efnisatriði samningaviðræðn-

anna,“ segir Drífa. Ólíklegt er að 
samningar náist á næsta sólarhring 
en vonast er til þess að samninga-
viðræður verði komnar það langt 
að hægt sé að fresta verkföllum í 
hótelgeiranum sem eiga að hefjast 
um miðja vikuna.

En er Drífa bjartsýn á að samn-
ingar náist í vikunni? „Ég hef svo 
oft verið bjartsýn og haldið að 
þetta væri að smella saman þann-
ig að ég tel eðlilegt að spara stóru 
orðin að sinni. Svo er hægt að fagna 

þegar samningar verða undir-
ritaðir. Við skulum ekki fagna of 
snemma.“

Flugfreyjufélag Íslands (FFÍ) í 
samvinnu við ASÍ hefur ákveðið 
að fara sömu leið og VR og tryggja 
þeim félagsmönnum sem misstu 
vinnuna hjá WOW fjárhagsaðstoð 
um mánaðamótin. Mun ASÍ lána 
félaginu 100 milljónir króna vegna 
þessa. Um þriðjungur félagsmanna 
FFÍ missti vinnuna við gjaldþrot 
WOW. -sar, sa

Samningafundur hjá ríkissáttasemjara stóð langt fram á kvöld

Það hefur verið fundað stíft undan-
farið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

2018

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 

 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.



Kulnunar-
stjóri óskast
Hjálpaðu okkur að úthýsa 
aðalvanda vinnumarkaðarins.  

tvist.is/atvinna Auglýsingastofa

CERAVIVA NERO SN #4

MUREXIN 
Profiflex 
flísalím
Vatnsþétt og frostþolið 
flísalím, inni, úti, votrými  
og yfir hitalagnir.
Þyngd: 25kg  

Verð 2.590 kr.

MUREXIN FM 60
Flexfúga
Frostþolin flísafúga
Margir litir
Þyngd: 2kg

Verð: 795 kr.

Einnig til í 8 kg, verð 2.140 kr.
Einnig til í 25kg, verð 2.890 kr.

Flísalím & fúga á flottu verði!

26. mars - 6. apríl

MUREXIN 
rakaþéttikvoða 
Frábær kvoða fyrir votrými.

7kg  – 5.290 kr.

14kg – 8.190 kr.

25kg – 14.290 kr.

DÚKUR Í DÓS

Gott verð fyrir alla, alltaf !

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

26 66 íl

Gólfefnadagar

HARÐPARKET
8mm frá 1.490 kr. m2

10mm frá 2.590 kr. m2

12mm frá 2.490 kr. m2

Undirlag frá 176 kr. m2

FLÍSAR OG PARKET

50-70% 
afsláttur af erlendum

bókum og völdum 
vörum.

STJÓRNSÝSLA Alþingi og þjóðkirkj-
an ræða nú saman um framtíðar-
skipulag fjármála þjóðkirkjunnar.

Þjóðkirkjan telur söfnuði sína 
hafa greitt á annan tug milljarða 
króna af sóknargjöldum sínum til 
ríkisins vegna skerðingar ríkis á fjár-
framlögum til þeirra ár hvert. Við 
það verði ekki unað og telur kirkjan 
framferði ríkisvaldsins siðlaust.

Samninganefnd ríkisins og þjóð-
kirkjunnar hefur síðustu mánuði 
unnið að samningagerð án þess að 
niðurstaða hafi náðst að fullu.

Í minnisblaði þjóðkirkjunnar 
sem var sent samninganefndinni 
kemur fram að kirkjan sé afar ósátt 
við stjórnvöld fyrir að taka skerf af 
sóknargjöldum sóknarbarna kirkj-
unnar og setja í ríkissjóð. Af rúmum 
1.500 krónum á mánuði fari aðeins 
rúmlega 900 krónur til kirkjunnar.

Kirkjan segir að fjárlagafrumvarp 
þessa árs hafi síðan aukið þetta mis-
vægi. Þingið ákvað að lækka sókn-
argjald til safnaða um sjö krónur en 
hækka innheimt sóknargjald um 93 
krónur. Þjóðkirkjan vill meina að 
ríkið hafi því tekið 223 milljónum 
króna meira frá söfnuðum kirkj-
unnar en árin áður.

„Sá gjörningur fjármála- og efna-

hagsráðuneytisins að leggja fram 
tillögu við 3. umræðu um frum-
varp til gildandi fjárlaga sem hefur 
í för með sér 223 miljóna króna 
aukningu á skerðingu greiðslna til 
safnaða þjóðkirkjunnar frá fyrra 
ári lýsir viðhorfi sem endurspeglar 
ekki mikinn samningsvilja í málinu 
en þessi nýjasta skerðing sóknar-
gjaldanna gerir ekkert annað en að 
hækka samningskröfu kirkjunnar 
sem henni nemur. Það er síðan áleit-
in spurning hvort um hafi verið að 
ræða upplýsta ákvörðun Alþingis,“ 
segir í minnisblaðinu.

Þjóðkirkjan vill meina að hér sé 

um að ræða eign þjóðkirkjunnar 
því að þessi hlutdeild í tekjuskatti 
sóknarbarna er eign safnaða kirkj-
unnar. „Sú háttsemi ríkisvaldsins 
að skila ekki nema liðlega helm-
ingi af fé sem það tekur að sér að 
innheimta er þannig í ákveðnum 
skilningi eignaupptaka og siðlaus 
þótt ekkert sé efast um lögmætið,“ 
segir jafnframt í minnisblaðinu.

Á þingi er einnig starfrækt svo-
kölluð samstarfsnefnd Alþingis og 
þjóðkirkjunnar og hafa gögn verið 
send samstarfsnefndinni vegna 
samningagerðar ríkis og kirkju.

Fréttablaðið hefur óskað eftir 
fundargerðum samstarfsnefndar 
þingsins en án árangurs.

Jörundur Kristjánsson, forstöðu-
maður forsetaskrifstofu, segir í svari 
fyrir hönd þingsins að fundargerðir 
samstarfsnefndarinnar séu ekki til.

„Hvað varðar fyrirspurn um 
fundargerðir er því til að svara að 
ekki eru haldnar formlegar fundar-
gerðir þar eð samstarfsnefndin er 
fyrst og fremst vettvangur til upp-
lýsingamiðlunar og samtals milli 
fulltrúa Alþingis og þjóðkirkjunnar 
þar sem formlegar ákvarðanir eru 
ekki teknar,“ segir í svari Jörundar.
sveinn@frettabladid.is

Þjóðkirkjan segir ríkið 
sýna siðlausa háttsemi
Hin íslenska þjóðkirkja telur söfnuði sína hafa greitt ríkinu yfir tíu milljarða 
króna síðustu ár. Auka eigi greiðslurnar um 223 milljónir króna á þessu ári. 
Samningaviðræður milli ríkis og kirkju hafa staðið yfir síðustu mánuði.

Háteigs- og Hallgrímskirkja eru ein af helstu kennileitum borgarinnar þegar kirkjur eru annars vegar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Agnes M. 
Sigurðardóttir, 
biskup Íslands.

Bjarni  
Benediktsson, 
fjármála-
ráðherra.

ATVINNUMÁL „Alþingi verður að 
grípa í taumana og forða af leið-
ingum þess að tugmilljónir laxa af 
framandi stofni verði hafðir í net-
pokum við strendur landsins með 
tilheyrandi hættu á sleppingar-
slysum,“ segir byggðarráð Borgar-
byggðar sem hvetur Alþingi til að 

breyta frumvarpi um breytingar á 
lögum um fiskeldi.

„Á Vesturlandi eru tekjur veiði-
félaga og veiðiréttarhafa um þriðj-
ungur af öllum slíkum tekjum á 
landinu,“ segir byggðarráðið. Í 
Borgarbyggð séu nokkrar af verð-
mætustu laxveiðiám landsins.  – gar

Þingið hindri sjókvíaslys
1 .  A P R Í L  2 0 1 9   M Á N U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Upp og svo niður 
Eyjafjallajökul
Öflugur hópur á vegum Ferðafélags Íslands lagði land undir fót á 
laugardaginn og gekk á fjallaskíðum á Eyjafjallajökul. Að loknu 
erfiðinu naut mannskapurinn þess að renna sér á skíðunum aftur 
niður eldfjallið sem lét ekki á sér kræla meðan á átökunum stóð.

+PLÚS

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 01. apríl eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

SÍÐASTI TILBOÐSDAGURINN!
ALLAR FERÐATÖSKUR

ALLAR 
FERÐATÖSKU- 
HLÍFAR

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR



Frá degi til dags

Halldór
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Ægisson
hordur@frettabladid.is

 

Sá tónn sem 

heyrist frá 

sumum 

leiðtogum 

stéttarfélag-

anna gefur 

til kynna að 

þar séu 

menn farnir 

að nálgast 

einhvers 

konar 

jarðteng-

ingu.

  

Þetta þýðir 

að FKA-kon-

ur í dag eru 

stjórnendur í 

fyrirtækjum 

eða stjórnar-

konur, án 

þess að þurfa 

að vera 

eigendur.

Vörumerkja-
forvörður
óskast
Að verja vörumerki fyrir 
skemmdum er þjóðþrifastarf.

tvist.is/atvinna Auglýsingastofa

Þann 5. apríl næstkomandi munu konur fjöl-
menna í Hörpunni kl. 18. Tilefnið er 20 ára 
afmæli FKA. Gleðin verður mikil en viðburður-

inn er þó liður í því að efla tengsl kvenna sín á milli. 
Allt hófst þetta árið 1997 þegar þáverandi iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, Finnur Ingólfsson, skipaði starfs-
hóp til að meta þörf fyrir stuðningsaðgerðir kvenna í 
atvinnurekstri. Starfshópurinn skilaði af sér niður-
stöðum árið 1999 þar sem mælt var með aðgerðum. 
Horft var til Kanada og Bandaríkjanna sem fyrir-
mynda.

Úr varð að viðskiptaráðuneytið stóð fyrir stofn-
fundi félagsins 9. apríl árið 1999, í samvinnu við konur 
í atvinnurekstri. Í tilkynningu ráðuneytisins sem birt 
var í Morgunblaðinu sagði: „Lagði nefndin m.a. til 
að stofnað yrði félag eða „tengslanet“ kvenatvinnu-
rekenda með stuðningi stjórnvalda sem hefði það að 
meginmarkmiði að efla samvinnu og samstöðu þeirra 
m.a. með það fyrir augum að þær verði áhugaverður 
markhópur fyrir banka og lánastofnanir.“

Fyrstu árin var viðskiptaráðuneytið fjárhagslegur 
bakhjarl FKA og kostaði til stöðugildi starfsmanns hjá 
Impru til að sjá um rekstur skrifstofu, s.s. innheimtu 
félagsgjalda, útgáfu fréttabréfa og fleira. Árið 2005 var 
félagið opnað fyrir fleiri aðildarkonum og í kjölfarið 
var nafninu breytt í Félag kvenna í atvinnulífinu í stað 
„atvinnurekstri“. Þetta þýðir að FKA-konur í dag eru 
stjórnendur í fyrirtækjum eða stjórnarkonur, án þess að 
þurfa að vera eigendur. Þótt konum hafi fjölgað, umsvif 
aukist og verkefnin orðið stærri hefur FKA aldrei 
hnikað frá þeim tilgangi sínum að vera tengslanet sem 
stöðugt vinnur að því að efla samvinnu og samstöðu 
kvenna. Þess vegna hvetjum við sem flestar leiðtoga-
konur til að skrá sig á viðburðinn í Hörpu næstkomandi 
föstudag. Saman stöndum við, saman fögnum við.

Ég hvet konur í atvinnulífinu og stjórnmálum til að 
mæta og fagna því samstarfi atvinnulífs og stjórn-
valda sem hófst fyrir 20 árum. Eflum tengslanetið og 
sjáumst í Hörpu.

Til hamingju,  
FKA og stjórnvöld!

Rakel  
Sveinsdóttir
formaður  
Félags kvenna 
í atvinnulífinu 
(FKA)

Höggið af falli WOW air, sem kom fæstum á 
óvart sem hafa fylgst með dauðastríði félags-
ins undanfarna mánuði, verður umtalsvert á 
árinu. Þótt 25 önnur flugfélög muni fljúga til 
og frá landinu í sumar er ljóst að skarðið sem 

WOW skilur eftir sig – um 20 prósent af áætluðu heildar-
sætaframboði – verður aðeins að litlum hluta fyllt af 
öðrum félögum. Of skammur tími er fyrir þau til að gera 
breytingar á sumaráætlun sinni. Gjaldeyristekjur þjóðar-
búsins munu dragast saman sem aftur setur þrýsting á 
gengið. Hóflegur hagvöxtur mun að líkindum breytast 
í samdrátt, raunverð fasteigna á eftir að lækka meira en 
ella og atvinnuleysi mun stóraukast. Við sáum forsmekk-
inn af því sem koma skal í lok síðustu viku þegar vel á 
þriðja þúsund manns var sagt upp störfum. Það jafngildir 
meira en einu prósenti allra sem eru á vinnumarkaði. 
Frekari uppsagnir ásamt gjaldþrotum fyrirtækja, einkum 
í ferðaþjónustu, eru án efa óumflýjanleg.

Það er hins vegar engin ástæða til að örvænta. Ísland er 
komið á kortið sem ferðaþjónustuland og það mun ekki 
breytast með brotthvarfi WOW air. Það sem meira máli 
skiptir er að undirstoðir þjóðarbúsins til að takast á við 
slíkt áfall, sem gjaldþrot kerfislega mikilvægs fyrirtækis 
hefur í för með sér, hafa aldrei verið sterkari. Ævintýra-
legur vöxtur WOW air, sem reyndist að lokum ekki 
grundvallast á sjálfbærum rekstrarforsendum, hefur átt 
sinn þátt í fordæmalausri kaupmáttaraukningu launa-
fólks og eins þeim mikla og viðvarandi afgangi sem verið 
hefur á viðskiptum okkar við útlönd um langt skeið.

Ávinningur landsmanna af þessum uppgangi er varan-
legur og skilaði sér meðal annars í gjaldeyristekjum upp 
á mörg hundruð milljarða. Erlend staða þjóðarbúsins er 
því orðin ein sú besta í Evrópu og Seðlabankinn ræður 
yfir 700 milljarða gjaldeyrisforða sem hann getur beitt til 
að vinna gegn mögulegu gjaldeyrisútflæði. Þessi staða, 
ásamt þeirri staðreynd að skuldir fyrirtækja, heimila og 
ríkissjóðs eru afar lágar í sögulegu samhengi, gerir það að 
verkum að hagkerfið ætti að komast klakklaust í gegnum 
þær efnahagsþrengingar sem nú blasa við. Kjöraðstæður 
eru til að ná fram mjúkri lendingu og að óbreyttu ætti að 
vera hægt, sem er ekki í boði í mörgum okkar helstu við-
skiptalöndum, að lækka vexti talsvert til að sporna við of 
djúpum samdrætti. Það yrði þá einsdæmi í hagsögunni.

Fíllinn í herberginu, sem er ekki krónan eins og sumir 
halda fram hugsunarlaust, er vinnumarkaðurinn. Mis-
ráðin væntingastjórnun verkalýðshreyfingarinnar, sem 
framkallaði verkfallsaðgerðir gagnvart viðkvæmustu en 
í senn mikilvægustu atvinnugrein landsins, hefur valdið 
ómældum og tilgangslausum skaða. Eftir margra mánaða 
hatrammar deilur er nú hins vegar útlit fyrir að kjara-
samningar séu að nást. Sá tónn sem heyrist frá sumum 
leiðtogum stéttarfélaganna gefur til kynna að þar séu 
menn farnir að nálgast einhvers konar jarðtengingu. Því 
ber að fagna enda þótt það sé síðra ef til þess þurfti gjald-
þrot flugfélags. Verði samið um hóflegar launahækkanir 
munum við sjá vexti fara lækkandi. „Það er staðreynd að 
verkalýðshreyfingin ræður þessu,“ sagði Gylfi Zoega, hag-
fræðiprófessor og nefndarmaður í peningastefnunefnd 
Seðlabankans, í Silfri Egils í gær. Hann hefur auðvitað rétt 
fyrir sér. Valið er núna verkalýðshreyfingarinnar.

Ræður þessu 

Heimur á röngunni
Við lifum á skringilegum tímum. 
Þingmenn Miðflokksins, 
með formann sinn fremstan í 
flokki, halda áfram að ausa úr 
skálum visku sinnar um hvernig 
Báru Halldórsdóttur tókst að 
taka þau upp brúka kjaft. Líklegt 
er framboðið af samsæriskenn-
ingum þessara þingmanna meiri 
en eftirspurnin en fréttir eru 
áfram sagðar um hvað þessir 
aumingjans þingmenn eru mikil 
fórnarlömb. Á sama tíma eru allir 
í fjölmiðlabanni í Karphúsinu og 
hvorki heyrist hósti né stuna um 
gríðarlega mikilvægar samninga-
viðræður. Er ekki hægt að snúa 
þessu við; senda Miðflokksmenn 
í fjölmiðlabann og leyfa okkur að 
fylgjast náið með samningum á 
almennum vinnumarkaði?

Beiskur kaleikur verkalýðs
Óhætt er að segja að samninga-
viðræðurnar sem nú fara fram í 
Karphúsinu séu þær mikilvæg-
ustu í áratugi. Líklega eru allir 
á því að minna sé til skiptanna 
nú en var fyrir stuttu og mikil-
vægt að samningar kollvarpi 
ekki stöðugleika. Hins vegar er 
áhugavert að velta fyrir sér að 
stöðugleiki er alltaf fyrirtækjum 
að þakka en verðbólgan er verka-
lýðsins. Gylfi Zoega hagfræðipró-
fessor sagði einmitt í Silfrinu að 
íslensk verkalýðshreyfing myndi 
ráða vaxtastiginu í landinu næstu 
misseri. Alltaf skal það vera litla 
öreiganum að kenna ef allt fer hér 
til andskotans. 
sveinn@frettabladid.is
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HEYRNARSTÖ‹IN

Hlustaðu
á hjartað þitt

™

Beltone 
™

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG Ég skal viðurkenna það, að þegar 
hlutir ganga ekki vel — enginn 
svarar tölvupóstum frá mér eða 

lítið er að gera í harkinu — þá hef ég 
tilhneigingu til að álykta sem svo að 
fulltrúar óskilgreindra afla sem eru 
mér andsnúin hafi hist einhvers staðar 
og ákveðið á fundi að nú skyldi lokað á 
þennan Guðmund. Nú sé tími til kom-
inn að lækka rostann í því kvikindi.

Sem betur fer reyni ég eftir fremsta 
megni að láta þessar tilfinningar ekki 
í ljós við nokkurn mann. Það er ekki 
vegna þess að ég vilji ekki gefa á mér 
höggstað í viðureign minni við öflin, 
heldur út af hinu: Ég veit auðvitað að 
þessar tilfinningar eru bull. Þetta eru 
bara leiðindi í sálinni. Þunglyndis-
pésinn — sem ég held að allir hafi inni í 
sér í mismiklum mæli — er iðinn við að 
hvísla böli í eyrað á manni.

Það sem Willie Nelson sagði
Svona getur sálin verið furðuleg. Hug-
arþelið leitar í þá niðurstöðu, þegar 
hlutir eru ekki að ganga upp, að maður 
sé fórnarlamb. Oft þarf ekki mikið til, 
bara blöndu af þreytu, stressi, vondu 
veðri og leiðinlegu bréfi frá bankanum 
og bingó: Allir eru vondir við mann.

Willie Nelson, sá snaggaralegi 
kántrí grallari, hittir naglann á höfuðið 
í frábærri ævisögu sinni. Hann hefur 
nú aldeilis mátt þola mörg þung 
höggin í sínum lífsviðureignum, en 
eina ráðleggingu gefur hann lesendum 
sínum: Maður má aldrei líta á sjálfan 
sig sem fórnarlamb.

Það er góður sannleikur í þessu. 
 Velgengni í lífinu er auðvitað svo miklu 
meira undir manni sjálfum komin 

heldur en nokkurn tímann einhverju 
ímynduðu samsæri annarra gegn 
manni. Það er bara svo freistandi, og 
auðvelt, að búa frekar til veröld þar 
sem aðrir eru vondir við mann, heldur 
en að horfast í augu við gallana í eigin 
sálarlífi og vinna í þeim. Að telja sig 
fórnarlamb — og vera almennt hund-
leiðinlegur — er ein auðveldasta leiðin 
til að takast ekki á við sjálfan sig.

Áhugi fólks á sér
Einu sinni las ég líka frábæra grein, um 
sálfræði. Þar var það útskýrt hvernig 
allar manneskjur, meira eða minna, 
virðast iðulega ofmeta áhuga annarra á 
sér. Þetta er ein meginvillan í þanka-
gangi fólks. Leiðin að þessari villu er 
svolítið áhugaverð: Fólk hefur almennt 
mjög mikinn áhuga á sér. Fólk pælir 
mikið í sjálfu sér, enda er fólk fast inni 
í sér og sínum líkama. Vegna þess að 
fólk pælir svona mikið í sjálfu sér, þá 
hefur það almennt mjög eðlilega til-
hneigingu til að álykta sem svo að allir 
aðrir geri það líka. En það er auðvitað 
ekki rétt. Aðrir eru jú líka mestmegnis 
bara að pæla í sér. Ekki þér.

Fattiði? Í svona heimi, sem er í 
grunnatriðum sjálfmiðaður, þarf 
rosamikið til að einhver nenni í sam-
særi gegn öðrum. Fólk hefur ekki tíma 
fyrir svoleiðis. Fólk hefur meiri áhuga 
á því að vera heima og horfa á Game of 
Thrones, eða að fara út með hundinn 
sinn eða að bera á gönguskíðin sín eða 
fá magavöðva eða kenna barnabarni 
sínu að smíða.

Öfgaegóismi
Að telja fólk vera í samsæri gegn sér er 

því í raun viss tegund af mjög öfga-
fullum egóisma. Ég er svona rosa-
sérstakur, að aðrir í veröldinni hafa 
ákveðið að láta af hinum eðlislæga 
fókus á sjálfan sig og umhverfi sitt og 
setja fókusinn frekar á mig. Ég er svona 
mikil ógn. Bára Halldórsdóttir fór 
ekki inn á barinn af rælni og byrjaði 
að taka upp vegna þess að henni 
blöskraði dónatalið í þingmönnunum. 
Nei, hitt er líklegra, vegna þess að ég 
er svo svakalegur: Hópur fólks hefur 
um langa hríð unnið að þessu verki. 
Veröldin er svona: Öryrkjar, slatti af 
Vinstri grænum og, að auki, nokkrir 
lykilmeðlimir í félagi stuðningsfólks 
um þriðja orkupakkann, sem er áhrifa-
mikið leynifélag hér í bæ, hafa verið að 
hittast um langa hríð og lagt á ráðin. 
Augljóst mál.

Önnur villa
Fólk fer mislangt í því að hleypa 
samsærispúkanum sínum á skeið. 
Sumir láta þessar hugsanir uppi í 
löngu máli í grein og birta hana svo. 
Þá eru menn djúpt sokknir. Þetta 
að lokum: Ekki síst í stjórnmálum 
getur sú hugsun orðið mjög sterk, að 
telja aðra vera í samsæri gegn manni 
— og þetta er hluti af fórnarlambs-
freistingunni— á meðan staðreyndin 
er einfaldlega sú að maður nýtur 
yfirgripsmikillar óvildar í samfélag-
inu, einfaldlega vegna þess að maður 
hefur uppskorið hana. Þessu má ekki 
rugla saman. Óvildin bendir ekki til 
samsæris. Mun líklegra er að óvildin 
spretti af því að maður hafi verið of 
mikill skíthæll. Og þá þarf að vinna 
í því.

 Viðureignin við samsærisöflin

Óvildin 

bendir ekki 

til samsæris. 

Mun líklegra 

er að óvildin 

spretti af því 

að maður 

hafi verið of 

mikill 

skíthæll. Og 

þá þarf að 

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

VERÐ FRÁ

87.900 KR.

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.

SÓLARSTRENDUR 
MIÐJARÐARHAFSINS

2.–12. SEPTEMBER 11 NÆTUR
Tvíbýli ALLT INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 155.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.  

Verð frá 197.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

HOTEL ELEGANCE 
MARMARIS

22. ÁGÚST – 2. SEPTEMBER 11 NÆTUR
Tvíbýli ALLT INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 204.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 249.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

HOTEL SAMARA 
BODRUM

1.–12. ÁGÚST 11 NÆTUR
Íbúð með einu svefnherbergi

VERÐ FRÁ 108.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 136.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

CANDAN APARTMENTS 
MARMARIS

LÚXUS

1.–11. JÚLÍ 10 NÆTUR
Íbúð með einu svefnherbergi

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.

FORUM RESIDENCE 
MARMARIS

20. JÚNÍ – 1. JÚLÍ 11 NÆTUR
Íbúð með einu svefnherbergi

VERÐ FRÁ 97.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 122.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

FIDAN APARTMENTS 
MARMARIS

2.–10. JÚNÍ 8 NÆTUR
Tvíbýli ALLT INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 123.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

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

GODDESS OF BODRUM ISIS HOTEL 
BODRUM

2.–10. JÚNÍ 8 NÆTUR
Tvíbýli ALLT INNIFALIÐ

VERÐ FRÁ 114.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.  

Verð frá 135.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

TYRKLAND
MARMARIS OG BODRUM

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.

GRAND CETTIA 
MARMARIS

ALLT 
INNIFALIÐ

ALLT 
INNIFALIÐ

ALLT 
INNIFALIÐ

LÚXUS
ALLT 

INNIFALIÐ
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Úrval Útsýn | Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogi | 585 4000 | uu.isÚÚ Ú

SJÁÐU MEIRA Á  
URVALUTSYN.IS

TALAÐU VIÐ FERÐARÁÐGJAFA  
Í SÍMA 585 4000

1.–10. ÁGÚST 9 NÆTUR
Stúdíó

VERÐ FRÁ 124.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.  

Verð frá 152.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

GHT TOSSA PARK APARTMENTS 
TOSSA DE MAR

15.–24. ÁGÚST 9 NÆTUR
Tvíbýli með hálfu fæði

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.

GOLDEN TAURUS AQUAPARK 
PINEDA DE MAR

20.–29. JÚNÍ 9 NÆTUR
Tvíbýli gold með morgunverði

VERÐ FRÁ 104.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 133.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT 
LLORET DE MAR

30. MAÍ – 8. JÚNÍ 9 NÆTUR
Tvíbýli með morgunverði

VERÐ FRÁ 87.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 103.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

GRAN GARBI HOTEL 
LLORET DE MARCOSTA BRAVA

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.
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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.

Volkswagen Amarok 

verð frá  8.290.000 kr.

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

Volkswagen Crafter 

verð frá  6.220.000 kr.

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

Volkswagen Caddy 

verð frá 2.870.000 kr.

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

Volkswagen Transporter 

verð frá  4.590.000 kr.

FÓTBOLTI Eftir erfitt síðasta ár hjá 
Rosenborg, þar sem hann átti ekki 
upp á pallborðið hjá þjálfara liðsins 
fyrri hluta leiktíðarinnar og var að 
glíma við krossbandsslit síðari hlut-
ann, söðlaði knattspyrnumaðurinn 
Matthías Vilhjálmsson um í Noregi 
og gekk til liðs við Vålerenga í sumar.

Hjá Rosenborg varð Matthías 
Noregsmeistari fjórum sinnum 
og þrívegis bikarmeistari. Tæki-
færin voru hins vegar af skornum 
skammti á síðasta keppnistímabili 
og Matthías ákvað að finna sér nýja 
áskorun á ferli sínum. 

Hann stimplaði sig rækilega inn 
hjá nýja liðinu þegar norska efsta 
deildin fór af stað á laugardaginn 
þegar hann skoraði bæði mörk Våle-
renga í 2-0 sigri liðsins gegn Mjönda-
len í fyrstu umferð deildarinnar. 
Mörkin sem Matthías skoraði voru 

keimlík en hann fékk sendingu inn 
í vítateig Mjöndalen og kláraði færin 
af stakri prýði með góðum skotum.

„Það er of boðslega góð tilfinn-
ing að vera orðinn aftur lykilleik-
maður hjá góðu liði. Að vera í byrj-
unarliði og að þekkja mína stöðu 
er mjög þægilegt. Síðasta árið mitt 
hjá Rosenborg var mjög erfitt vegna 
fárra tækifæra og meiðsla. Það er 
alltaf smá stress hjá öllum liðum 
í fyrstu umferðinni og það er gott 
að ná að brjóta ísinn með tveimur 
mörkum og sigri,“ segir Matthías.

„Hjá Vålerenga er ég hugsaður sem 
fyrsti kostur í framherjastöðunni 
eða sem sóknartengiliður. Þegar ég 
spilaði hjá Rosenborg gat ég verið 
að spila sem framherji og skoraði 
í einum leik og verið svo djúpur 
miðjumaður í þeim næsta. Ég lærði 
auðvitað mikið af því að spila ólíkar 

stöður en það er auðvitað miklu 
þægilegra að vera bara hugsaður í 
eina stöðu,“ segir hann enn fremur.

„Ég æfði mjög vel á undirbúnings-
tímabilinu og formið á mér er mjög 
gott. Ég held að ég hafi aldrei verið 
jafn mótíveraður fyrir undirbún-
ingstímabil eftir leiðinlegan kafla 
þar á undan. Meiðslin eru algerlega 
að baki og ég er nálægt besta ástandi 
sem ég hef verið í á ferlinum. Ég var 
staðráðinn í að koma til baka og sýna 
fólki hér úti hvað í mér býr og ég er 
bara mjög bjartsýnn á gott gengi 

mitt og liðsins á tímabilinu. Þetta 
byrjar allavega vel og nú er bara að 
byggja á þessu í komandi leikjum,“ 
segir framherjinn öflugi.

„Vålerenga er stórt félag sem ætlar 
sér ávallt að gera góða hluti í deild-
inni ár hvert og stefnir á meistara-
titilinn. Það er alveg raunhæft að 
stefna á það þar sem við höfum á 
að skipa góðum leikmönnum. Við 
erum með lið sem getur unnið öll 
önnur lið í deildinni. Liðið hafnaði 
hins vegar í sjötta sæti deildarinnar 
í fyrra þannig að það þarf margt að 
ganga upp til að við getum barist 
um titilinn,“ segir Ísfirðingurinn 
geðþekki sem hefur mest skorað 11 
mörk í efstu deild í Noregi en það 
gerði hann á sinni fyrstu leiktíð með 
Start árið 2013 en árið áður skoraði 
hann 18 mörk í næstefstu deild. 
hjorvaro@frettabladid.is

Frábært að vera í lykilhlutverki 
Matthías Vilhjálmsson átti erfitt uppdráttar á sínu síðasta tímabili sem leikmaður hjá Rosenborg þar sem 
fá tækifæri og meiðsli lituðu árið. Nú er hann kominn í nýtt lið Vålerenga þar sem honum líður einkar vel.  

Framherjinn Matthías Vilhjálmsson fagnar öðru marka sinna í fyrsta deildarleik sínum fyrir norska liðið Vålerenga um helgina. MYND/HEIMASÍÐA VÅLERENGA

Hjá Vålerenga er ég 

hugsaður sem fyrsti 

kostur í framherjastöðunni 

eða sem sóknartengiliður.

Matthías Vilhjálmsson
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ÞRÁÐLAUS PAXOÞRÁÐLAUS PAXO
Þráðlaus Noise Cancelling heyrnartól

6.990
APPLE AIRPODSAPPLE AIRPODS
Þessir einu sönnu með hleðsluhylki

25.990
NOKIA 1 SÍMINOKIA 1 SÍMI

Með tvær HDR myndavélar á frábæru verði

14.990
GJAFABRÉFGJAFABRÉF

Gefðu gjafabréf, það klikkar aldrei:)

SNILLD!
SJÓNVARPSTÖLVASJÓNVARPSTÖLVA
MI BOX S 4K HDR, innbyggt Chromecast

16.990
Ö

4.990 14.990PLÖTUSPILARI
DeDenverr plööttuspilararararii mmmmememm ðð
USSU B B ogog 2200 Vinyylplplötutum

p p

VERÐ ÁÐUR 

9.990

PÁSKA
TILBOÐ

VERÐ ÁÐÐUR 

16.99990

PÁSKA
TILBOÐ

RETRO LEIKJATÖLVA
Með þráðlaussumum stýri-M ð þ áðl tý i
pinna, tengist í HDMDMIIMI

þ ý49.990NINTENDO SWITCH
FrrrFF ábbbæææær leeieie kjkkjkjata öööööölööö vava mmmmeðeðeðeðee  
rrararaauððððuuuum ooogggg blblblblááuáuáuuuuum m joooojoycycycyconnnn

jj

MMPPMP33MP3P3

3
RGERÐIRGER

NÝTT! 
ER AÐ 
LENDA

99.990119.99069.990 6T 6+128GB
OnePlus loks fáanlegur á
Íslandi með áður óséðan 

g

hraða, viðbrögð og ein-
stakar tækninýjungar

ACER SWIFT 1
Nýja lúxus línan með enn 
öflugri 4 kjarna örgjörva,
ofurnett, fislétt og örþunn nett, fislétt og örþunn 
úr geegnheilu áli

ACER SWIFT 1
Glæsileg ný kynslóð
Ultrathin lúxus fartölva 
með baklýstu lyklaborði
og 17 tíma rafhlöðu

Aflæstu hraðanum!
Ný kynslóð farsíma

Öflug lúxus lína semÖflug lúxus lína sem
mkemur í 5 glitur litu

Fartölva úr fisléttu áli 
með ótrúlegar nýjungar

14” FHD IPSFHD IPS
Ultra-Narrow skjárammi

Intel N50005000
2.7GHz Pentium Quad Core

8GB minniminni 
DDR4 2400MHz

256GB SSDSSD
M.2 diskur

14” FHD IPSFHD IPS
Ultra-Narrow skjárammi

Intel N40004000
2.6GHz Burst Dual Core

4GB minnimin
DDR4 2400MHz

128GB SSD
M.2 diskur

17ímar77

5
LLLITIRR

ÁÐUR 
VERÐ Á

99079.99

FRÁBÆRT

TILBOÐ

Komið og skoðið 

flaggskipið frá 

OnePlus

FERMINGAR

SÍMINN Í ÁR!

6T 8+256GB 8+256GBTT
OnePlus 6T Midnight Black

114.990
6T 8+128GB 8+128GBTT
OnePlus 6T Thunder Purple

109.990

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900
Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

SENDUM FRÍTT
Um land allt allar 
vörur allt að 10 kg.

Í TÖLVUTEK ER ÚRVAL AF FLOTTUM GRÆJUM

PÁSKAFJÖR
1.04.2019 • Birt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl
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PS4 VR GLERAUGUPS4 VR GLERAUGU
Með VR Worlds leik og VR myndavél

39.990
1TB PS4 SLIM1TB PS4 SLIM
Sony PS4 með 2.stk stýripinnum

49.990
1TB PS4 SLIM XBOX ONE SXBOX ONE S

Með 2 stýripinnum og Game Pass

49.990
750W AFLGJAFI750W AFLGJAFI

Seasonic Focus+ Gold - 10 ára ábyrgð

19.990

ACER NITRO
6 kjarna Intelel öörgjöjörvrvii ogog
GTX1050Ti leikkjajaskjáákokortrt

j gj gj gj
HTC VIVE VR
HáHáHáHáH gægægææðaða ssýnýndadarvrvvererrrrululululullluu eeieeieieieieiee kakkkakakaka

lgleerauaugugu ffrá HHTCTCTCTCglgleraug
gg ýý

GEFORCE GTX 1660
66GB leikjaaskkjákort frá 
ZZZotac fyrirr nnýjustu leikina

j jj149.990 119.990 39.990

240GB SSD240GB SSD
Hraðvirkur 240GB SATA3 diskur 

7.990

GTX 1050 Ti1050 Ti
4GB  VR Ready leikjaskjákort

Intel i5 8400840
6 kjarna 4.0GHz Turbo

8GB minnimin
DDR4 2666MHz

250GB SSD
NVMe diskur

Í VR HERBERGI 

HALLARMÚLAÍ VR HERBERGE

FRÍTT AÐ
PRUFA

349.990TRITON 500
Þessa þarft þú að sjá!
Aðeins 17,9mm þunn 
með 144Hz leikjaskjá og
örþunnan skjáramma

Ný öflugri kynslóð 
Örþunn og aðeins 2.1kkg

g

219.990ACER NITRO 5
Nýý oog g öflöflugugri kkynynslslóðóð  
memeð ð 144H4Hz z leleikikjajaskskjájá,
bab klk ýstuu llykyklalaboborðrði i ogog
VRVR RReadydy lleieikjkjasaskjkjákákortii 

CaCarbrbonn FFibibere lasaser sskekeell
og 144Hz leiikjkjasaskjárr!!

GTX 10601060
6GB VR Ready leikjaskjákor

Intel i5 8300H8300
4.0GHz Turbo Quad Core

8GB minni min
DDR4 2666MHz

512GB SSD
NVMe diskur

RTX 20602060
6GB VR Ready leikjaskjákort

Intel i7 8750H8750
4.1GHz Turbo Hexa Core

16GB minnimi
DDR4 2666MHz

512GB SSD
NVMe diskur

129.990ACER NITRO 5
Öflug Acer Nitro leikja-
fartölva með RX 560X 
leikjaskjákorti og bak-
lýstu leikjalyklaborði

Glæsileg og öflug Acer 
Nitro leikjafartölva

Radeon RX 560XRX 560
4GB VR Ready leikjaskjákort

Ryzen5 2500U2500
3.6GHz Turbo Quad Core

yy
8GB minni min
DDR4 2666MHz

256GB SSD
M.2 diskur

15"
144Hz
IPS

rt

H

SSSSSSSSSSSSSSSIPSIPSIIPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSVERVERÐ ÁÐUR 

1149.990

PÁSKA
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 

369.990

PÁSKA
TILBOÐ

Ð ÁÐUR 
VERÐ

9.990169

PÁSKA
TILBOÐ

LEIKTU ÞÉR

Páskabæklingur 2019 • Tölvutek | Reykjavík • 

UPPLIFÐU SÝNDARVERULEIKA Í GLÆSILEGU VR 
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Starfsfólk ELKO er sérþjálfað í að liðsinna kaupendum við að velja heimilistækin sem henta best. Lilja Kristín Gunnarsdóttir er ein þeirra. MYND/STEFÁN

Kærkomin búbót  
fyrir fyrsta heimilið
Það er spennandi að stofna sitt fyrsta heimili. Velja inn þvottavél, ís-
skáp, kaffikönnu og brauðrist sem passa nýjum heimkynnum og gera 
heimilið að notalegum griðastað fyrir lífsins daga og dekur. ELKO  
hjálpar fyrstu kaupendum að láta drauma sína rætast.  ➛2

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



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

Umsjónarmenn efnis: Benedikt Bóas Hinriksson benediktboas@frettabladid.is s. 550 5725 | Sólveig 
Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 
| Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@
frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,

Það er dýrt að stofna heimili 
og því fylgir mikil fjárfesting. 
Einmitt þess vegna er ELKO 

umhugað um fyrstu kaupendurna 
og vill leggja sitt af mörkum til 
að létta þeim róðurinn sem eru 
að eignast sitt fyrsta heimili með 
ríkulegu úrvali vandaðra heimilis-
tækja á viðráðanlegu verði,“ segir 
Auður Ingólfsdóttir, verkefnastjóri 
markaðsdeildar ELKO.

30 daga skilafrestur
Í verslunum ELKO fæst landsins 
mesta úrval af traustum vöru-
merkjum í heimilistækjum á góðu 
verði.

„Það er okkar hjartans mál að 
viðskiptavinir okkar séu ánægðir 
með vöruna og ef hún stenst ekki 
væntingar þeirra, eða þeir komast 
að raun um að hún passi ekki inn á 
heimilið, þá er ekkert mál að skipta 
vörunni. Því býður ELKO 30 daga 
skilarétt á flestum vörum og skiptir 
þá engu máli hvort búið sé að nota 
vöruna eða ekki,“ upplýsir Auður 

um góðan og augljósan kost þegar 
keypt er heimilistæki sem máta 
þarf og prófa á fyrsta heimilinu.

„Kaup á heimilistækjum eru 
stór fjárfesting fyrir flesta og ekki 
nóg að tækin séu flott og passi vel í 
innréttingarnar heldur þarf að vera 
þægilegt að nota þau og þau þurfa 
að henta fjölskyldunni vel,“ segir 
Auður.

Samstarf við ELKJØP
ELKO býr að því að geta boðið 
einkar hagstæð verð á stórum sem 
smáum heimilistækjum vegna inn-
kaupasamstarfs við ELKJØP sem 
er stærsta keðja raftækjaverslana á 
Norðurlöndunum og rekur um 450 
verslanir í þeim heimshluta.

„Við kaupum flest okkar raftæki 
í gegnum ELKJØP og náum þannig 
að halda verðinu niðri. ELKJØP 
gerir sína samninga beint við fram-
leiðendur og við kaupum vörurnar 
beint af aðal lager ELKJØP. Í því 
felst mikil búbót fyrir heimilis-
haldið því verð á nauðsynlegum 
heimilistækjum verður mun 
viðráðanlegra við fyrstu kaupin 
og það getur einnig komið sér vel 

þegar verið er að kaupa dýrari hluti 
að nýta sér 12 mánaða vaxtalausu 
greiðslurnar sem ELKO býður,“ 
segir Auður.

Klæðskerasniðin þjónusta
Algengt er að minni raftæki verði 
fyrst fyrir valinu þegar fólk hefur 
búskap.

„Þá er ómissandi að eiga góða 
kaffivél til að geta hellt upp á könn-
una fyrir heimilisfólkið og gesti, 
blandara fyrir orkuskot og matseld-
ina og brauðrist til að rista brauð og 
beyglur,“ nefnir Auður sem dæmi 

en ELKO leggur mikla áherslu á að 
eiga fjölbreytt vöruúrval til að allir 
geti fundið eitthvað fyrir sig.

„Þegar um fyrsta heimili er að 
ræða kaupir fólk gjarnan minni 
tæki ef þess er kostur, litlar upp-
þvottavélar og lága ísskápa, enda 
oft ekki margir í heimili, og sér svo 
fyrir sér að endurnýja þessi tæki 
með tímanum. Við eigum pínu-
litla ísskápa sem komast alls staðar 
fyrir og tæki sem geta nýst þar 
sem plássið er lítið, eins og 40 cm 
þvottavélar og 45 cm uppþvotta-
vélar en stærð þessara tækja ræðst 
oftast af innréttingunni sem fyrir 
er,“ útskýrir Auður.

Stærri heimilistæki á fyrsta 
heimilið eru til dæms ísskápur 
fyrir matvælin og þvottavél til 
að þvo óhreint tau sem fylgir öllu 
heimilishaldi.

„Við eigum allt frá litlum heim-
ilistækjum yfir í stór; líka upp-
þvottavélar fyrir þá sem leiðist 
að vaska upp, frystikistur fyrir 
sláturgerðina og stórinnkaup, 
ryksugur til heimilisþrifa, hræri-
vélar í baksturinn og vitaskuld 
stórkostlegt úrval af sjónvarps-

tækjum, hljómf lutningstækjum 
og tölvum fyrir kósí stundir, leik 
og slökun á nýja heimilinu,“ segir 
Auður innan um glæsilegt úrval 
heimilistækja sem hæfa hverju 
heimili í ELKO.

„Allt okkar sölufólk er þjálfað 
til að liðsinna fólki við að finna 
réttu heimilistækin sem passa, 
og miða við á hvaða stað við-
komandi er í lífinu, því auðvitað 
er misjafnt hvað hentar hverjum 
og einum. Það er ekki nóg að velja 
bara merki sem maður þekkir eða 
fallegt tæki,“ segir Auður og tekur 
dæmi um eldhús í opnu rými.

„Þar vill maður leggja meiri 
áherslu á að uppþvottavélin sé 
hljóðlát og stórar fjölskyldur 
þurfa auðvitað þvottavélar með 
mun meiri þvottagetu en sá sem 
er einn í heimili. Með því að þjálfa 
starfsfólkið okkar vel viljum við 
tryggja að fólk sé örugglega að fá 
tæki sem hentar því fullkomlega.“

ELKO er í Lindum, í Skeifunni og á 
Granda. Komdu í heimsókn eða 
skoðaðu úrvalið á elko.is

Það er fátt jafn 
heimilislegt og 

ilmur af nýlöguðum 
kaffisopa. Í ELKO 

fást margar gerðir 
kaffivéla sem lofa 

góðum stundum 
heima við.

Blandarinn frá Nutribullet 
er einkar vinsæll í hvers 

kyns orkuskot og ljúfa 
þeytinga enda kraftmikill 

og gerir óaðfinnanlegar 
blöndur úr fersku hráefni.

Í ELKO fæst úrval ísskápa og frystiskápa en sam-
byggðir ís- og frystiskápar eru einkar hentugir sem 
fyrstu kaup og geyma gnægð kæli- og frystivara 
eftir magninnkaup fyrir vikumatseðil heimilisins.

Brauðrist sem gefur 
gómsætt brauð og 

heimilislega angan er 
ómissandi á heimilið 

sem og hraðsuðuketill 
í heita drykki.

Framhald af forsíðu ➛ Kaup á heimilis-
tækjum er stór 

fjárfesting og ekki nóg 
að tækin séu flott og 
passi vel í innréttingar 
heldur þarf að vera 
þægilegt að nota þau og 
þau þurfa að henta 
fjölskyldunni vel.
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Fasteignasalan TORG kynnir: Stórglæsilegt 320,9 
fm einbýli með tvöföldum innbyggðum bílskúr. 
Húsið var endurnýjað á árunum 2015-2017, um 

innanhússhönnun sá Berglind Berndsen.
Glæsileg aðkoma er að húsinu, lóð fallega hönnuð, 

bílaplan og stétt framan við hús með hitalögn í. Tvær 
verandir eru við húsið, önnur er hellulögð út frá eld-
húsi ásamt nýlegri timburverönd út frá stofu. Gólfefni 
í eigninni eru marmari, parket og flísar. Flísalagt gólf í 
forstofu. Fataskápur og millihurð með gleri.

Frá holi eru falleg stigaþrep með marmara niður í 
stofu og borðstofu sem og upp í svefnherbergisálmu. 
Gestabað er f lísalagt í hólf og gólf með fallegum 
gráleitum flísum. Einstaklega glæsileg sérsmíðuð 
svartsprautuð eikarinnréttingar með dökkum marm-
ara með leðuráferð á borðum í eldhúsi. Góð eldunar-
eyja sem hægt er að sitja við. Vönduðu stáltæki eru í 
eldhúsi frá Siemens og innbyggð uppþvottavél.

Gengið er úr eldhúsi niður í rúmgóða og bjarta 
borðstofu. Einstaklega mikil lofthæð er í borðstofu 
og stofu. Létt skilrúm sem nær ekki upp í loft skilur 
að borðstofu og stofu. Stofa rúmgóð með einstaklega 
fallegum arni með marmara. Fallegir gluggar og mikil 
lofthæð njóta sín vel í rýminu. Frá stofu er gengið 
niður þrep í sjónvarpsrými, dökkgráar náttúruflísar 
á gólfi en þaðan er gengið niður þrep í tómstundaher-
bergi sem er í fallegum spænskum stíl.

Svefnherbergisálma með þremur svefnherbergjum 
ásamt baðherbergi sem nýlega hefur verið endur-

nýjað. Rúmgott hjónaherbergi með vel innréttuðu 
fataherbergi.

Þvottahús með útgengi út í garð. Innangengt 
er í 37,8 fm bílskúr frá sjónvarpsrými. Tvöföld 
bílskúrshurð með sjálfvirkum hurðaopnara.

Einstök eign á friðsælum stað, húsið stendur á 
eignarlóð í Skerjafirði við rúmgóðan botnlanga. Hér 
er um að ræða eign í sérflokki sem vert er að skoða!

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Rut Stanleysdóttir 
fasteignasali í gsm: 699-4610 eða siggarut@fstorg.is

Stórglæsilegt einbýli

Afar glæsilegt einbýlishús að Baugatanga er til sölu hjá 
fasteignasölunni Torg.

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

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Desjamýri 5 - 270 Mosfellsbær 

 
42 m2 geymsluhúsnæði /bílskúr. Ep-
oxymálning er á gólfi. Bílskúrshurðaop-
nari. Sameiginlegt salerni er á svæðinu. 
Allt útisvæði er malbikað og afgirt með 
netgirðingu. V. 15,7 m.

Laufengi 11, íbúð 303 - 112 RVK

 
Opið hús miðvikudaginn 3. apríl frá kl. 
17:30 til 18:00

103,6 m2, 4ra herbergja endaíbúð á efstu 
hæð. Eignin skiptist í skiptist í forstofu, 
stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi. Sérgeymsla í sameign. Búið 
er að útbúa fjórða svefnherbergið með 
léttum vegg í stofu. V. 41,9 m.

Vogatunga 89-91 - 270 Mos

 
226,9 m2 Raðhús - tilbúin til innréttinga - á 
tveimur hæðum. Fallegt útsýni. Á jarðhæð 
er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi, og geymsla. 
Á efri hæðinni er hjónaherbergi, baðher-
bergi, eldhús, stofa og svalir.  V. 63,9 m.

OPIÐ HÚS

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

236 m2 endaraðhús á þremur pöllum og 
yfribyggðum svölum við Látraströnd 28 á 
Seltjarnarnesi.  Eignin skiptist í anddyri, 
stofu, borðstofu, eldhús, sex herbergi, tvær 
snyrtingar, þvottahús og bílskúr. 

V. 89,5 m.

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

Ný 125,4 m2, 5 herbergja íbúð á 2. hæð, 
ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi við 
Gerplustræti 31-37. Fjögur svefnherbergi, 
forstofa, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofa og borðstofa. Sérgeymsla í kjallara. 

V. 53,9 m.

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.

Látraströnd 28 - 170 Seltjarnarnes 

Gerplustræti 31 - 270 Mosfellsbær

Sölkugata 3 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

í hjarta miðborgarinnar. 87,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sér bílastæði á lóð. V. 52,5 m.    
61,3 m2, 2-3ja herbergja íbúð á 3. hæð. V. 39,9 m2.

Svöluhöfði 9 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 3. apríl  
frá kl. 17:00 til 17:30

Bjartar og fallegar 2ja og 3ja herbergja 
íbúð í þríbýlishúsi við Laugaveg 38 í 
Reykjavík. Svalir í suður. Íbúðirnar hafa 
verið í leigu til skamms tíma í senn.  
Húsið var málað að utan fyrir ca. 2 árum. 
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð 

Laugavegur 38 - 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

Laust strax

Fallegt 225,6 m2 einbýlishús á einni hæð 
með rúmgóðum bílskúr. Húsið skiptist 
forstofu, hjónaherbergi með bað- og fa-
taherbergi, þrjú barnaherbergi, stórt al-
rými sem skiptist í eldhús og borðstofu, 
stofu, baðherbergi, gestasnyrtingu og 
þvottahús. Úr þvottahúsi er innangengt 
inn í bílskúrinn sem er með geymslulofti 
og mikilli lofthæð. Tvær hellulagðar 
verandir og garður í suðurátt.  V. 98,5 m.

Mjög glæsilegt 215,7 m2 raðhús á 
tveimur hæðum með bílskúr. Frábær 
staðsetning efst í hlíðinni í Krikahver-
finu. Fallegt útsýni. Hjónaherbergi með 
fataherbergi, tvö rúmgóð barnaherbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús, sjónvarp-
shol, eldhús, stofa, borðstofa, bílskúr 
og tvær geymslur innaf bílskúr. Falleg 
gólfefni og fallegar innréttingar.  
V. 84,9 m.

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 

Litlikriki 72 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 2. apríl  
frá kl. 17:30 til 18:00

Fallegt og vel skipulagt 209,1 m2 ein-
býlishús. Fimm rúmgóð svefnherbergi, 
stofa, borðstofa, fallegt eldhús, þvot-
tahús, gestasalerni, baðherbergi með 
sturtu og baðkari og rúmgóð vinnustofa 
með snyrtingu. Lóðin er hornlóð með 
trjám og góðum timburveröndum.   
V. 85,9 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laust við kaupsamning

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

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

ti  öfn  orna rði.
895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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GNÝPUHEIÐI 1, 4-5 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ M/BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 3. APRÍL FRÁ KL.17.30 TIL 18.00.  
Valhöll fasteignasala og Snorri Snorrason lögg. fasteignasali kynna 
í sölu rúmgóða 120,6 fm íbúð, með sólstofu og suðursvölum ásamt 
23,3 fm bílskúr. Íbúðin er á 3. hæð með frábæru útsýni.V: 59,9 m.

ÁLAFOSSVEGUR 23.MOS. MIKLIR MÖGULEIKAR

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

NÝTT Í SÖLU VEL SKIPULÖGÐ EIGN AÐ ÁLAFOSSVEGI “NEW YORK 
LOFT” MEÐ FRÁBÆRUM MÖGULEIKUM VARÐANDI SKIPULAG
Falleg og vel skipulögð 257. 2 fm 6 herbergja útsýnisíbúð á þriðju 
hæð í steinhúsi á þessum vinsæla stað. Verð: 87 m.

GLÆSILEG 113 FM Í NÝLEGU HÚSI Á SKÓLAVÖRÐUS.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali  
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali  
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Nýkomin í einkasölu skemmtileg og falleg 113,2 fm íbúð í húsi 
byggðu 1987 á frábærum stað á Skólavörðustíg í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu, hol, eldhús, þvottahús/búr,  stofu, baðherbergi, 
svefnherbergi og á efri hæð sólstofu. V. 62,9 milj.

EINBÝLISHÚS VIÐ ÞÓRISTÚN  18 SELFOSSI

Fallegt og velskipulagt 250 FM einbýlishúshús á frábærum stað 
á Selfossi. Tvöfaldur bílskúr með geymslulofti .  Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi hjónaherbergi með sér baðherbergi. Verönd með 
heitum potti og glerkúpli. Vönduð eign. Verð 74,9 milj.

TJARNARGATA 47- EFRI HÆÐ!

Valhöll fasteignasala og Anna F. Gunnarsdóttir kynna fallega og vel 
staðsetta 136.5 fm. efri hæð á tveimur hæðum í miðbæ RVK. Fallegur 
garður í sameign. Bískúrsréttur fylgir eigninni. Eignin er vel skipulögð 
og björt og býður upp á marga möguleika. Verð: 75. m.

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ VIÐ RAUÐALÆK

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

OPIÐ HÚS MÁNUD. 1. APRÍL FRÁ KL.17.30 TIL 18.00 AÐ RAUÐALÆK 44. 
Þar er til sýnis glæsileg mikið endurnýjuð 118,4 fm, 4ra herb. sérhæð. 
Hæðin var öll endurnýjuð að innan 2012 og húsið tekið í gegn að utan 
sl. sumar. Skemmtilegt skipulag og frábær staðsetning. V. 69,5 m.  

VALLENGI 6 - 3JA HERB ENDA ÍBÚÐ

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

NÝTT Í SÖLU.  Valhöll fasteignasala og Anna F. Gunnarsdóttir kynna 
bjarta og rúmgóða 3ja herb. 92,5 fm. endaíbúð á efstu hæð í vinsælu 
hver  í Grafarvogi . Örstutt er í skóla, verslanir og þjónustu m.a. í 
Spöngina,  Egilshöllina, Golfvöllinn ofl. Verð: 40.8 m.

BAUGANES 17 - NÝLEGT EINBÝLI Í SKERJAFIRÐI 

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Fallegt, nýlegt um 230 fm einbýli á frábærum stað í Skerja rði 
með lítilli AUKAÍBÚÐ m.sérinngangi.  Einstaklega vandaður allur 
frágangur. Fallegt ústýni. Arin í stofu. Lokafrágangur eftir.   
Verð 109,8 m. / tilboð. Skipti skoðuð á ód. 

NÝ 2JA HERB. 58,8 FM ÍBÚÐ Í ÚLFARSÁRDAL Í RVK.

Í einkasölu skemmtilega skipulögð ný 58,8 fm íbúð í lyftublokk í 
Úlfarsárdal. Hvítar innréttingar og vönduð gólfefni. Baðherbergi 
með glugga og innréttingu lagt fyrir þvottavél. Þær verða ekki 
skemmtilegri tveggja herb. íbúðirnar.  V. 37,9 milj.

GLÆSILEGT 330 FM EINBÝLISHÚS Í ÚLFARSÁRDAL
Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

Nýlegt glæsilegt 5- svefnherbergja einbýlishús við Úlfarsbraut í 
Úlfarsárdal í Reykjavík. Glæsilegar innréttingar, gólfefni og tæki, mm 
rúmgóð herb, tvö glæsileg baðherb. Stórar stofur, einstakkt fjölskyldu 
hús, V. 129 m.

 HÁTEIGSVEGUR 14 - TVÆR ÍBÚÐIR – LEIGUTEKJUR

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 4. APRÍL FRÁ KL.17.30 TIL 18.00.   
Valhöll fasteignasala og Snorri Snorrason löggiltur fasteignasali 
kynna í sölu 143,2 fm  fallega hæð með sér inngangi  ásamt 2ja herb. 
íbúð í kjallara og geymslum samtals um 240 fm.  Verð 83,7 m   

VOGALAND 16 - NEÐRI HÆÐ - OPIÐ HÚS

Valhöll fasteignasala og Herdís Valb. Hölludóttir, löggiltur 
fasteignasali og lögfræðingur kynna í einkasölu skemmtilega neðri 
sérhæð í góðu tvíbýlishúsi austast í Fossvogi.  Íbúðin er 136,5 fm. og 
skiptist í Forstofu, hol, eldhús, þvottahús/búr. VERÐ: 57. M.

SKYGGNISBRAUT 16, NÝ 120 FM 5- HERB. MEÐ STÆÐI

Höfum tekið í sölu síðasta áfangann í þessu glæsilega húsi við 
Skyggnisbraut í Úlfarsárdal. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
Íbúðirnar eru tilbúnar við kaupsamning. Úlfarsárdalur er nýjasta 
hver  borgarinnar. Verð frá 52,9 m.

ÁLFTAMÝRI 36 - GOTT VERÐ

Valhöll fasteignasala og Herdís Valb. Hölludóttir, löggiltur 
fasteignasali og lögfræðingur kynna í einkasölu rúmgóða og bjarta 
125.4 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Álftamýri 36, auk bílskúrs.  
Stutt í helstu þjónustu, s.s. skóla, leikskóla, verslanir ofl.Verð: 44.9 m.

BÁSBRYGGJA, GLÆSIL. 200 FM RAÐ. MEÐ 2X BÍLSKÚR
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Höfum tekið í sölu glæsilegt 200 fm raðhús á frábærum stað í 
Bryggjuhver nu í Reykjavík. Húsið er á þremur hæðum, með tveimur 
svefnherbergjum.  Einstök eign fyrir vandláta sem vilja rými og 
þægindi. Verð 81,9 milj.

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Horna rði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast-
eignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

• Virkilega glæsileg og vönduð 151,1 fm.  íbúð á 

3. hæð með tvennum svölum til suðurs og norð-

austurs, að meðtalinni 10,6 fm. sér geymslu. Sér 

stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.   

• Aukin lofthæð er í stofu og gólfsíðir gluggar.  

• Húsið er byggt árið 2016 og flutt var inn í íbúðina 

og lögð á hana gólfefni í ágúst 2017.

• Eignin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, borðstofu, 

baðherbergi, þvottahús, 2 barnaherbergi, stórt 

hjónaherbergi með fataherbergi, sjónvarpsrými, 

tvennar svalir til suðurs og norðausturs.

Verð 89,9 millj.

Langalína – Sjálandi Gb. Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð. Tvennar svalir.

 

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 suðvesturs-

valir. Auk þess er útgengi á norðvestursvalir.

• 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. Virkilega 
falleg íbúð sem hefur verið endurnýjuð á 
vandaðan hátt. 

Verð 41,9 millj.

• Naustavör 28-34 er 4ra hæða fjölbýlishús með 

lyftu við Naustavör í Kópavogi staðsett örstutt frá 

smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr 

flestum íbúðunum.

• Íbúðirnar eru frá 80,6 til 169,5 fm, 2ja til 4ra her-

bergja.

• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, AEG 

eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi.  Íbúðin 

skilast með flísum á gólfi á baði og þvottaher-

bergi. 

• Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða 

stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu 

fylgja flestum íbúðum.

• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., 

 www.bygg.is

• Góð 79,7 fm. íbúð í kjallara í fjórbýlishúsi við 

Kjartansgötu.

• Íbúðin er björt þar sem stærstu rýmin eru með 

góðum gluggum til suðurs. Tvö herbergi. Björt 

og rúmgóð stofa.

• Lóðin er nýlega tekin í gegn með hellulagðri stétt 

og verönd fyrir framan hús til suðurs og nýlega 

steyptum útitröppum. 

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

Verð 34,9 millj.

Hringbraut 65. 3ja herbergja íbúð á efri hæð.

Naustavör nr. 28 – 34. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi. 

 

• 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. 

Staðsetning er mjög góð þaðan sem mjög 
stutt er í Hörðuvallaskóla, leikskóla, sundlaug, 
verslanir og aðra þjónustu auk þess sem stutt 
er í útivistarsvæði. 

Verð 55,0 millj.

• Falleg og vel skipulögð 102,4 fm. íbúð á 2. 

hæð í einu af þessum eftirsóttu fjölbýlishúsum. 

Yfirbyggðar opnanlegar  svalir til suðurs. Sér bíla-

stæði bílageymslu.  Sér geymsla innan íbúðar og 

tvær sér geymslur í kjallara.

• Rúmgóð og björt stofa. Eldhús með góðum inn-

réttingum og glugga í suður. Hús klætt að utan.

• Eignin er laus til afhendingar strax.

Verð 54,9 millj.

Ásakór - Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð.

Sóltún. 3ja herbergja íbúð – laus straxKjartansgata. Góð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  

• Mikið endurnýjuð 109,4 fm.  íbúð á 4. hæð við 

Völvufell í Breiðholti. Búið er að endurnýja eld-

hús, 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 snyrti-

leg.

Verð 36,9 millj.

• Strikið 1 er fjölbýlishús í Sjálandinu fyrir 60 ára og 

eldri. 

• Íbúðirnar eru frá 87,8 fm. til 179,6 fm, 2ja og 3ja 

herbergja. Afhendingartími er mars – maí 2019.

• Allar innréttingar eru frá Axis, AEG eldhústæki og 

hreinlætistæki frá Tengi.  Íbúðirnar skilast með 

flísum á gólfi á baði og þvottaherbergi að öðru 

leyti skilast íbúðirnar án gólfefna. 

• Íbúðirnar eru ýmist með svölum eða timburver-

öndum. Stæði í upphitaðaðri bílageymslu fylgir 

öllum íbúðum.

• Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins til 

þess að halda fundi eða mannfagnaði.

• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., 

www.bygg.is

Völvufell 46. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Strikið 1 – Sjálandi  Garðabæ. Nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45
• Vandað 161,1 fm. endaraðhús á tveimur hæðum 

með innbyggðum bílskúr, sem búið er að innrétta 

sem rúmgott baðherbergi og fataherb./skrifstofu. 

• Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. 

Baðherbergi hafa verið endurnýjuð og neðri hæð 

tekin í gegn haustið 2017 með aðstoð Bryndísar 

Evu Jónsdóttir innanhúsarkitekts. 4 herbergi.

• Mikil lofthæð er yfir stofum og eldhúsi og glæsi-

legt útsýni til norðurs af báðum hæðum.

• Góð staðsetning með útsýni út á sundin, að 

Akranesi, Esjunni og víðar. Afgirt viðarverönd 

til suðurs og hellulögð stétt og bílastæði fyrir 

framan hús.  

Verð 84,9 millj.

Birkiás 16 - Garðabæ. Glæsilegt endaraðhús.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

• Vandað 337,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 

með tvöföldum innbyggðum bílskúr á sunnan-

verðu Arnarnesi. Stórar flísalagðar svalir með 

útsýni. Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð.

• Rúmgóðar stofur, setustofa, borðstofa og arins-

tofa. Fimm herbergi. Stórt eldhús við útbyggðan 

bogadreginn glugga. Hjónaherbergi með útgengi 

á svalir.

• Húsið hefur alla tíð fengið mjög gott viðhald. 

Skipt var um þakjárn, þakrennur og niðurföll fyrir 

tveimur árum síðan og þakkantur yfirfarinn og 

endurbættur. Auk þess var skipt um allt gler í 

húsinu og gluggalistar yfirfarnir á sama tíma. 

Húsið stendur á 1.288,0 fm. fallegri og gróinni 
eignarlóð. Heitur pottur er á lóð og geymslu-
skúr.   Verð 137,5 millj.

Hegranes – Arnarnesi Garðabæ.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

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

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

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

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9093

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 864 5464

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

Alexander 
Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 695 7700

VATNSSTÍGUR 20-22 
101 REYKJAVÍK

Glæsileg 2ja herbergja 109 fm íbúð á 2. hæð við Vatnsstíg 20-22 í Skuggahverfinu. Í íbúðinni er borðstofa/stofa, svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús. Geymsla í kjallara. Svalir til vesturs. Bílastæði í bílageymslu fylgir.  V. 60,9 m.
Opið hús mánudaginn 1. apríl milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

LINDARGÖTU 39
101 REYKJAVÍK

 3ja herbergja 97,7 fermetra íbúð á 2. hæð með rúmgóðum 
suðursvölum og sér bílastæði í bílageymslu í mjög vönduðu 
fjölbýlishúsi. V. 64,9 m
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson, s. 661 6021, hreidar@
eignamidlun.is, Þórarinn M.  Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

HJALLAVEGUR 33
105 REYKJAVÍK

Góð 60,7 fm þriggja herbergja íbúð í risi. Mjög góð staðsetning á 
rólegum stað. Mjög gott útsýni. Getur losnað fljótt. V. 40,0 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs., s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

Góð 81.9 fm 3ja herb. íbúð á jaðhæð.  Parket á gólfum,baðher-
bergi með sturtu.  Eldhúsið er með viðarinnréttingu. V. 42,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is

ÞÓRSGATA 21
101 REYKJAVÍK

ÁLFHEIMAR 28
104 REYKJVAVÍK

HÁALEITISBRAUT 32
108 REYKJAVÍK

SÓLVALLAGATA 11
101 REYKJAVÍK

Falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 3-býlishúsi. Tvær samliggjandi stofur, borðstofa/vinnuherbergi, eldhús, tvö 
herbergi, tvö baðherbergi. Svalir. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu.  V. 79,5 m.
Opið hús fimmtudaginn 4. apríl 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

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

Glæsileg 183 fm útsýnisíbúð á 4. hæð með ca 50 fm þaksvölum í Skuggahverfinu. Aðeins tvær íbúðir á hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, 
hjónsvítu með barðherbergi innaf, svefnherbergi, gestabaðherbergi, þvottahús, tvær stofur, borðstofu og eldhúsi. Sér stæði er í 
bílageymslu og 14,2 fm geymsla í kjallara.  V. 129,0 m
Opið hús mánudaginn 1. apríl milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Um er að ræða 286,5 fm einstakt einbýlishús. Húsið er teiknað af Gísla Halldórssýni arkitekt árið 1955. Suður garður og útsýni út á sjó. 
Örstutt er út á Ægisíðu. Í dag eru tvær íbúðir í húsinu.  Húsið hefur tölvert verið endurnýjað á s.l. árum, m.a. steypuviðgert og málað 
fyrir tveimur árum, drenlagnir endurnýjaðar 2006 og verið er að endurnýja þak. V. 160,0 m
Nánari uppl. Áramann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000, armann@eignamidlun.is

LYNGHAGI 15
107 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS BÓKIÐ SKOÐUN
Góð 120.2 fm fjögurra herbergja íbúð við Laugardalinn. Íbúðin er 
á efstu hæð og með fallegu útsýni. V. 47,9 m
Opið hús miðvikudaginn 3. apríl 2019 milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

112.7 fm 4 herb. íbúð á 1.hæð í vel staðsettu talsvert endurnýjuðu húsi. 3 svefnherbergi, stofa og borðstofa, endurnýjað baðherbergi, 
parket og flísar á gólfum. Endurnýjaðir gluggar og gler að hluta.   V. 44,9 m 
Opið hús mánudaginn 1. apríl milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali
s. 588 9090

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 847 7000

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

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
s. 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Sesselja K. 
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún 
Waltersdóttir
Móttökuritari

ÁRVAÐ 1
110 REYKJAVÍK

HRAUNBÆR 88
110 REYKJAVÍK

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

116.0 fm vel skipulögð og björt 5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
grónu hverfi í Árbænum.    V.39,9 m
Opið hús mánudaginn 1. apríl milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson, s. 661 6021, hreidar@
eignamidlun.is, Þórarinn M.  Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

 337.5 fm einbýli/tvíbýli með aukaíbúðum á einstökum 
útsýnistað. Í húsinu eru fjórar íbúðareiningar í dag sem allar eru 
í útleigu. Allt að 10 svefnherbergi. Útgrafinn kjallari til viðbótar. 
Afhending verður haustið 2019. V. 153,0 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

ÁLFABREKKA 15
200 KÓPAVOGUR

ESKIVELLIR 3
221 HAFNARFJÖRÐUR

112.0 fm 4 herb. íbúð á 3.hæð merkt 03-01 í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi.  Stórar 24,3 fm 
yfirbyggðar svalir.  V. 47,0 m.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

FLÓKAGATA 60
105 REYKJAVÍK

HVASSALEITI 32
103 REYKJAVÍK

Hlýlega 126 fm. 5 herbergja efri sérhæð í fjórbýlishúsi í Hlíðunum. 
Sameiginlegur inngangur með risíbúð.  Fallegur suðurgarður.  
V. 64,9 m 
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

LÁTRASTRÖND 28
270 SELTJARNARNES

190.5 fm raðhús á pöllum með innbyggðum 21 fm bílskúr, húsið 
hefur verið mikið endurnýjað m.a klætt að utan, yfirbyggðar 
svalir, innréttingar og gólfefni að miklu leiti. 
Opið hús þriðjudaginn 2. apríl milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

MOSAGATA 2
210 GARÐABÆR

Fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr. Húsið skiptist m.a. í 
stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú herbergi og tvö 
baðherbergi. Stórir gluggar og glæsilegt útsýni. V. 79,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 2. apríl milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, 
alexander@eignamidlun.is

79.7 fm 3 herbergja íbúð á jaðhæð með stórum timburpalli út frá 
stofu.  Útsýni.  Laus við kaupsamning.  V. 79,9 m.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BREKKUSEL 2
109 REYKJAVÍK

EFSTALEITI 19
103 REYKJAVÍK

272,5 fm raðhús á 3 hæðum með bílskúr. Húsinu hefur verið skipt 
upp í þrjár sjálfstæðar íbúðir. Húsið var tekið töluvert í gegn árið 
2015. Auðvelt er að breyta aftur í stórt fjölskylduhús.  V. 89,9 m 
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

86.0 fm 3 herb. íbúð í Efstaleitinu sem er nútímalegt íbúðahverfi 
á einum besta stað í borginni.  V. 55,9 m 
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

KRÓKAMÝRI 32
210 GARÐABÆR

LINDASMÁRI 31
201 KÓPAVOGUR

201,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt sérstæðum bílskúr og bílastæði við húsið. Fjögur svefnherbergi á efri hæð. Húsið 
stendur næst innst í rólegum botnlanga. Fallega ræktaður garður og pallar á þrjá vegu í kringum húsið þar sem hægt er að njóta sólar 
frá morgni til kvölds.  V. 99,5 m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

Virkilega góð og vel skipulögð 102.5 fm fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Sér inngangur og 
rúmgóður sólpallur.  V. 52,9 m
Opið hús þriðjudaginn 2. apríl  milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUNOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

KRUMMAHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

90,3 fm.  mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
4. hæð ásamt bílskúr og geymslu í kjallara.    V.42,9 m
Opið hús mánudaginn 1. apríl milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN
203.5 fm endaraðhús á tveimur hæðum m. innbyggðum bílskúr.  
3-4 svefnherbergi, góðar stofur, ræktaður garður. 
 V. 74,9 m.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS



Bólstaðarhlíð 66, 105 Rvk. 
2JA HERBERGJA Á 1.HÆÐ.

Bólstaðarhlíð 66, 1.hæð. Stórglæsileg og mikið endurnýjuð rúmlega 50 fm. íbúð á 1. 
hæð í góðu fjölbýli. Eldhús er með glæsilegri innréttingu, Electroluxtækjum og  inn-
byggðum ísskáp, frysti og uppþvottavél. Baðherbergi er endurnýjað með sturtuklefa og 
vandaðri innréttingu. Þvottaaðstaða í íbúðinni. Eikarparket á gólfum og grágrýtisflísar 
á baði. Verð 34,9 millj.   
Vinsamlegast bókið skoðun, 552-1400 / fold@fold.is

Atvinnuhúsnæði / Austurströnd 
- SELTJARNARNESI.

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 innkeyrslu-
dyrum 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, 552-1400 / fold@fold.is.

Til leigu / Verslunarhúsnæði  
Á LAUGAVEGI.

Laugavegur 47: Ca. 330 fm frábært verslunarhúsnæði á horni Frakkastígs og Lauga-
vegar. Húsnæðið er á þremur hæðum með lyftu. Húsið lítur vel út og getur nýst bæði til 
verslunar og ýmsa þjónustu. Möguleiki á fleiri inngöngum. Þrjú bílastæði fylgja.  
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.  
Velkomið að hafa samband, 552-1400 / fold@fold.is. 

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

löggildingarnemi 
bjarklind@fold.is / 690-5123

Vesturholt 4, 220 Hfj. / Sérbýli. 
OPIÐ HÚS ÞRI 2/4 KL.17:00-17:30.

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 2. apríl kl. 17:00-17:30, verið velkomin. 

Drekavogur 4b, 104 Rvk., 3ja á jarðhæð. 
OPIÐ HÚS MIÐ 3/4 KL. 17:00-17:30.

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.  
Opið hús miðvikudaginn 3. apríl kl. 17:00-17:30, verið velkomin. 

Hverfisgata 76, 101 Rvk. 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 3. HÆÐ.

Til sölu 170,5 fm gott skrifstofuhúsnæði á 3ju hæð. Lyfta. Fjórir matshlutar í húsinu. 
Eignarlóð. Þrjú bílastæði á baklóð. Húsnæðinu má breyta í tvær íbúðir, samþykktar 
teikningar á skrifstofu. Langtímaleiga kemur einnig til greina. Húsnæðið er til af-
hendingar strax. Nánari upplýsingar á skrifstofu.  
Verð 67 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk  
Eigandi

Löggiltur fasteignasali 

863-0402 

asdis@husaskjol.is

Dominika  
Madajczak  
Pólskur túlkur / 

Tłumacz jezyka 

islandzkiego 

dominika@husaskjol.is 

Auðun Ólafsson
Löggiltur fasteignasali

og viðskiptafræðingur 

894-1976 

audun@husaskjol.is

Guðbrandur  
Kristinn Jónasson
Löggiltur fasteignasali 

896-3328 

gudbrandur@husaskjol.is 

Sigrún Eva  
Ármannsdóttir
Eigandi

MBA og nemi til löggildingar

820-3090

sigruneva@husaskjol.is

Sveinbjörn Rosén 
Guðlaugsson
lögfræðingur og löggiltur 

fasteignasali 

848-0783

sveinbjorn@husaskjol.is

85.7 % AF SELDUM EIGNUM HJÁ HÚSASKJÓLI Í MARS 
SELDUST Á MINNA EN 30 DÖGUM.

Eingöngu 11% af íbúðum á höfuðborgarsvæðinu seljast á 30 dögum eða 
minna samkvæmt skýrslu Íbúðalánasjóðs.

VERÐUR ÞÍN EIGN EIN AF ÞEIM Í APRÍL?  
Ef þú vilt vera í topp 10% hafðu samband og við sjáum um rest.

Húsaskjól 
fasteignasala 

leitar einnig að einum 
löggiltum fasteigna-
sala eða nema með 

réttindi. 

Nánari 
upplýsingar 

veitir 
sigruneva@
husaskjol.is



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptason 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Sævangur 27
220 Hafnarfjörður

Verð :  64,9 millj.

Fallegt 254 fm einbýlishús á góðum stað  
í Seljahver nu. 
Opið eldhús og stofurými. 
Eign með tvöföldum bílskúr. 
Möguleiki væri að búa til litla íbúð í bílskúr. 
Stutt í alla þjónustu, leikskóla, grunnskóla 
og græn svæði.

Sjarmerandi tvílyft einbýlishús á stórri 
eignarlóð í Skerja rði
Húsið hefur verið mikið endurnýjað  
að innan sem utan 
Eignin telur á neðri hæð rúmgott  
og fallegt stofurými, eldhús, hol og 
baðherbergi ásamt geymslu 
Á efri hæð eru tvö fín svefnherbergi og hol

Glæsilegt endurnýjað 
einbýlishús á einni hæð 

Eldhús með eyju og opið 
inní borðstofu 

Stofa með góðri tengingu 
við garðinn 

Tvöfaldur bílskúr

Samtals ca. 240 fm  
á einni hæð

Stafnasel 1
109 Reykjavík

Verð :  89,9 millj.

Verð :  104,0 millj.

Bauganes 3
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.apríl kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

275 fm einbýli m aukaíbúð 
Fjögur svefnherbergi eitt þeirra sameinað 
úr tveimur. Stofa og eldhús á jarðhæð, 
opið og bjart rými. Þvottahús í kjallara. Bílskúr m hurðaopnara, 

Aukaíbúð er um 64 fm að stær með eldhúsinnréttingu og 
svefnherbergi Stofa með parketi og baðherbergi m dúk

Verð :  87,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtasel 36

s. 695 5520

109 Reykjavík

191,5 fm parhús við Heiðarhjalla 22  
í suðurhlíðum Kópavogs 
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu, 
eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu,  
garð með heitum potti og útigeymslu 
Lóðin er afgirt og lokuð 

Verð :  89,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðarhjalli 22

s. 775 1515

200 Kópavogur

Aðeins 11 íbúðir eftir af 63 

Afhent við kaupsamning

Innangengt í bílastæðahús

Vel hannaðar 1-6 herbergja íbúðir frá 45-190 fm

Glæsilegar innréttingar og tæki

Verð frá:  35,5 - 92,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tangabryggja

s. 775 1515

110 Reykjavík

Nýjar 3ja til 5 herb. íbúðir

Arkitekt Kristinn Ragnarsson 

Lyftuhús á þremur hæðum 

Afhending er í lok mars 2019

Verð :   34,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álalækur 13 -15

s. 775 1515

800 Selfoss

.       

29,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 1. apríl kl. 17:00 - 17:30 

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

Flókagata 13
105 Reykjavík

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. apríl 17:00 - 17:30

Mikið endurnýjað 155 fm einbýlishús  
með innbyggðum bílskúr á besta stað  
í Þorlákshöfn 
Um er að ræða fallegt, vel við haldið,  
vandað, steinhús byggt árið 1965  
á þremur pöllum og samanstendur af  
anddyri, holi, eldhúsi, stofu, gangi,  
þremur svefnherbergjum, þvottahúsi,  
geymslu og bílskúr

Hjallabraut 8
815 Þorlákshöfn

Laus strax

Falleg og björt 4ra herbergja endaíbúð á 

3ju hæð í Grafarvogi 

Stutt frá skóla og þjónustu 2-3 mín gangur í Egilshöll þar sem 

eru meðal annars kvikmyndahús, keilusalur, veitingastaðir, 

skautasvell og íþrótta og heilsurækt

Verð :  42,5 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laufengi 124

s. 691 1931

112 Reykjavík

.       

75,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. apríl kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg stór 3ja herb. íbúð með sjávarútsýni 
Frábær staðsetning vestast í 101 146,7 fm 
þar af er stæði í opnu bílskýli 15,9 fm 
Hlutdeild í húsvarðaríbúð og samkomusal 
Stórar bjartar stofur og tvö góð svefnherbergi 
Eldhús með góðum eldhúskrók 
Þvottahús og lítið búr

Þorragata 7
101 Reykjavík

Íbúð 201- 63 ára og eldri

.       

Tilboð óskast 

OPIÐ HÚS
mánudaginn 1. apríl kl. 17:30 - 18:00

Reisulegt tvílyft 312 fm einbýli með 
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

Erluhólar 4
111 Reykjavík

.       

94,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 1. apríl kl. 17:30 - 18:00

Fallegt 240,4 fm endaraðhús ásamt bílskúr 
Mikið endurnýjuð eign  
bæði að innan og utan 

Glæsilegur garður og fallegt útsýni

Hjallaland 1 
108 Reykjavík

.       

52,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 1. apríl kl. 17:00 - 17:30 

Mjög falleg  120,5 fm íbúð á 1. hæð
Eignin er 4ra herbergja
Stór og góður lokaður sólpallur
Bílastæði í 3ja bíla bílageymslu

Andrésarbrunnur 2
113 Reykjavík

Mjög rúmgóð og falleg íbúð á 11. hæð 
Einstakt útsýni í góðu viðhaldsléttu húsi 

Tvö svefnherbergi, hægt að stúka af það þriðja 
Gott baðherbergi með sturtu, sér þvottahús 
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

62,5 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rjúpnasalir 14

s. 899 1178

201 Kópavogur

11. hæð 
einstakt útsýni

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515
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Glæsilegt 289 fm einbýlishús á besta stað  
í miðbæ Reykjavíkur, 4 inngangar í húsið 
Miðhæðin: 2 svefnherbergi, stór tvöföld 
stofa, eldhús og hol, anddyri og baðherbergi 
Neðsta hæðin: 3 svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi 
með sturtu 
Efsta hæðin: 6 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi með sturtu, 

Verð :  150,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lindargata 50

s. 775 1515

101 Reykjavík

61,4 fm heilsárhús í landi Galtarholts 
Rétt norðan Borgarness 
Stutt á golfvöll í Borgarnesi 
Þrjú svefnherbergi 
Innbú fylgir með í kaupum
 Áhaldahús til viðbótar við uppg fermetra

Verð :  19,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Arkarholt

s. 695 5520

270 Borgarhreppur

Tvö hús undir sama þaki ! 
120 fm tvískipt heilsárshús 
7 svefnherbergi og gestahús til viðbótar 
Heitt og kalt vatn, heitur pottur 
Rúmlega 5000 fm eignarland 
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna 
Hentar vel f fyrirtæki

Verð :  42,0 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarás 3

s. 695 5520

311 Skorradalur

Einbýli á þremur hæðum 

Gólf ötur mhæð y r 180 m  
mælist ca 150 fm 

Byggja mætti einlyfta bygg m kjallara og 
risi og fjölga íbúðum um eina

Tilboð óskast 

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturvallagata 2

s. 695 5520

101 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt 218 fm einbýli á 
góðum stað við Vesturfold í Grafarvogi 

Fjögur góð svefnherbergi og 518 fm bílskúr  
sem hægt er að breyta í góða íbúð 

Stór 70 fm sólríkur pallur

Verð :  92,0 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturfold 15

s. 778 7272

112 Reykjavík

Björt og falleg 110,7 fm fjögurra herbergja 
endaíbúð á jarðhæð í vönduðu nýlegu 
fjölbýli 
Stæði í bílageymslu 
Sér inngangur og afgirt verönd með skjölvegg 
Þvottahús innan íbuðar

Verð :  50,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skipalón 7

s. 691 1931

220 Hafnarfjörður

Vel staðsett og rúmgóð 

þriggja herbergja íbúð á 3. hæð  

við Eiríksgötu í 101 Reykjavík

Verð :  36,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eiríksgata 33

s. 691 1931

101 Reykjavík

Til leigu verslunar- og skrifstofurými á 
þessum vinsæla stað við Grandagarð 13 
Um er að ræða austari hluta hússins og 
skiptist eignin í verslun á jarðhæð, skráð stærð 80,3 fm  
(skráð lager á meðfylgjandi teikningu) og skrifstofurými á  
2. hæð, skráð stærð 93 fm Samtals stærð er því 173,3 fm 

Til leigu

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandagarður 13 

s. 691 1931

101 Reykjavík

Bjart 102 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð  
í lyftuhúsi, við Hamraborg í Kópavogi 
Staðsetning mjög miðsvæðis 
Frábært útsýni! 
Húsnæðið er í dag innréttað sem samkomu-  
og fundarsalur með eldhúsi og skrifstofu

Verð :  26,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hamraborg 10

s. 691 1931

200 Kópavogur

.       .

57,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. apríl kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg íbúð, þriggja herbergja íbúð á 2. hæð 
Skipulag gott, fermetrar vel nýttir. Einstaklega 
vel um íbúðina gengið. Lyftuhús, þar sem 
allt aðgengi eins og bestur verður á kosið. 
Þvottahús innan íbúðar. Bílastæði í lokuðum 
bílakjallara merkt 01B05. Vinsæl staðsetning. 
Laus við samning 

Naustavör 2
110 Reykjavík

.       

46,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. apríl 17:00 - 17:45

  

Björt og rúmgóð 97 fm  
3ja herbergja íbúð 

Stórar stofur með svölum til suðurs 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Frábær staðsetning

Boðagrandi 6
107 Reykjavík

.       

83,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. apríl 18:00 - 18:45

  
Rúmgóð og falleg neðri sérhæð  
með aukaíbúð
Stórar stofur og fallegur garður í suður
Þrjú góð svefnherbergi
Frábær staðsetning

Háteigsvegur 14
105 Reykjavík

.       

39,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. apríl 12:00 - 12:45

  
Mikið endurnýjuð og falleg 75 fm, 
3ja herbergja 
Búið að endurnýja bæði íbúðina sem  
og húsið mikið 
Vatnslagnir, þakjárn, endursteinað og  
gluggar málaðir á síðustu árum 
Frábær staðsetning 

Sólvallagata 41
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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



Með þér alla leið

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð  

Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð stofa 

Húsið lítur vel út að utan  

og sameign er mjög snyrtileg

Verð :  39,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272

109 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

Verð :  47,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 1

s. 695 5520

113 Reykjavík

Sjarmerandi eign á besta stað við 

Nýlendugötu í 101 Reykjavík 

Skv Þjóðskrá er íbúðin skráð tæpir 53 fm 

Eignin getur verið laus við kaupsaming 

Þægileg fyrstu kaup

Verð :  29,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata 15A

s. 778 7272

101 Reykjavík

Falleg 80 fm hæð ásamt 31 fm bílskúr í 

þriggja íbúða húsi við Hlégerði í Kópavogi 

Tvö svefnherbergi og tvær stofur 

Möguleiki á að breyta borðstofunni í 3ja herbergið 

Verð :  47,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlégerði 29

s. 778 7272

200 Kópavogur

Einbýlishús með 4 svefnherbergjum 

Nýr lokaður sólpallur 

Bílskúr með hita

Kjallari með sérinngangi 

Verð :  79,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 3

s. 775 1515

108 Reykjavík

2ja herbergja íbúð, alls 92,4 fm 

Svalir til suðurs 

Sér bílastæði fylgir með 

Lyftuhús, byggt árið 2006

Verð :  52,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugavegur 86

s. 775 1515

101 Reykjavík

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð með  

við Frakkastíg í miðbænum 

með bílastæði í bílageymslu 

Sérinngangur

Verð :  37,1 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Frakkastígur 12A

s. 778 7272

101 Reykjavík

148 fm íbúð á miðhæð 

Tvennar svalir 3 svefnherbergi - tvær stofur 

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík 

Þvottahús í sameign er á jarðhæð

 Opið hús þriðjudaginn 2. apríl kl. 16:00 - 16:30

Verð :  75,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðastræti 40

s. 775 1515

101 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 
íbúð 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

Verð :  72,2 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 41

s. 778 7272

210 Garðabær

Frábærlega vel staðsett einbýlishús neðst  

Húsið stendur við lækinn og hraunjaðarinn. 

Rut Kára innanhússarkitekt hannaði stóran  

hluta hússins sem er mikið endurnýjað.

Tilboð óskast.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856

210 Garðabær

584,6 fm gistiheimili við Smáragötu 16 og 

Sóleyjargötu, áður Tékkneska sendiráðið 

Eignin skiptist í 14 svefnherbergi á 

fjórum hæðum auk 27 fm bílskúrs 

Baðherbergin eru svipað mörg og svefnherbergi

Tilboð óskast 

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Smáragata 16

s. 775 1515

101 Reykjavík

Falleg og vel umgengin 125,4 fm 

4ra herb. íbúð á 10. hæð 2 stofur og 

2 svefnherbergi - bílastæði í bílakjallara 

Svalir með glerlokun

Mikið lagt í lýsingu og rafmagn

Verð :  59,4 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hörðukór 1

s. 697 9300

203 Kópavogur

Fallegt 161 fm raðhús á einni hæð 
Mikið endurnýjað, baðherbergi, gólfefni, 

 
húsinu og skipt hefur verið um allar  
innstungur og rofa 
Bílskúr og lokaður garður

Verð :  72,0 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 53

s. 691 1931

110 Reykjavík

Fallegt 2. hæða einbýli stærð 197,3 fm 
Fermetrar nýtast vel 
Heitur pottur á suður palli
Endurnýjað skolp 

Fjögur svefnherbergi - Bílskúr

74,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melás 2 

s. 845 8958

210 Garðabær

Fallegt og mjög vel skipulagt endaraðhús 

Innst í botnlanga, eftirsótt staðsetning 

Stór, björt og falleg alrými með útg. á verönd 

Fjögur herbergi liggja að svefnherbergisgangi 

Gott baðherbergi, gestasnyrting og sér þvottahús

84,5 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kjarrás 12

s. 899 1178

210 Garðabær



Reykás 26

Brúarás 13

Gullengi 2    

Dalaþing 7

Kleppsvegur 22

Þórðarsveigur 30

192 m2

250 m2

140,4 m2 107,9m2

74 m2253 m2

Finnbogi s: 8951098

Bogi 6993444

Brynjólfur S:  896-2953

Bogi 6993444

Brynjólfur s: 896-2953

Bogi 6993444

63.9 millj.

84.9 millj.

59.9 millj. 44.9 millj.

86.9 millj. 34.9 millj.

Fjölbýli

Raðhús

Íbúð 

Parhús

Fjölbýli

Fjölbýli

4 svefnherb.

4-5  svefnherb.

4 svefnherb

  4 svefnherb

3 svefnherb. 

1 svefnherb.

Bílskúr 

Aukaíbúð

Gott skipulag Gott skipulag

Nýbygging Lyfta

Opið hús 2.4. kl.  17:15-17:45 

Opið hús 2.4. kl 17:30-18:00

Opið hús 3.4. KL. 17:15 - 17:45Opið hús 2.4. KL. 17:30 - 18:00.

Opið hus 2.4. kl 18:30-19:00

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

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

Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn 
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum 
netfangið fasteignir@rikiskaup.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

Bíldshöfði 16, 
110 REYKJAVÍK

Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á eftirsóttum stað í Reykjavík. 
Fasteignin sem áður hýsti Vinnueftirlitið er 1086,8 fm skrifstofu- 
og verslunarhúsnæði sem skiptist niður á tvær hæðir. Möguleiki 
á því að kaupa einungis aðra hæðina. Tveir inngangar að sunnan- 
og að norðanverðu. Næg bílastæði og góð aðkoma að húsinu. 
Í heildina góð eign í rótgrónu hverfi sem bíður uppá mikla 
möguleika.  
Verð: Tilboð - LAUST STRAX

Heildareignin Austurvegur 28 
SELFOSSI

Heildareignin Austurvegur 28 á Selfossi, sem staðsett er við aðal-
götu bæjarins, aðkoma góð og bílastæði að framan og aftan

Eignin er skráð 782,8 fm og hefur verið rekið sem farfuglaheimili 
sl. tíu ár. Hún er á tveimur hæðum og lyfta í húsinu. 

Verð: 111 millj.

Laugarásvegur 31, 
104 REYKJAVÍK

Fallegt tveggja hæða einbýlishús á einstökum stað í Reykjavík. 
Eignin sem er samtals 355 fm skiptist í tvær hæðir og bílskúr. 
Húsið sem er byggt árið 1960 er tvílyft, með vönduðum 
sérsmiðuðum innréttingum og góðu útsýni. Byrjað hefur verið 
á að innrétta íbúð á neðri hæðinni en framkvæmdum er ólokið. 
Staðsetning eignarinnar er mjög góð og eftirsótt en húsið þarfnast 
viðhalds og endurbóta. Verð: 132 millj.

Hvassaleiti 30, 
103 REYKJAVÍK

 

Vel skipulögð a 4-5 herbergja íbúð 3. hæð á í Hvassaleiti 30, eft-
irsóttum stað í Reykjavík í göngufæri við alla helstu þjónustu, m.a. 
Kringluna. Hún er skráð samtals 169.6 fm, þ.e 128 fm íbúð ásamt 
7,4  fm geymslu, 13,5 fm íbúðarherbergi og 20,7 fm bílskúr.   
Verð: 52 millj.

LAUST STRAX TILBOÐ

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL



OPIÐ HÚS mánudaginn 1. apríl kl. 17.30-18.00

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

Herbergi: 4     Stærð: 176,5 m2

Ástu Sólliljugata 16   270 Mosfellsbæ 74.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. apríl kl.18:30-19:00

Trönuhjalli 10    200 Kópavogi 82.900.000

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

Stærð: 207,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. apríl kl.17:30-18:00

Fífusel 9    109 Reykjavík 38.900.000

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

Stærð: 106,5 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. apríl  kl.17:30-18:00

Engjasel 56    109 Reykjavík 44.900.000

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 baðher-
bergi 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

Stærð: 120,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. apríl kl.17:30-18:00

Langalína 2b    210 Garðabæ 72.500.000

Mjög rúmgóð og falleg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í góðu 6 hæða lyftuhúsi í 
Sjálandshverfinu, einungis 2 íbúðir á hverri hæð.  Íbúðin er búin eikarinnréttingum 
frá Brúnás, gólfsíðir gluggar í stofu, svefnherbergi eru 3 og fataherbergi inn af 
hjónaherbergi, tvennar stórar svalir. Tvö sérmerkt stæði í bílageymslu fylgja 
íbúðinni. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 176,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudag 2. apríl kl.18:30-19:00

Sandavað 9    110 Reykjavík 42.900.000

Mjög rúmgóð og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin 
er vel skipulögð og búin vönduðum eikarinnréttingum og gólfefni. Stofa er rúmgóð og 
björt með útgengi á stórar svalir til suð-austurs, eldhús tengist stofu í opnu rými, bað-
herbergi er flísalagt, þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla er staðsett í bílgeymslunni 
við stæði íbúðarinnar. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 93,0 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. apríl kl.18:30-19:00

Tröllakór 16    203 Kópavogi 53.900.000

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð í snyrtilegu fjölbýli ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu.  Íbúðin er vel skipulögð og búin fallegum innréttingum, 
eikarparket á gólfum. Stofa er rúmgóð og björt með útgengi á stórar svalir til suðurs, 
eldhús tengist stofu í opnu rými, baðherbergi er flísalagt, þvottahús er innan íbúðar og 
sér geymsla í sameign. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 121,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. apríl kl. 17.30-18.00

Mjög falleg og rúmgóð íbúð með tvennum svölum og stæði í lokaðri bílageysmlu í fallegu 
lyftuhúsi. Eignin er á þriðju hæð og skráð 162,9fm. Svefnherbergin eru þrjú en auðvelt 
að bæta við fjórða herberginu. Innréttingar eru allar frá Axis og gólfefni er fallegt, fljótandi 
plankaparket og flísar. Frábær staðsetning þar sem skóli og leikskóli eru í göngufæri, stutt 
er út á stofnbraut og í fallega náttúru. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5     Stærð: 162,9 m2

Holtsvegur 33     210 Garðabær 69.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. apríl kl. 18.30-19.00

Falleg og vel skipulögð 119,3 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á efri hæð við 
Engivelli 8. Íbúðin er staðsett í góðu og vel viðhöldnu fjórbýlishúsi. Svefnherbergin eru 
þrjú, gólfefni er parket og flísar og innréttingar samrýmdar. Þvottahús og geymsla er innan 
íbúðar. Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla og leikskóla og útsýni yfir hraun og 
leiksvæði. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 119,3 m2

Engjavellir 8     221 Hafnarfirði 52.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. apríl kl. 17:30-18:00

Víðihvammur 9    200 Kópavogur 52.900.000

*30 fm bílskúr* og hæðin er 103,3 fm. Björt efri sérhæð í tvíbýli með 
sérinngangi. Þrjú góð svefnherbergi, endurnýjað baðherbergi. Eldhús 
með hvítri innrétt. hvít eldavél og uppþvottavél. Frá stofu er útgengi 
út á suðursvalir. Sameiginl.þvottahús í sameign. Bílskúr með heitu/
köldu vatni.  Frábær staðsetning  fyrir fjölskyldufólk í veðursælum 
suðurhlíðum Kópavogs.
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 133,3 m2          Bílskúr      

SÉR-
HÆÐ

Lyngás 1 E og F
210 Garðabæ

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

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. 

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

29 ÍBÚÐIR 
25 STÆÐI Í 
BÍLAKJALLARA

AFHENDING ÍBÚÐA MAÍ/JÚNÍ 2019

NÝJAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ

Verð: 45.9 – 56.9 milljHerb: 3-4  |   Stærð: 78,9 – 102,8 m2

4ra
herb.

Lyngás 1E og F

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn. 2. apríl
kl. 17:00-18:00

Fasteignasalan Torg
Garðatorgi 5, 2 hæð

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Herbergi: 4
Stærð: 100.2 m2

Bílageymsla
Verð: 55.900.000

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Garðar
Fasteignasali

899 8811 

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



OPIÐ HÚS þriðudaginn 2. apríl kl. 17.30-18.00

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

Herbergi: 2     Stærð: 84,3 m2

Berjarimi 4     112 Reykjavík 34.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. apríl kl. 17.30-18.00

Stóragerði 42    108 Reykjavík 94.900.000

Einstaklega glæsileg og vel skipulögð, 4ra herbergja, íbúð á fyrstu hæð með 
sérinngangi og stórri verönd að Stóragerði 42.  Íbúðin er skráð samkvæmt F.M.R 
169,4 fm  og þar af er geymslan skráð 16 fm. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 169,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. apríl kl. 17.30-18.00

Eyktarás 10    110 Reykjavík 96.900.000

Fallegt einbýlishús með 5 svefnherbergjum á einum af eftirsóttari stöðum 
Árbæjarins. Sérlega gott fjölskylduhús. Húsið hefur fengið ágætis viðhald og er 
endurnýjað að hluta. Búið er að endurnýja eldhúsinnréttinguna, baðinnréttingur, 
gólfefni að hluta. Fallegt útsýni yfir borgina.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 293 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. apríl kl : 17:00-17:30

Lyngheiði 20    200 Kópavogur

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

Herbergi: 6   Stærð: 184,4m2     Bílskúr: 30,1m2     Samtals: 174,7m2

79.900.000

OPIÐ HÚS miðviudaginn 3. apríl kl: 17:30-18:00

Drápuhlíð 23    105 Reykjavík

Mjög falleg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Húsið er teiknuð af Sigvalda Thordarsyni 
og stendur á stórri hornlóð Drápuhlíðar og Lönguhlíðar. Eignin skiptist í : Neðri Hæð : 
forstofu/ hol, herberjagang, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergri og 
tvennar svalir. Rishæð : tvö herbergi og geymsla. Sérgeymsla í kjallara ásamt bílskúr.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 7     Stærð: 144,6 m2      

79.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. feb. kl. 17.30-18.00

Birkigrund 38    108 Reykjavík 74.900.000

Mjög fallegt  og vel skipulagt fjölskylduhús á grónum og  veðursældum stað í 
Kópavogi við Fossvogsdalinn.  Um er að ræða endaraðhús á þremur hæðum með 
fallegum garði. Húsið er  samtals 217,1 fm og þar af er bílskúrinn 25,5 fm sam-
kvæmt F.M.R.  Stutt er í skóla, leikskóla,  í fallega náttúru og alla helstu þjónustu. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 217,1 m2

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

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

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

SJÁVARÚTSÝNI

Naustavör 28-34    Sjávarútsýni 

Naustavör 28-34 er í glæsilegu 44 íbúða fjölbýlishúsi í Bryggjuhverfinu í  Kópavogi.  
Íbúðirnar eru frá 76.46 til 244.9 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum inn-
réttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum frá Ormsson. Íbúðirnar eru ýmist með 
góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í upphitaðri bílageymslu fylgja 
flestum íbúðum Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ 53,8-94,6 millj

Sala er hafin á íbúðum fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu og vönduðu 42ja íbúða 
fjölbýlishúsi við Strikið 1 ABC í Sjálandshverfi í Garðabæ. Áhersla hefur verið lögð á að 
húsið sé eins viðhaldslítið og kostur er, en það er einangrað að utan og álklætt. Íbúðir-
nar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða timburveröndum með skjólgirðingum 
á jarðhæð. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-3     Stærð: 84 - 180 m2

NÝTT

Verð frá kr. 28.400.000

• 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 þjónustu-

kjarna og falleg útivistarsvæði

OPIÐ HÚS í sýningarsal að Efstaleiti 27
mán., þri. og mið. milli kl.12:00-13:00

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

ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

FJÖLSKYLDUR
ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 20199

Efstaleiti 27 íb. 206
3ja herbergja
Verð kr. 59.850.000

Verð kr. 38.900.000

 44,9-99,5 millj

NÝTT

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

F
ÍB

OPIÐ HÚS 
Í SÝNINGARSAL
EFSTALEITI 27

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



   

GLÆSILEGT 227,8 FM ENDARAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR VIÐ BREIÐAKUR 1

Ás fasteignasala er 
rótgróið fyrirtæki 

sem hefur veitt alla 
almenna þjónustu 

í fasteignaviðskiptum 
frá árinu 1988.

Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarfirði // Sími 520 2600 // as@as.is

Aron Freyr  
Eiríksson 

Lögg. fast.
Sími 772-7376

Glæsilegt 227,8 fm endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr við Breiðakur 1 í Garðabæ. 
Fjögur svefnherbergi eru í húsinu og þrjú baðherbergi. 
Gunnar Páll Kristinsson arkitekt sá um innanhússhönnun. 

• Innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar úr handbæsaðri eik  
 frá Fagus
• Borðplötur eru úr kvartzstein
• Gólfhiti er í öllu húsinu
• Innfelld lýsing
• Niðurlímt viðarparket frá Birgisson
• Blöndunartæki, salerni, vaskar, bað og speglar eru 
 Philippe Starck 1 týpur
• Sérpantaðar 60x60 flísar frá Ítalíu í gegnum Egil Árnason.

Verð: 
122.8 millj.-

BREIÐAKUR 1, GARÐABÆ

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað



   

ferm. ferm.ferm.

herb. herb.herb.

íbúð nr. íbúð nr.Íbúð nr.

Búseturéttur:                             3.889.795 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        139.653 kr.

Búseturéttur:                            8.390.444 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        209.197 kr.

Búseturéttur:                            7.893.265 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        194.761 kr. 

Mögulegt lán: 600.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Byrjun maí.

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending: Byrjun maí.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Kópavogur og Reykjavík

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

 
Umsóknarfrestur:  
9. apríl. til kl. 16:00 

Úthlutun:  
10. apríl kl. 12:00  

 

Birt með fyrirvara um villur og breytingar.

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU UPPLÝSINGAR

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

78,1 

2ja

402

ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                          10.735.657 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        257.088 kr.
Mögulegt lán: 2.000.000 kr. 
Afhending: Skv. samkomulagi.

EINHOLT 12   ·  105 RVK. 

103,5

3ja

403

     
 BYGGT  2

018

     
 BYGGT  2

018

     
 BYGGT  2

016

ARNARSMÁRI 4   ·   201 KÓP. ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

63,5 73,4

2ja 2ja

302 203

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

Snorrabraut 35
OPIÐ HÚS fimmtudaginn 4. apríl frá kl. 17.30-18.00 
Björt og vel skipulögð 3. herbergja íbúð á 1. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. 
Búið er að endurnýjað húsið mikið undanfarin ár. Eignin er er 78.6 fm. þ.a. 
er geymsla  10.2 fm. Mjög góð staðsetning rétt fyrir neðan Hlemm þar sem 
miðbær Reykjavíkur er í göngufæri. Verð 36.9 milljónir. 
Nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn fasteignasali í gsm: 893-3276 eða 
holmar@helgafellfasteignasala.is

Hólmar Björn Sigþórsson
löggiltur fasteignasali

gsm 893 3276s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

OPIÐ HÚS

Vel skipulögð 6 herbergja sérhæð með innangengum bílskúr 
(23,5 fm) í grónu hverfi í Kópavogi. 4-5 svefnherbergi, stór 
stofa, 1 baðherbergi, 2 gestasnyrtingar, innangengur bílskúr.
Möguleiki á útleigu á 2 herbergjum

ÁLFHÓLSVEGUR 147 200 KÓPAVOGUR

70.000.000   6 herb.  200,5 fm

LÖGGILTUR FASTEIGNA- OG FYRIRTÆKJASALI
Sylvía G. Walthersdóttir

sylvia@fr.is
820 8081

Vel staðsett endaraðhús með bílskúr (23,2 fm) innst í botnlanga 
með góðum garði á þessum vinsæla stað í Vesturbærbænum. 
4 svefnherbergi, skrifstofa, baðherbergi, bílskúr, 1 gestasnyrting,  
upphitað bílaplan.

AFLAGRANDI 6  107 REYKJAVÍK

88.900.000   6 herb.   167,3 fm

LÖGGILTUR FASTEIGNA- OG FYRIRTÆKJASALI

www.fr.is

! BÓKIÐ SKOÐUN

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@fr.is

820 8081

OPIÐ HÚS
ÞRIÐJUDAG 17.15-17.45

FRÁ KLUKKAN2
APRÍL

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við mönnum
stöðuna



SD 400 Stærð (hxbxd) 

905x1225x650mm Kæling -12/ -24°C

TK 41 - Utanmál: (HXD) 

735 x 445. 40 ltr.

OFC 380 380 litra kælir - H:1523 mm B: 

1000 mm D: 890 mm - LED / Rustfrítt stál

3 stærðir

OFC 220 HxBxD. 1750x495x600 

Kæling 2/12°C 

OFC 230 HxBxD. 1520x600x890 

Kæling 2/12°C 

OFC 200 HxBxD. 1250x1000x560        

          Kæling 2/12°C 

199.000.+vsk

RTW 160 Kæling +2/+12°C - Innbyggð 

lýsing - Stærð b:874 d:568 h:686

89.000.+vsk

119.000.+vsk

RTW 100 Kæling +2/+12°C - Innbyggð lýsing - 

Stærð b:682 d:450 h:675

SD 419   H: 1980 B: 575 D: 605 - 338L 

Kæling  4/-210°C - 5 hillur - Læsing - LED
SD 1001 og SD 801  H: 2020 B: 1000/1130 D: 70/22 

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

SD 416 H: 1980 B: 606 D: 575  - 338 L

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

SD 429 H: 1993 B: 577 D: 576  - 360 L

Kæling 0°/+10°C - 5 hillur - Læsing - LED

WFG 185 - St. (hxbxd) 

1850x595 x596 mm (+2 - +10°C)

WFG 155 - St. (hxbxd) 

1550 x 595 x610 (+5 - +22°C)

WFG 45 - Stærð (hxbxd) 820 x595 x573   

(+5 - +10 /+10 - +18°C)

79.000.+vsk 99.000.+vsk

Kælar
h:85 cm

119.000.+vsk

DKS 122 St. (hxbxd) 850x500

x510mm Kæling +2/ +10°C

39.000.+vsk49.000.+vsk79.000.+vsk

Kælar

SC 139 St. (hxbxd) 865 x 555 

x 520 mm Kæling +2/ +10°C

SC 209 St. (hxbxd) 865 x 865 x 

520mm Kæling +2/ +10°C

SC 309 St. (hxbxd) 865x1350x520mm 

Kæling +2/ +10°C

SC 81 St. (hxbxd) 940x460x460mm

Kæling +2/ +10°C

DKS 61 St. (hxbxd) 510x480

x470mm Kæling +2/ +10°C

NFG 309 - Display frystir H: 185 B: 595 D: 595 
- 650 lítra - Kæling -16°/ - 25°C - Lás

FKG 371 - Display kælir H: 185 B: 595 
D: 595 - 650 lítra - Kæling -16°/ - 25°C - Lás

RTC  79 St (hxbxd) 960 x425 

x380mm Kæling +2/+12°C

RTC 236 St (hxbxd) 1695 x515 

x485mm Kæling +2/+12°C

RTC 286 St (hxbxd) 1895 x515 

x485mm Kæling +2/+12°C

69.000.+vsk

SD 76 Stærð (hxbxd) 

675x595x520mm 

Kæling -9/ -24°C

SD 46 Stærð (hxbxd) 

500x570x510mm 

Kæling -9/ -20°C

79.000.+vsk

SD 155 Stærð (hxbxd) 

922x564x695mm Kæling -12/ -24°C

SD 305 Stærð (hxbxd) 

905x950x695mm Kæling -12/ -22°C

69.000.+vsk

299.000.+vsk

29.000.+vsk

Verð frá kr. (2 stærðir)

Minibar

MB35 og MB 45 - St. (hxbxd) 485/560 x 385/400 x 

485/425. Engin pressa, minni titringur - Hljóðlaus. 

269.000.+vsk

Kælir

248.000.+vsk

Kælir

Kælar

179.000.+vsk

139.000.+vsk
199.000.+vsk

2
stærðir

SD 801 - 800 ltr  B.1000 mm

229.000.+vsk

SD 1001 - 1000 ltr  B.1130 mm

99.000.+vsk

169.000.+vsk

Frystar

XS 601   Stærð (bxhxd) 
1475x837x757mm Kæling -12/ -24°C

Kisturnar koma ómerktar

2 
stærðir

79.000.+vsk

Kisturnar koma ómerktarFrystar

99.000.+vsk

XS 801   Stærð (HxBxD) 
840x2000x757mm 
Kæling -12/ -24°C

189.000.+vsk

SVS 145 Stærð (hxbxd)  785x645x487 mm 

Hitun :  30-90°C - Góð ljós
SVS 100 Stærð (hxbxd)  785x448x460 mm 

                             Hitun:  30-90°C - Góð ljós.

99.000.+vsk

99.000.+vsk
39.000.+vsk

Hita
skápar

Pizzaskápur

g

119.000.+vsk

Frystir

Kælir

 99.000.+vsk

119.000.+vsk

199.000.+vsk

99.000.+vsk

Kælar

Kælar

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

T
A

K
T

IK
 5

3
3

2
  

 #

Velkomin
í sýningarsalinn

Draghálsi 4

98.900.+vsk

Vínkælar

158.000.+vsk 169.000.+vsk





Bílar 
Farartæki

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

TOYOTA Land cruiser 150 35” gx. 
Árgerð 2014, ekinn aðeins 80 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
6.980.000.Mjög fallegur og vel með 
farinn Rnr.116731.

MAZDA 6. Árgerð 2016, ekinn 33 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.890.000.Mjög fallegur og vel 
með farinn Rnr.360391.

CHEVROLET Captiva luxury. 
Árgerð 2016, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.190.000.7 
manna Rnr.360394.

KIA Niro hybrid. Árgerð 2017, ekinn 
30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 3.190.000.umboðsbíll 
Rnr.360390.

VW Caddy vsk bíll. Árgerð 2017, 
ekinn 48 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð án 
vsk 1.990.000. Rnr.360378.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO 
TIL SÖLU.

Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins 
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með 
mikla möguleika. Verð aðeins 2.650 
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S. 
868-3144

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

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

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.

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

 Bókhald

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

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

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

 Húsaviðhald

HÚSFÉLÖG.
Ástandsskoðun fasteigna

Framkvæmdaeftirlit

Ástandskoðun lagnakerfa

Rakavandamál

Verk og kostnaðaráætlun

Þitt Val ehf
s 8448200

thittval@simnet.is

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



7.990

VERÐ ÁÐUR 

14.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

ZOWIE LEIKJAMÝS ZOWIE LEIKJAMÝS
Alvöru leikjamýs fyrir alvöru spilara

12.990
STREAM HLJÓÐNEMITREAM HLJÓÐNEM

Trust EMITA Streaming hljóðnemi

14.990
BATTLE DRÓNARBATTLE DRÓNAR

Star Wars drónar með laser keppnisham

9.990
HEYRNARTÓLHEYRNARTÓL

Sennheiser GSP 350 leikjaheyrnartól

14.990

49.990STREET FIGHTER II 
AAAArcade sssppilakakkakassi í si íí
plplpp ássmiininii nni 3/4 ssstætætærð

pp 29.990GXT707 RESTO
Hágæðaa lleikjastóll með 
PUU-Leðrri oog Elastic efnic efni

g jg j
GXT707 RESTO

VERÐ ÁÐUR 

34.990

PÁSKA
TILBOÐ

YEAR OF THE DOG
Einstök útggáfa, aðeinss 
20018 eintökk framleidd

ggg 29.990

VERÐ ÁÐUR 

39.9939.990

PÁSKA
TILBOÐ

29.990ZOWIE RL2455s
Leikjaskjár með Black 
eQualizer tækni svo þú
sjáir „Camperana“ sem
fela sig í myrkrinu;)

119.99027” PREDATOR
ÞeÞeÞeÞeÞeÞÞÞ ttttttttta a a aa erererrr tttopoppppoo puppupupuririrririnnnn íííí 
leleelelel ikikikikikjajajajajaskskskskskjájájááj mmmmmm frfrfrfrá á á á á AcAcAAAA erer mmeðeðððð  
ZeZeZeZeerorororooFrFrFrFrF amamamamme e eeeee imimimimmemmemersrsssivivivivive e
rararararaammmmmmmmmmma a aa a oogogooogoo GGGG-S-S-SSSYNYNYNYY C C C tætææææknknknkniiii

SééSééSéSéérhrhrhrhrhhhanaananana nananananaðuðuððurr 161616161616665H5H5H5H5H5Hz zzzz
(O(O(O(O(OOC)C)C)C)C)) IIIIIIPPSPSPSSPS llllleieieeieeikjkjkjkjkkkjasaasasaa kjkjkjjjkjkjkjkjkjáráráráráráráráá

39.990ZOWIE XL2411P
144Hz leikjaskjár sem
atvinnuspilarar velja með
Game Mode stillingar frá 
frægum leikjaspilurum

24” 144Hz leikjaskjár 
með Black eQualizerQ

FHD leikjaskjár með 
1ms viðbragðstíma

24” 144Hz FHD144Hz FHD
Black eQualizer og 1ms

27” 165Hz QHD165Hz QHD
IPS 2560x1440, NVIDIA G-SYNC

24” LED FHDLED FHD
Black eQualizer og 1ms

Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

 HERBERGI Í LEIKJADEILDINNI HALLARMÚLA 2

UM PÁSKANA
4BLS

K
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P
A
 Ú

T :)

TRUST LEIKJASETTTRUST LEIKJASETT
Leikjalyklaborð, mús og heyrnartól

12.990



INTUOS TEIKNIBORÐINTUOS TEIKNIBORÐ
4K penni með 4096 stiga þrýstinæmni

17.990
10” LENOVO IT TAB10” LENOVO IT TAB

Frábær 10” spjaldtölva frá Lenovo

19.990
SKEGG SVUNTASKEGG SVUNTA

Hirðir alla skeggbrodda og allir happy:)

1.990
2TB ULTRA SLIM2TB ULTRA SLIM

Seagate Backup Plus ferðaflakkari

14.990
GPS KRAKKAÚRGPS KRAKKAÚR

Fullkomlega örugg úr fyrir alla krakka!

9.990

NÝ
ÚTGÁFAVATNSVARIÐ CE STAÐLAÐ

TEIKNIBORÐ

14.990DCP-J572DW WIFI
PrPrPrPrenenentatatariri mm/ / 4 sparneytin
hyhyhylklklkii,i, ssskakakakannnnnnnnniiii ogogoogg llljójójósrsrititunun

p y

VERÐ ÁÐUR 

16.990

PÁSKA
TILBOÐ

PÁSKAEGG

FYLGIR ÖLLUM 

BROTHER

PRENTURUM

TIL PÁSKA

T&V VERTRAG 2.0
Gllæsæssæsililegir 446W RMS 
þráðlaalaususususirir hátalarar

g 14.990VIVOMOVE HR SPORT
Heilsuúr með 24/7 púls-
mæli og snertiskjá 24.990

49.99043” SJÓNVARP
StStStStStóróróróróórórrórgglgllglglgglææsææsæsæsæææ iliilegt 4K4K4K4K4K HHHHDRDRDR 
ssnsssnssnsnjajajaaaaalllllllllsjsjsjjjónónónónvavavv rprprprpprp mmmmmmeððeðð ffffjöjöjöjööldlddlddldaa aaa
mömömömmömömömömm guguguguguuguguleleleleikikikika aa a oogggog iiiiinnnnnnnnnnbybybybybyggggggggggggðuðuðuðuðuu  
4K4K4K4K4K4K4K4K4 NNNNNeteteteete flifliflflix xxx vivivviðmðmðmðmmmmmótótótóótótó iiii

InInInInnbnbnbnbn ygygygyggttgtgt 44444K K K KKKK NeNeNNeNNeNNN tfltfltfltfltfltflfltflixixixiiixiixix 
viviviviv ðmðmðmðmótótótótót eeeeeeer rrr alalalalgjgjgjgjjgjjjörörörörörörörör ssssninininillllllllldddddddd

29.99019.990 BENQ GW2780
Ultra þuþunnur rammi og
IPS tæknkni i með sjálfvirkan
birtuskynjarara a sem skilar 
fullkominni myyndn

BENQ GW2480
Glæsilegur IPS skjár með 
örþunnan ramma og enn
bebetri myndgæði með sjálf-
virkrkan birtuskynjara

Lúxus BenQQ sskkjár með
örþunnumum skjáramma

Lúxus BenQ skjár meðð 
örþunnum skjárammama

27” IPS FHDIPS FHD
Edge to Edge Slim Bezel24” IPS FHDIPS FHD

Edge to Edge Slim Bezel

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900
Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Opnunartímar
Virka daga 10-18
Laugardaga11-16

FULLT AF SPENNANDI GRÆJUM Í TÖLVUTEK

GRÆJUBÚÐIN



ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

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

Netverslun

ormsson
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KEFLAVÍK
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SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000
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HÚSAVÍK
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ORMSSON
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ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

DV80M62532 Þurrkari
Q DRIVE. 

 
Barkalaus. 8 KG. 1400 SN.

Orkunýting A+++. 
„Air wash“

81 mín. þurrktími í hraðþurrkun.
Hægt að stilla allt í símanum. 

WW90M643 Þvottavél
Q DRIVE. 

 
9 KG. 1400 SN. Eco Bubble.  
Styttir þvottatíma um nær 

helming. Ný og bætt  
hugsun í ullarþvotti.  

Hægt að stilla allt í símanum. 

WD80N642 Þvottavél/Þurrkari
Q DRIVE. 

8 KG. Þvotti.  og 5 KG. Þurrkun. 
1400 SN. Eco Bubble. 

Sambyggð þvottavél og þurrkari. 
Þvær og þurrkar á 3 tímum
og öllu stýrt frá símanum. 

 

WW80M642 Þvottavél
Q DRIVE. 

 
8 KG. 1400 SN.

Eco Bubble. „Add wash“
Orkunýting A+++  

10 ára ábyrgð á mótor.  
Hægt að stilla allt í símanum. 

QuickDrive™ 

Ný tækni, þvær betur á helmingi styttri tíma.
BYLTING Í ÞVOTTATÍMA

SAMSUNG Q-Rator í símanum 
 Ath öllu þessu er hægt að stýra frá síma eða tölvu. 

TM TM TM

Ný tækni, Quick-Drive þar sem tromlubakið snýst  
á móti tromlusnúningnum og eykur vatnsflæðið til muna. 
(Þessi vél þvær með báðum höndum.)

Með Eco Bubble tækninni blandast þvottaefni og vatn saman 
undir loftþrýstingi og myndar froðu sem smýgur hraðar inn í 
þvottinn og skilar sama þvottaárangri á lægra hitastigi.



Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 32. umferðar 2018-19

Fulham - Man. City 0-2
0-1 Bernardo Silva (5.), 0-2 Sergio Agüero 
(27.). 

Brighton - Southampton 0-1
0-1 Pierre-Emil Höjbjerg (53.).

Burnley - Wolves 2-0 
1-0 Conor Coady (sjálfsmark) (2.), 2-0 
Dwight McNeil (77.).  

C. Palace - Huddersfield 2-0
1-0 Luka Milivojevic (vítaspyrna) (76.), 2-0 
Patrick Van Aanholt (88.)

Leicester - Bournemouth 2-0
1-0 Wes Morgan (11.), 2-0 Jamie Vardy (82.)

Man.Utd - Watford 2-1
1-0 Marcus Rashford (28.), 2-0 Anthony 
Martial (72.), 2-1 Abdoulaye Doucoure (90.).

West Ham - Everton 0-2
0-1 Kurt Zouma  (5.), 0-2 Bernard (33.)

Cardiff - Chelsea 1-2
1-0 Victor Camarasa (46.), 1-1 Cesar Azpi-
licueta (84.), 1-2 Ruben Loftus-Cheek (90.).

Liverpool - Tottenham 2-1
1-0 Roberto Firmino (16.), 1-1 Lucas Moura 
(70.), 2-1 Toby Alderweireld (sjálfsmark) 
(90.).

  

FÉLAG L U J T MÖRK S
Liverpool 32  24  7  1  72-19  79
Man.City 31  25  2  4  81-21  77
Tottenham 31  20  1  10  58-34  61
Man.Utd 31  18  7  6  60-41  61
Arsenal 30  18  6  6  63-39  60
Chelsea 31  18  6  7  52-34  60
Wolves 31  12  8  11  38-38  44
Leicester 32  13  5  14  42-43  44
Everton 32  12 7  13  45-42  43
Watford 31  12  7  12  43-46  43
West Ham 32  12  6  14  41-48  42
B’mouth 32  11  5  16  43-58  38
C. Palace 31 10  6  15  38-41  36
Newcastle 31  9  8  14  31-40  35
Brighton 30 9  6  15  32-43  33
S’ton 31  8  9  14  35-50  33
Burnley 32  9  6  17  37-59  33
Cardiff 31  8  4  19  28-59  28
Fulham 32  4  5  23  29-72  17
H’field 32  3  5  18  18-59  14

Leikmaður helgarinnar
Bernardo Silva átti enn eina flottu frammistöðuna fyrir Manchester 
City þegar liðið vann skyldusigur gegn lánlausu liði Fulham. Silva lagði 
upp mark Sergio Agüero í leiknum og var svo sjálfur á skotskónum í 
seinna marki Manchester City.

Þessi 24 ára gamli sóknartengiliður hefur nú skorað jafn mörg mörk 
í deildinni á yfirstandandi leiktíð og hann gerði í 35 leikjum á 
síðasta keppnistímabili, eða sex talsins. Hann hefur 
svo sjö leiki til þess að bæta markaskor sitt. 

Auk þess að skora þessi sex mörk hefur Silva lagt í 
púkkið fyrir Manchester City með því að leggja upp 
sjö mörk fyrir samherja sína. Það eru jafn margar 
stoðsendingar og Agüero hefur sent en Leroy 
Sané og Raheem Sterling eiga flestar stoð-
sendingar í liðinu, með níu hvor. 

Hlutverk Silva hefur aukist umtalsvert 
hjá Manchester City á yfirstandandi 
leiktíð en hann kom mikið inn á sem 
varamaður á sinni fyrstu leiktíð með 
liðinu í fyrra en er nú orðinn fastur maður í 
byrjunarliði Pep Guardiola.  

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Liverpool náði að breyta einu 
stigi í þrjú með því að skora 
sigurmark gegn Tottenham 
Hotspur í uppbótartíma leiksins. 
Það er gríðarlega mikilvægt fyrir 
Liverpool að halda málum í því 
horfi að misstígi Manchester 
CIty sig á lokakaflanum geti 
Liverpool nýtt sér það.

Hvað kom á óvart? 
Jóhann Berg Guðmundsson og 
félagar hans hjá Burnley komu á 
óvart með því að ná í gríðarlega 
mikilvæg stig með sigri sínum 
gegn Wolves. Úlfarnir hafa verið 
eitt af spútnikliðum deildarinn-
ar í vetur á meðan Burnley berst 
í bökkum eftir misjafnt gengi á 
keppnistímabilinu. 

Mestu vonbrigðin 
Cardiff City með Aron Einar 
Gunnarsson innanborðs var 
nálægt því að næla í þrjú óvænt 
stig þegar Chelsea kom í heim-
sókn til Wales. Cardiff City 
var 1-0 yfir þegar skammt var 
eftir af leiknum en Chelsea snéri 
aftur á móti taflinu sér í vil á 
lokamínútum leiksins. 

Framherjinn Mohamed Salah fagnar sigurmarki Liverpool í 2-1 sigri liðsins gegn Tottenham Hotspur í gær. Markið kom eftir skalla Salah en það var Toby Alderweir

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Átti afar góðan leik sem 
sóknartengiliður í sigri 
Everton gegn West Ham United. 

Gylfi Þór lagði upp fyrra mark 
Everton í leiknum en hornspyrna 
hans rataði beint á kollinn á Kurt 
Zouma sem skallaði boltann í 
netið. 

Íslenski landsliðsmaðurinn fékk 
góða dóma fyrir frammistöðu 
sína í breskum fjölmiðlum.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Lék allan leikinn fyrir 
Cardiff City sem tapaði á 
svekkjandi hátt fyrir Chelsea. 

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Var fjarri góðu gamni 
vegna meiðsla þegar 
Reading vann Preston North End.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Var ekki í leikmannahópi 
Aston Villa sem lagði 
Blackburn Rovers að velli. 

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Kom inn á sem vara-
maður undir lokin þegar 
Burnley vann langþráðan 
og mikilvægan sigur gegn Wolves.

Liverpool og Man chest-
er City halda áfram 
að skiptast á að verma 
toppsætið í ensku úr-
valsdeildinni í knatt-
spyrnu karla. Manchest-
er City var á toppnum 
í rúman sólarhring um 
helgina en Liverpool 
endaði á toppnum eftir 
leiki umferðarinnar.  

ENSKI BOLTINN Liverpool stóðst 
eitt af stóru prófunum sem verður 
að ná til þess að standa uppi sem 
enskur meistari þegar liðið hafði 
betur gegn Tottenham Hotspur í 
32. umferð deildarinnar í gær. Oft 
er talað um að yfir liðum sveimi 
meistaraheppni og sigurmark 
Liverpool í leiknum gegn Totten-
ham Hotspur gæti talist einkenni 
slíkrar heppni.

Líklegt þykir að þetta sigurmark 
sem og ótrúlegt sigurmark Divock 
Origi í leik gegn Everton fyrr í vetur 
verði rifjað upp fari svo að Liver-
pool rjúfi 29 ára bið sína eftir því 
að verða enskur meistari. Þetta var 
í þriðja skipti í vetur sem Liverpool 
skorar sigurmark í uppbótartíma.

Stólaleikurinn heldur áfram 

Nú munar tveimur stigum á lið-
unum en Manchester City stendur 
betur að vígi þar sem liðið á leik 
til góða. Hinir ríkjandi meistarar 
hafa einnig betri markatölu en þar 
munar sjö mörkum, Manchester 
City í vil.

Liverpool hefur aldrei áður verið 
með jafn mörg stig eftir 32 leiki en 
síðast var liðið með ámóta mörg 
stig, eða 76 talsins, vorið 1988.

Dagskrá liðanna sem eftir eru í 
deildinni er svipuð en leikir Liver-
pool gegn Chelsea og Wolves eru 
fyrirfram erfiðustu verkefnin en 
auk þess mætir liðið Southampton, 
Cardiff City og Newcastle United 
sem eru í harðri fallbaráttu og svo 
Huddersfield Town sem er nú þegar 
fallið úr deildinni.

Manchester City á hins vegar 
eftir að mæta nágrönnum sínum 
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reld, varnarmaður Tottenham Hotspur, sem skoraði sjálfsmark. NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Valur tryggði sér á 
laugardaginn deildarmeistaratitil-
inn í handbolta kvenna með sann-
færandi sigri á HK í næstsíðustu 
umferð deildarinnar.

Valur, sem varð fyrr í vetur bikar-
meistari eftir sigur gegn Fram í bik-
arúrslitaleik, varði þar af leiðandi 
deildarmeistaratitil sinn. Síðasta 
vor var það hins vegar Fram sem 
stóð uppi sem Íslandsmeistari eftir 
rimmu við Valskonur.

Valur trónir á toppi deildarinnar 
með 33 stig þegar ein umferð er eftir 
af deildarkeppninni og Fram sem er 
í öðru sæti er þremur stigum á eftir 
og getur því ekki hrifsað toppsætið 
af Val í lokaumferðinni.

Ljóst er orðið að Valur, Fram, ÍBV 
og Haukar munu leika undanúr-
slitaleikina um Íslandsmeistara-
titilinn.

ÍBV er í þriðja sæti deildarinnar 
fyrir lokaumferðina en Eyjaliðið er 
tveimur stigum á undan Haukum. 
Liðin mætast í lokaumferðinni og 
hafa sætaskipti ef Haukar fara með 
sigur af hólmi í þeim leik.

Það er því ekki ljóst hvaða lið 

munu mætast í undanúrslitunum 
en það mun ráðast eftir leik Hauka 
og ÍBV.

Selfoss er svo fallið úr efstu 
deild en HK mun taka þátt í 
umspili um laust sæti í efstu deild 

á næstu leiktíð. Afturelding mun 
taka sæti Selfoss í efstu deild og 
HK mun síðan heyja baráttu við 
ÍR, Fylki og FH um eitt laust sæti í 
efstu deild á næsta keppnistíma-
bili. – hó  

Valur varð deildarmeistari 

Valskonur hafa orðið deildarmeistarar tvö tímabil í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KÖRFUBOLTI Það ræðst í kvöld 
hvaða lið munu leika til undanúr-
slita í Domino's-deild karla í körfu-
bolta en þá fara fram oddaleikir í 
þeim tveimur viðureignum þar sem 
úrslitin eiga eftir að ráðast.

Tindastóll og Þór Þorlákshöfn 
mætast í Síkinu á Sauðárkróki 

klukkan 18.30 og Njarðvík og ÍR 
eigast svo við í Ljónagryfjunni í 
Njarðvík klukkan 20.15.

Bæði einvígin hafa þróast á sama 
hátt þar sem liðin sem enduðu ofar 
í deildarkeppninni, Njarðvík og 
Tindastóll, komust í 2-0 en ÍR og Þór 
neituðu hins vegar að gefast upp og 

jöfnuðu metin með tveimur sigrum 
í röð.

Stjarnan og KR bíða þess í kvöld 
hvaða liðum þau munu mæta í und-
anúrslitunum en þar er um að ræða 
ríkjandi deildar- og bikarmeistara 
Stjörnunnar og KR sem hefur orðið 
Íslandsmeistari fimm ár í röð. – hó

Tveir oddaleikir á dagskrá 

FÓTBOLTI Wolfsburg vann öruggan 
4-0 sigur þegar liðið mætti Bayern 
München í undanúrslitum þýsku 
bikarkeppninnar í knattspyrnu 
kvenna í gær.

Sara Björk Gunnarsdóttir lék 
allan leikinn inni á miðsvæðinu hjá 
Wolfsburg og lagði upp eitt fjögurra 
marka liðsins í leiknum.

Wolfsburg hefur orðið bikarmeist-
ari fjögur ár í röð og alls fimm sinnum 
í sögu keppninnar og liðið getur 
þar af leiðandi orðið bikarmeistari 
fimmta árið í röð og í sjötta skipti alls.

Andstæðingur Wolfsburgar í 
bikarúrslitaleiknum verður Freib-
urg sem lagði Hoffenheim að velli í 
hinum undanúrslitaleiknum með 
tveimur mörkum gegn engu.

Wolfsburg er svo einnig í barátt-
unni um þýska meistaratitilinn en 
liðið hefur jafn mörg stig og Bayern 

München á toppi deildarinnar. 
Wolfsburg trónir á toppnum þar 

sem liðið hefur hagstæðari marka-
tölu. – hó

Sara Björk komin í bikarúrslit

Sara Björk mun leika með Wolfsburg í bikarúrslitum. NORDICPHOTOS/GETTY

á toppnum 
Liverpool hefur áfram 

tveggja stiga forskot á 

Manchester City á toppi 

deildarinnar eftir leiki 

helgarinnar. Manchester 

City sem er ríkjandi meistari 

á leik til góða á Liverpool. 

Manchester United og Tottenham 
Hotspur sem eru þeir leikir þar 
sem líklegast er að Manchester 
City missi af stigum. Þá verða fall-
baráttuliðin Cardiff City, Crystal 
Palace og Brighton andstæðingar 
Manchester City sem og miðju-
moðsliðið Leicester City.

Bæði lið eru komin áfram í átta 
liða úrslit Meistaradeildar Evrópu 
en Liverpool mætir þar Porto á 
meðan Manchester City etur kappi 
við Tottenham Hotspur. Man-
chester City leikur hins vegar f leiri 
leiki en Liverpool á lokakaf lanum 
þar sem liðið er komið í undanúr-
slit ensku bikarkeppninnar en liðið 
þarf að ryðja Brigton úr vegi til þess 
að fara alla leið í bikarúrslit.

Liverpool og Manchester City 
komu bæði vel undan síðasta 
landsleikjahléi keppnistímabils-
ins en lítil sem engin meiðsli herja 
á leikmannahópa liðanna fyrir 

lokasprettinn. Leikmannahópur 
Man chester City er ríkari af leik-
mönnum sem geta skipt sköpum 
í leikjum og ætti aukaálagið sem 
fylgir þátttöku liðsins í bikarnum 
að koma niður á frammistöðu þess 
í deildinni.

Á hinum enda töf lunnar vænk-
aðist hagur Jóhanns Berg Guð-
mundssonar og samherja hans 
hjá Burnley sem unnu langþráðan 
sigur gegn Wolves. Burnley hafði 
sogast af fullum þunga inn í fall-
baráttu deildarinnar með fjórum 
töpum í röð í deildinni. 

Aron Einar Gunnarsson og liðs-
félagar hans hjá Cardiff City eru 
hins vegar komnir fimm stigum 
frá öruggu sæti í deildinni á næstu 
leiktíð eftir einkar svekkjandi tap 
gegn Chelsea. Það sem stráir salti 
í sárin hjá leikmönnum Cardiff 
City er sú staðreynd að fyrra mark 
Chelsea hefði aldrei átt að standa 
vegna rangstöðu.

Baráttan um sæti í Meistaradeild 
Evrópu er áfram í einum hnút en 
Tottenham Hotspur og Manchester 
United eru jöfn að stigum í þriðja 
til fjórða sæti með 61 stig og Arse-
nal og Chelsea koma þar á eftir með 
60 stig. Arsenal getur skotist upp 
töf luna með hagstæðum úrslitum 
í leik liðsins gegn Newcastle Uni-
ted í kvöld sem er síðasti leikur 32. 
umferðarinnar. 
hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson, 
næst markhæsti leikmaður í sögu 
íslenska karlalandsliðsins í knatt-
spyrnu, var í gær kynntur til leiks 
sem nýr leikmaður sænska liðsins 
AIK en félagaskiptin hafa legið í 
loftinu undanfarna daga.

Kolbeinn hefur verið án félags í 
tæpan mánuð eftir að hafa komist 
að samkomulagi við franska félagið 
Nantes um starfslok fyrr í mánuð-
inum.

Íslenski framherjinn skrifar 
undir samning við AIK sem varð 
sænskur meistari síðasta vor og 
gildir hann til ársins 2021.

AIK gerði markalaust jafntef li 
við Östersund í fyrsta leik sænsku 
efstu deildarinnar á yfirstandandi 
leiktíð í gær. Kol beinn gæti leikið 
sinn fyrsta leik fyrir AIK á sunnu-
daginn en liðið mæt ir þá Íslend-
ingaliðinu Norr köp ing.

AIK er fimmta at vinnu manna -
félagið sem Kol beinn er á mála hjá 

en hann lék með hollensku liðun-
um AZ Alk ma ar og Ajax, Nan tes í 
Frakklandi og samdi svo við Gala-
tasaray í Tyrklandi en lék aldrei 
leik þar vegna meiðsla.

„Það er mikið gleðiefni að hafa 
fest mig til framtíðar hjá AIK. Ég 
hef gengið í gegnum erfiða tíma 
und an farin misseri en ég er stað-

ráðinn í að sýna mitt besta hérna. 
Framtíðin er björt hjá AIK og ég 
hlakka til að byrja að æfa og spila 
með liðinu. 

Ég er í góðu líkamlegu formi 
og hef styrkt mig mikið síðustu 
mánuði,“ sagði Kol beinn í viðtali á 
heimasíðu fé lags ins eftir að félaga-
skiptin voru gengin í gegn.– hó

Kolbeinn mun leika í Svíþjóð 

Kolbeinn Sigþórsson mun leika með AIK næstu tvö árin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

1815 Otto von Bismarck, forsætisráðherra Prússlands og 
síðar kanslari sameinaðs Þýskalands, fæddist á þessum 
degi. Hann var kallaður járnkanslarinn en hann taldi að 
Þýskaland yrði sameinað með járni og blóði en ekki um-
ræðum og kosningum.
1873 Dansk-íslenski stjórnmálamaðurinn Hilmar Finsen 
verður fyrsti landshöfðingi Íslands. Landshöfðingjatíma-
bilið stóð til 1904 þegar Íslendingar fengu heimastjórn.
1873 Gufuskipið RMS Atlantic sekkur undan ströndum 
Nova Scotia í Kanada með þeim afleiðingum að 547 
manns láta lífið. Skipið var á leið frá Liverpool til New 
York.
1924 Adolf Hitler er dæmdur til fimm ára fangelsisvistar 
fyrir hlut sinn í misheppnaðri valdaránstilraun í München 
árið áður. Hitler situr þó aðeins inni í níu mánuði og notar 
tímann meðal annars til að skrifa bókina Mein Kampf.

1927 Ungverski knattspyrnumaðurinn Ferenc Puskas 
fæðist á þessum degi. Hann er talinn einn af bestu knatt-
spyrnumönnum sögunnar og var lykilmaður í frægu liði 
Ungverja á sjötta áratug síðustu aldar.
1948 Færeyjar fá heimastjórn en lög þess efnis tóku gildi 
á þessum degi.

1976 Tölvufyrirtækið Apple er stofnað 
í Kaliforníu af þeim Steve Jobs, 
Steve Wozniak og Ronald Wayne.
1979 Íran verður íslamskt lýðveldi 

eftir að 99,3 prósent kjósa með 
því í þjóðaratkvæðagreiðslu.

1983 Fylkismaðurinn og fyrr-
verandi landsliðsmaðurinn í knatt-

spyrnu Ólafur Ingi Skúlason fæðist 
á þessum degi. Hann fagnar því 36 

ára afmæli í dag.
2001 Holland verður 

fyrsta land heimsins 
til að lögleiða 
hjónaband fólks af 
sama kyni.
2004 Google 
kynnir tölvu-
póstþjónustuna 
 Gmail til sög-

unnar. Í dag eru 
notendur orðnir 

fleiri en einn og 
hálfur milljarður 

um allan heim.

Merkisatburðir

Heimsveldafundur hinna 
„þriggja stóru“ haldinn 
hér í Reykjavík“ var 
fyrirsögn fréttar í Tím-
anum á þessum degi árið 
1955. Um stórmerki-

legan atburð var að ræða þar sem Win-
ston Churchill, Dwight D. Eisenhower 
og Nikolaj Búlganín áttu að hittast í 
Reykjavík síðar í mánuðinum þar sem 
Rússar hefðu óskað eftir því að fundur 
þeirra yrði haldinn hér á landi.

Þetta átti að hafa komið fram í frétta-
tilkynningu þá um nóttina. „Mun ríkis-
stjórninni hér hafa verið kunnugt um 
þetta, þótt það hafi ekki síazt út og 
hún verið innt eftir því, hvort nokkur 
aðstaða til slíks fundarhalds væri hér. 
Ríkisstjórnin mun hafa svarað þessu 
játandi,“ segir í fréttinni og talið líklegt 
að fundurinn yrði haldinn í hátíðarsal 
Háskóla Íslands.

Aðeins rúmur áratugur var frá lokum 
síðari heimsstyrjaldarinnar og kalda 
stríðið milli stórveldanna var hafið. 

Fréttin í Tímanum þennan dag fyrir 64 
árum er þó ekki forvitnileg fyrir þær 
sakir að hafa greint frá stórmerkilegum 
heimsviðburði. Hið rétta er að hér var á 
ferðinni fyrsta aprílgabbið sem birtist 
í fjölmiðli hér á landi. Allar götur síðan 
hafa íslenskir fjölmiðlar reynt að fá les-
endur sína til að hlaupa apríl, með mis-
jöfnum árangri þó.

Samt sem áður er áhugavert að velta 
fyrir sér að Tíminn hafi árið 1955 skrifað 
frétt um fund heimsveldanna í Reykja-
vík, sem var uppspuni frá rótum. Þann-
ig spáði blaðið óafvitandi fyrir um fund 
Reagans Bandaríkjaforseta og Gorbat-
sjov, leiðtoga Sovétríkjanna, rúmum 
þremur áratugum síðar.

Tíminn birti daginn eftir frétt um að 
hér hefði vitaskuld verið um svokallaða 
apríl-frétt að ræða og varaði lesendur 
sína við að trúa öllu sem stæði í blöðum 
þennan daginn. Hefðu margir hringt inn 
á ritstjórn þann daginn til að fá að vita 
meira um þennan fyrirhugaða fund.
sveinn@frettabladid.is

Heimsveldafundur í 
Reykjavík uppspuni Tímans
Í Tímanum fyrir 64 árum birtist frétt um að Churchill og Eisenhower myndu hitta 
Nikolaj Búlganín í Reykjavík síðar í mánuðinum. Fréttin er um margt áhugaverð en 
fundur sem þessi var sannarlega haldinn rúmum þremur áratugum síðar.

Þann 14. nóvember 1944 hittust forsætisráðherra Bretlands, Winston Churchill, og bandaríski hershöfðinginn Dwight D. Eisen-
hower, yfirmaður herafla Bandamanna. Churchill skoðaði húsvagn Eisenhowers og blés þar vindlareyk. NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríski tónlistarmaðurinn Marvin 
Gaye lést af völdum skotáverka þann 
1. apríl 1984. Faðir hans, Marvin eldri, 
var þar að verki en hann skaut son sinn 
sem lá í rúmi sínu tveimur skotum. 
Annað skotið hæfði Marvin yngri í 
hjartað og leiddi það til dauða hans.

Aðdragandi morðsins var sá að Mar-
vin yngri hafði stöðvað rifrildi foreldra 
sinna og beitt föður sinn líkamlegu of-
beldi í kjölfarið. Faðirinn var í kjölfarið 
greindur með heilaæxli og morðákæru 

þá breytt í manndrápsákæru.
Marvin eldri var dæmdur í sex ára 

skilorðsbundið fangelsi. Hann lést á 
hjúkrunarheimili árið 1998.

Marvin yngri sem var stundum 
kallaður Motown-prinsinn var einn af 
þeim sem mótuðu Motown-hljóminn 
á 7. áratugnum. Meðal þekktustu laga 
hans eru I Heard It Through the Grape-
vine, Let’s Get It On og Got to Give It 
Up, sem öll náðu efsta sæti bandaríska 
vinsældalistans.
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Marvin Gaye myrtur af föður sínum
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REYKJAVÍK · AKUREYRI · REYKJANESBÆR · SELFOSS · EGILSSTAÐIR · HÚSAVÍK · AKRANES

ht.is

HEIMILISTÆKJA

DAGAR
1. - 22. APRÍL

20 - 40% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM STÆRRI HEIMILISTÆKJUM

STÓRAUKIÐ VÖRÚRVAL!



LÁRÉTT
1 hrekja 
5 kopar 
6 fyrir hádegi 
8 stæða 
10 í röð 
11 hlé 
12 fjötraði 
13 klukkusláttur 
15 íþrótt 
17 gera

LÓÐRÉTT
1 ánetjast 
2 gáðu 
3 heiður 
4 hlé 
7 mætast 
9 flosna 
12 smáhögg 
14 prjónavarn-
ingur 
16 rómversk tala

LÁRÉTT: 1 flæma, 5 eir, 6 fh, 8 stafli, 10 tu, 11 lát, 
12 batt, 13 slag, 15 tennis, 17 skalt. 
LÓÐRÉTT: 1 festast, 2 litu, 3 æra, 4 aflát, 7 hittast, 9 
flagna, 12 bank, 14 les, 16 il.  

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Kotov átti leik gegn Stoltz í 
Saltsjobaden árið 1952.

1...f2! (hótar 1...Hg1#). 2. Bg2 
Df3!! 0-1. Hörðuvallaskóli varð 
Íslandsmeistari grunnskóla-
sveita um helgina. Rimaskóli 
varð í öðru sæti og Lauga-
lækjarskóli í því þriðja. Páska-
mót Vinaskákfélagsins fer fram 
í dag sem og Páskaeggjamót 
Hugins sem jafnframt er fyrsta 
undanrásamótið fyrir Barna 
Blitz-úrslitakeppnina í Hörpu.   

www.skak.is: Ný alþjóðleg 
skákstig. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

Svartur á leik

Sunnan og suðvestan 
5-13 m/s og rigning 
eða slydda sunnan og 
vestan til, en slydda 
eða snjókoma síðdegis. 
Heldur hægari og þurrt 
um landið norðaustan-
vert. Hiti 0 til 5 stig í dag. 
Fremur hæg breytileg 
átt með morgninum og 
sums staðar dálítil él, 
en vaxandi norðanátt 
seinnipartinn, 10-18 m/s 
um landið norðvestan-
vert og éljagangur. Frost 
0 til 5 stig, en víða frost-
laust við sjávarsíðuna að 
deginum.

3 1 2 9 8 4 6 7 5
6 4 8 2 7 5 9 3 1
5 7 9 1 3 6 4 8 2
4 2 5 8 9 3 7 1 6
9 3 6 4 1 7 2 5 8
7 8 1 5 6 2 3 9 4
1 5 4 3 2 9 8 6 7
8 9 7 6 4 1 5 2 3
2 6 3 7 5 8 1 4 9

3 6 8 4 7 9 5 1 2
9 7 1 5 3 2 6 4 8
2 4 5 6 8 1 7 9 3
1 9 2 7 6 3 4 8 5
4 3 6 8 1 5 9 2 7
8 5 7 2 9 4 1 3 6
5 2 3 9 4 7 8 6 1
6 1 4 3 5 8 2 7 9
7 8 9 1 2 6 3 5 4

4 9 6 1 2 7 5 3 8
1 3 5 6 4 8 9 2 7
7 8 2 3 9 5 1 4 6
5 4 8 7 1 9 2 6 3
9 6 7 2 8 3 4 5 1
3 2 1 4 5 6 7 8 9
2 7 3 5 6 1 8 9 4
6 5 9 8 7 4 3 1 2
8 1 4 9 3 2 6 7 5

3 1 8 5 6 9 4 7 2
5 9 2 7 1 4 8 6 3
6 4 7 2 8 3 9 1 5
7 2 1 8 9 6 5 3 4
4 3 6 1 5 2 7 9 8
8 5 9 3 4 7 6 2 1
2 6 4 9 3 5 1 8 7
9 8 3 4 7 1 2 5 6
1 7 5 6 2 8 3 4 9

4 6 1 3 7 9 5 8 2
7 5 2 4 6 8 9 1 3
8 9 3 5 2 1 4 6 7
1 2 9 6 8 3 7 4 5
3 4 8 7 9 5 6 2 1
5 7 6 1 4 2 3 9 8
6 1 4 8 3 7 2 5 9
9 3 5 2 1 4 8 7 6
2 8 7 9 5 6 1 3 4

4 2 6 3 5 7 1 9 8
5 9 3 8 6 1 2 4 7
1 8 7 9 2 4 5 3 6
6 4 8 2 7 5 3 1 9
9 3 2 4 1 8 6 7 5
7 5 1 6 9 3 4 8 2
8 6 4 5 3 9 7 2 1
2 7 9 1 4 6 8 5 3
3 1 5 7 8 2 9 6 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

KATLA FUND
Investment Company with variable capital
9,  boulevard Prince Henri,L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 96 002 - (the “Company“)

ANNUAL GENERAL MEETING
The board of directors convenes the shareholders of the Company to attend the annual general meeting to be 
held at the registered office of the Company on April 18, 2019 at 10:00 with the following agenda :
1. Report of the board of directors and of the approved statutory auditor
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2018
3. Allocation of results
4. Discharge to the directors
5. Appointment of the approved statutory auditor
6. Statutory elections
The shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the 
votes cast. Proxies are available at the registered office of the Company. The shareholders who wish to attend the 
meeting must inform the board of directors (domiciliation@conventum.lu) at least five business days before the meeting.

Ég á þetta! Það held ég 
ekki, félagi!

Ég sá það 
fyrst!

Skiptir engu 
máli, ég sá 
það fyrst!

Hér er við 
vandmál að 

stríða. Hvern-
ig leysum við 

það?

Ég held 
að við 

leysum það 
svona.

Nú meintirðu 
blað, skæri, 

steinn?
Æ!

JÁ!

Pabbi segir að 
einu sinni hafi 
þótt slæmt að 

vera með eintóma 
þumalputta.

Ég myndi 
skipta á 
tánum á 

mér og fleiri 
þumalputtum.

Geturðu hjálpað mér 
að þrífa bílinn?

Ég var að enda 
við að borða.

Og? Og, þú veist hvað er 
bíður okkar í bílnum!

Kominn tími til að 
horfast í augu við 
klístraða nammið!

Hættu, mig 
svimar!
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Á ÍSLANDI FÓR ÉG AÐ 
HUGSA UM LANDNÁM 

NORRÆNNA MANNA Á GRÆN-
LANDI OG ÁKVAÐ AÐ ÉG VILDI 
SKRIFA MÍNA EIGIN SÖGU UM 
ÞAÐ.

Everybody Knows (ICE SUB) ......... 17:30 

Capernaum (ENG SUB) ....................... 17:30

Mug // Twarz (ENG SUB).................... 18:00

*National Theatre Live - Breska Þjóðleikhúsið*

*Macbeth (ENGLISH-NO SUB) 20:00*

Birds of Passage (ICE SUB) ........... 20:00 

Everybody Knows (ICE SUB) ........ 20:00 

Arctic (ICE SUB)........................................22:30 

Mug // Twarz (ICE SUB) ......................22:30

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Innanhúss-
dagforeldri
óskast

tvist.is/atvinna Auglýsingastofa

Svo að litlu krílin komist 
með okkur í vinnuna.

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

Ódýr blekhylki
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Bandaríski rithöfundur-
inn og Pulitzer-verð-
launahafinn Jane Smi-
ley var stödd hér á landi 
á dögunum. Þetta var 
ekki fyrsta ferð hennar 

hingað til lands því hún var hér sem 
Fulbright-styrkþegi árið 1976 og 
dvölin hafði að hennar eigin sögn 
mikil áhrif á hana. Hún kynntist 
íslenskum bókmenntum og las Lax-
ness sér til mikillar ánægju.

„Bandaríska sendiráðið var með 
mjög gott bókasafn og þar fékk ég 
Laxness á ensku og Íslendinga-
sögurnar sömuleiðis,“ segir Smiley. 
„Ég er hrifin af mörgum bóka Lax-
ness og held mest upp á Sjálfstætt 
fólk, sem er f lókin og frábær bók. 
Mér finnst svo aðdáunarvert að 
Laxness var alltaf tilbúinn að prófa 
eitthvað nýtt. Það sem mér finnst 
svo stórmerkilegt í sambandi við 
Sjálfstætt fólk er að hann skrifaði 
bókina þegar hann var á fertugs-
aldri og honum tekst að gefa einkar 
trúverðuga innsýn í sálarlíf fólks, 
barna, fullorðinna og aldraðra. Svo 
hefur hann afar gott skopskyn.“

Smiley segist eiga afar góðar 
minningar af dvöl sinni hér á landi. 
„Á þessum tíma var ég ákveðin í að 
verða rithöfundur en mig vantaði 
söguefni. Á Íslandi fór ég að hugsa 
um landnám norrænna manna 
á Grænlandi og ákvað að ég vildi 
skrifa mína eigin sögu um það.“

Síkvartandi Lér
Skáldsaga hennar Grænlending-
arnir kom út árið 1988. Hún kom 
út í íslenskri þýðingu árið 1991, 
sama ár og Smiley sendi frá sér A 
Thousand Acres, bókina sem færði 
henni Pulitzer-verðlaunin, en hún 
er byggð á Lé konungi eftir Shake-
speare. „Ég las Lé konung margoft 
í skóla og hafði aldrei samúð með 
honum. Mér fannst hann vera sí-
kvart andi. Sjónarhorn eldri systr-
anna tveggja kemur aldrei fram í 
leikritinu og mig langaði til að skrifa 
bók út frá þeirra sjónarmiði og setja 
þær í forgrunn. Við fjölskyldan 
höfðum verið í Minneapolis og 
vorum dag einn að keyra suður og 
komum að mjög flötu, drungalegu 
og áhugaverðu landslagi í Norður-
Iowa. Ég leit í kringum mig og hugs-
aði: Hér ætti bókin um Lé konung að 
gerast.“

Spurð hvort það hafi ekki skipt 
miklu að fá Pulitzer-verðlaunin 
segir hún: „Ég var barnshafandi, 
komin fjóra mánuði á leið og var að 
vinna að nýrri bók. Ég þekki Mich-
ael Cunningham sem fékk þessi 
verðlaun nokkrum árum á eftir mér. 
Eftir að hann vann þau fór hann í 
alls kyns kynningarferðir og hafði 
ekki tíma til að skrifa. Hann sagði 
mér að það hefði verið erfitt fyrir sig 
að byrja aftur að skrifa. Það henti 
mig ekki því ég átti von á barni og 
og hélt mig við skriftirnar. Það var 
mitt lán.“

Aðdáandi Dickens
Auk skáldsagna hefur Smiley 
skrifað fræðibækur, þar á meðal 

eina um Charles Dickens sem er 
höfundur sem hún hefur mikið 
dálæti á. „Hann er mjög athyglis-
verður rithöfundur sem ég hef alltaf 
elskað. Samtímamaður hans, sem 
er næstum algjör andstæða hans, 
er Anthony Trollope sem er sömu-
leiðis í miklu uppáhaldi hjá mér. 
Saman skapa þeir nær fullkomna 
lýsingu á ensku samfélagi um miðj-
an Viktoríutímann. Dickens kom 
auga á sturluðu hliðarnar og Trol-
lope þær heilbrigðu.“ Smiley segir 
uppáhaldsbók sína eftir Dickens 
vera My Mutual Friend. Hún víkur 
síðan talinu að uppáhalds Trollope-
bók sinni, He knew he was right. 
„Aðalpersónan fær þá þráhyggju að 
kona hans elski annan mann. Trol-
lope sjálfur var ekki ánægður með 
þessa bók sína en að mínu mati er 
hún fullkomin lýsing á manni sem 
ræður ekki við sig.“

Mikil hestakona
Smiley hefur skrifað nokkrar 
bækur fyrir börn og unglinga, 
sem hún kallar hestabækur. „Ég 
er mikil hestakona, á hesta og hef 
áhuga á tamningaraðferðum. Ein 
af ástæðum þess að ég byrjaði að 
skrifa hestabækurnar var að ég vildi 
koma að hugmyndum um mannúð-
legar tamningar sem virka best. Ég 
skrifaði bækur um unga stúlku og 
fjölskyldu hennar og síðan um aðra 
stúlku sem er gallagripur, vill bara 
gera það sem henni sýnist og tekur 
ekki ráðleggingum fullorðinna.“

Bók um mæður
Smiley vinnur þessa stundina að 
bók sem heitir Fimm mæður. „ Hún 
er um langömmu mína, ömmu, 
móður mína, mig og dóttur mína, 
konur sem allar höfðu sterkar 
skoðanir á sinni eigin móður. Ég 
fjalla einnig um ráðin sem mæður 
hafa fengið í gegnum tíðina um það 
hvernig þær eigi að hugsa um börn 
sín.

Langamma mín fæddist árið 
1865 í Noregi og kom til Bandaríkj-
anna árið 1883. Þá fengu mæður 
ráð sem eru allt annars konar en 
þær fá nú. Í metsölubók sem kom 
út á seinni hluta 19. aldar er eytt 
meira púðri í að lýsa því hvernig 
eigi að baða barn heldur en hvernig 
eigi að koma fram við það. Í einum 
kaf la er talað um taugabilað barn, 
sem við myndum kalla viðkvæmt 
barn, og sagt að ekki eigi að taka 
það upp heldur láta það vera. Þarna 
er líka einkennilegt ráð í sambandi 
við matargjöf en þegar búið er að 
venja barnið af brjósti á það ekki 
að fá kartöf lur fyrr en um tíu ára 
aldur. Um 1930, þegar mamma var 
á táningsaldri, var konum ráðlagt 
að ræða við lækni sinn um það 
hvernig þær ættu að sjá um barn 
sitt, það var talið að þær vissu ekki 
nokkurn skapaðan hlut um það, 
hvað þá að þær væru taldar færar 
um að nota innsæi sitt.

Það er afskaplega gaman og 
áhugavert að skrifa þessa bók,“ segir 
Smiley en ráðgert er að bókin komi 
út árið 2021.

Pulitzer-höfundur á Íslandi

Jane Smiley vinnur nú að bók um fimm mæður. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Jane Smiley fékk 
hin virtu verðlaun 
fyrir skáldsögu 
sem byggir á Lé 
konungi. Er aðdá-
andi Laxness, Dick-
ens og Trollope. 
Vinnur að nýrri 
bók um mæður.
Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

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 Born Different
10.50 Great News
11.15 Hvar er best að búa?
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor UK
14.05 The X-Factor UK
14.55 The X-Factor UK
15.55 Mom
16.15 The Goldbergs
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 The Mindy Project
19.50 God Friended Me
20.35 Silent Witness
21.30 Tin Star
22.15 S.W.A.T.
23.00 60 Minutes
23.45 The Enemy Within
00.30 Blindspot
01.15 Strike Back
02.05 Nashville
02.50 Nashville
03.35 StartUp
04.20 StartUp
05.05 StartUp

19.10 The Last Man on Earth
19.35 The Simpsons
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.50 Curb Your Enthusiasm
22.40 Game Of Thrones
23.40 Flash
00.25 Supernatural
01.10 The Last Man on Earth
01.35 The Simpsons
02.00 Tónlist

11.50 The Red Turtle
13.15 Battle of the Sexes
15.15 Charlie’s Angels
16.55 The Red Turtle
18.20 Battle of the Sexes
20.20 Charlie’s Angels
22.00 War for the Planet of the Apes
00.20 Patti Cake$
02.10 Lost River
03.45 War for the Planet of the Apes

08.00 Kia Classic
10.05 WGC. Dell Technologies 
Match Play
19.05 PGA Highlights 
20.00 Kia Classic
22.00 Kia Classic

13.00 Útsvar 2013-2014 Kópa-
vogur - Rangárþing eystra
13.50 Landakort 
14.00 92 á stöðinni 
14.20 Maður er nefndur Gunnar J. 
Friðriksson
14.45 Út og suður 
15.10 Af fingrum fram – Þórir 
Baldursson  Þriðja þáttaröð Af 
fingrum fram, þar sem Jón Ólafs-
son spjallar við tónlistarmenn 
og bregður upp svipmyndum frá 
ferli þeirra. Dagskrárgerð: Jón Egill 
Bergþórsson.
15.55 Hvað höfum við gert? 
16.35 Bækur sem skóku samfélag-
ið  Stuttir sænskir heimildarþættir 
um bækur sem hafa haft mikil 
áhrif á almenning í Svíþjóð. e.
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Símon 
18.06 Mói 
18.17 Klaufabárðarnir   Í þessum 
klassísku brúðuþáttum standa 
þeir Patti og Matti frammi fyrir 
alls konar erfiðum verkefnum sem 
reyna á útsjónarsemi og verklag, 
sem er því miður ekki til staðar. 
Klaufabárðarnir litu fyrst dagsins 
ljós árið 1976 og hafa skemmt 
íslenskum fjölskyldum í áraraðir.
18.26 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin  Menningar-
þáttur þar sem fjallað er á snarpan 
og líflegan hátt um það sem efst 
er á baugi hverju sinni í menn-
ingar- og listalífinu, jafnt með 
innslögum, fréttaskýringum, 
gagnrýni, pistlum og umræðu. 
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og 
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.05 Árstíðirnar  
21.10 Gíslatakan  Dönsk spennu-
þáttaröð um gíslatöku í neðan-
jarðarlest í Kaupmannahöfn. 
Fimmtán manns eru teknir í 
gíslingu af óþekktum afbrota-
mönnum 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: Aðal-
hlutverk: Jakob Oftebro, Michael 
Frandsen og Johannes Lassen. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Skjól og skart – Handverk 
og saga íslensku búninganna  
 Heimildarmynd um íslensku 
þjóðbúningana og handverkið 
sem tengist þeim. Við fylgjumst 
með hópi kvenna sem tekur þátt 
í námskeiði þar sem þær sauma 
upphlut og peysuföt og á meðan 
þær stunda saumaskapinn segja 
þær frá því hvaða merkingu ís-
lensku búningarnir hafa fyrir þær. 
Dagskrárgerð: Ásdís Thoroddsen. 
Framleiðsla: Gjóla ehf.
23.35 Kastljós
23.50 Menningin
00.00 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 Black-ish 
14.10 Crazy Ex-Girlfriend 
14.55 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 Top Chef 
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

07.50 KR - FH
09.30 Domino’s-deild karla
11.10 Parma - Atalanta
12.50 Juventus - Empoli
14.30 FH - Valur
16.00 Seinni bylgjan
17.30 Ítölsku mörkin 
18.00 Domino’s-deild karla  Bein 
útsending frá leik í 8 liða úrslitum 
Dominos deildar karla.
20.45 Football League Show
21.15 Formúla 1. Barein - Keppni
23.35 Arsenal - Newcastle

07.15 Real Madrid - Huesca
08.55 Alaves - Atletico Madrid
10.35 Leicester - Bournemouth
12.15 Burnley - Wolves
13.55 Premier League World
14.25 Cardiff - Chelsea
16.05 Liverpool - Tottenham
17.45 Messan
18.50 Arsenal - Newcastle  Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
21.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
21.25 Spænsku mörkin
21.55 Dominos deild karla

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Ralph McTell, 
seinni þáttur
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 Tom Zé - 
engum líkur
15.00 Fréttir
15.03 Japan, land hinnar rísandi 
sólar 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn Quadrantes.
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

okkar allra

Sæktu nýtt RÚV app fyrir 
snjalltæki

Hvar og hvenær sem þér hentar
• Fjölbreytt dagskrárefni RÚV í sjónvarpi, útvarpi og

vef aðgengilegt á einum stað.
• Beint streymi sjónvarps og útvarps.
• Ítarleg leit og dagskrárupplýsingar.
• Fyrir iOS og Android.
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AFMÆLISAFSLÁTTUR ALLAN APRÍL

S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37    Sími: 564-5040    www.hirzlan.is

AF ÖLLUM VÖRUM

HUBERT    
50% AFSL.

HEAD POINT    
35% AFSL.

SITNES 5    
40% AFSL.

W3   

50% AFSL.

... OG MEIRA AF SUMUM



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn 
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage 
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson 
benediktboas@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
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Sími: 558 1100
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A
LLTAF OPIN

 14.392 kr.   17.990 kr.

MICHELLE
Borðstofustóll. Svart eða koníaksbrúnt 
PU-leður og svartir fætur.

 9.592 kr.   11.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

VENICE 
3ja sæta sófi. Fáanlegir í bláu og dökkgráu 
sléttflaueli. Stærð: 184 x 85 x 89 cm

 111.993 kr.   159.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

ASAMA
Borðstofustóll, svart PU leður

og svartir fætur.

AFSLÁTTUR
30%

Lögmaðurinn Árni Helga-
son sýndi á sér nýja og ef 
til vill nokkuð óvænta hlið 
þegar hann steig nýlega á 
svið á The Secret Cellar og 

reytti af sér brandara á opnu uppi-
standskvöldi á vegum Golden Gang 
Comedy.

„Ég hef bara haft áhuga á þessu í 
gegnum tíðina,“ segir Árni og bætir 
við að hann hafi ekki haft neina sér-
staka ástæðu til þess slá til aðra en 
bara að skemmta sjálfum sér og von-
andi öðrum í leiðinni.

„Ég hef farið þarna einu sinni eða 
tvisvar áður og troðið upp og þetta 
er bara skemmtilegt. Þarna koma 
ýmsir fram og í sjálfu sér má hver 
sem er stíga á stokk og þótt þetta séu 
mikið til ferðamenn þá er eitthvað af 
Íslendingum líka.“

Árni segir grínið í The Secret 
Cellar vera á ensku þar sem fyrst 
og fremst sé skemmtunin ætluð 
erlendum ferðamönnum. „Það var 
vont veður þetta kvöld og norður-
ljósaferðunum frestað þannig að 
túristarnir mættu bara í staðinn 
á uppistand.“

Sjaldgæft eintak
Árni hefur komið víða við í 
félags- og stjórnmálum og 
því eðlilega ófeiminn 
við að taka til máls 
fyrir framan fullan 
sal af fólki. Þótt hann 
haf i þó ekki gert 
mikið af því að fara 
með gamanmál á 
ensku greip hann 
hljóðnemann frekar 
slakur. „Það var bara 
svona smá fiðringur, 
eins og gengur og gerist, 
og þetta snýst bara um að 
nýta stressið, eins og menn 
segja.“

Árni var á sínum tíma 
framk væmdastjóri þing-
f lokks Sjálfstæðisf lokksins, 
formaður Heimdallar, odd-

viti Vöku í Stúdentaráði Háskóla 
Íslands og forseti Framtíðarinnar, 
málfundafélags Menntaskólans í 
Reykjavík, á menntaskólaárunum.

Hægrisinnaðir lögmenn eru sjálf-
sagt þekktir fyrir flest annað en að 
vera fyndnir. Ertu einhvers konar 
frávik?

„Það má kannski upplýsa að ég er 
ekkert hægrisinnaður lögmaður og 
hef siglt undir fölsku flaggi í mjög 
mörg ár,“ segir Árni og hlær. „Þetta 
er að koma upp á yfirborðið núna. 
Hvernig ég hef lætt mér inn í valda-
kjarnann.“

Árni sækir innblástur í sitt 
daglega amstur í uppistandinu, 
fjölskyldulífið og vitaskuld 
lögmennskuna enda liggja 

lögmenn oft vel við höggi í 
gríninu.

Hillumetrar af  
lögmannagríni
„ L ö g f r æ ð i n g a -
b r a n d a r a r  e r u 
einhver þéttasta 
bókmenntagrein 
heims og það eru 
til heilu hillumetr-
arnir af þeim sem 
fela oftar en ekki í 
sér einhvers konar 

lýsingar á því hvernig megi koma 
hægfara dauðdaga lögmanna við,“ 
segir Árni léttur í bragði.

„Ég hef líka oft haft gaman af 
því að bera þetta sjónvarpsþáttalíf 
lögmannsins saman við raunveru-
leikann, eðlilega vegna þess að það 
er nú líka til mikið af þessum sjón-
varpsþáttum.“

Þættir á borð við Ally McBeal, 
Boston Legal, The Good Wife, The 
Practice, L.A. Law og jafnvel hinn 
íslenski Réttur draga oftar en ekki 
upp glansmynd af lögmönnum og 
störfum þeirra sem er nokkuð á 
skjön við raunveruleikann.

„Fólk sér þá oft fyrir sér þá týpu 
og að starfið sé einhvern veginn 
svona. Þetta er nú oft aðeins hægara 
og meiri realismi í þessu,“ segir Árni. 
„Þetta tekur oft aðeins lengri tíma, 
glæsileikinn aðeins minni en í þess-
um þáttum. Það er oft meira verið að 
rífast um einhverja drenlögn árum 
saman en það er gaman að því líka.“

Áhættustýring í óvissu
Upptaka af uppistandi Árna á The 
Secret Cellar hefur fallið í frjóan 
jarðveg á Facebook þar sem vinir og 
samferðafólk hans eys hann lofi og 
hvetur til dáða. Hann segist aðspurð-
ur ekki vera með neinar stórar áætl-
anir með framhaldið.

„Ég er í lögmennskunni á daginn 
og oft yfirleitt á kvöldin líka þannig 
að það er svo sem nóg að gera,“ segir 
hann en dregur hvergi úr því að það 
sé skemmtilegt að vera með grínið á 
hliðarlínunni.

„Eigum við ekki bara að segja að 
maður haldi öllu opnu í þessu? Það 
er aldrei að vita nema maður geri 
eitthvað meira. Í þessu efnahags-
ástandi er náttúrlega ekki verra 
að vera með smá áhættustýringu 
á starfinu, eitthvert svona plan b,“ 
segir lögmaðurinn og hlær. „Maður 
hefur bara gaman af þessu og gaman 
að þetta gekk vel og fólk hafi eitt-
hvað getað glott yfir þessu.“
thorarinn@frettabladid.is

Lögmannagrínið 
leynist líka í dreninu
Góður rómur hefur verið gerður að uppistandstilraunum lög-
mannsins Árna Helgasonar á The Secret Cellar. Hann sækir með-
al annars innblástur í dagvinnuna og fjölskyldulífið. Árni segir 
ekki verra að hafa grínið til öryggis í ótryggu efnahagsástandi.

„Lögfræðingabrandarar eru einhver þéttasta bókmenntagrein heims,“ segir lögmaðurinn Árni Helgason.

Sjónvarpslög-
maðurinn Denny 

Crane þarf ekki að 
þrasa um drenlagnir 
fyrir dómi.

ÞAÐ MÁ KANNSKI 
UPPLÝSA AÐ ÉG ER 

EKKERT HÆGRISINNAÐUR 
LÖGMAÐUR OG HEF SIGLT 
UNDIR FÖLSKU FLAGGI Í MJÖG 
MÖRG ÁR.
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Sleep Innovations, Styled Around You.

www.kallysleep.com

Kally heilsukoddinn er þróaður í samráði við 
breska osteópata og svefnráðgjafa og er 
byltingarkennd nálgun í svefnlausnum. Búið er 
að endurhanna hinn klassíska meðgöngu- 
kodda 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! 

Kally Sleep hefur í áraraðir sérhæft sig í 
byltingarkenndum svefnlausnum sem hjálpa viðskipta- 
vinum 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. 

Heldur haus, háls 
og hryggjarsúlu 
í línu

Dregur úr 
spennu í 
mjóbaki

Aðlagast fullkomlega að 
líkama þínum

Styður við liðamót 
og veitir fullkomna 
slökun

FULLKOMINN DJÚPSVEFN
Með Kally heilsukoddanum

Kally heilsukoddinn fæst á boxid.is og í verslunum Super 1.



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

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

*0,5 l gos í plasti frá Ölge

PANINI 
OG GOS* 

COMBO VERÐ: 

499KR

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

Ég var í hermanginu. Milli-
landaskipið Berglind sökk 
rétt út af Nova Scotia eftir 

árekstur við danska skipið Charm. 
Berglind var á leið til Íslands með 
ósköpin öll af varningi frá Amer-
íku. Mikið af þessari frakt átti að 
notast á Keflavíkurflugvelli. Allt 
frá örlitlum skrúfum upp í stærstu 
varahluti í þungavinnuvélar. Fleira 
góss var og um borð. Og fór það 
allt heldur vaxandi á hafsbotni og 
stykkjunum fjölgandi eftir því er 
frá leið sjóslysinu. Kom brátt í ljós 
að mörgum innflytjandanum varð 
það hið besta haldreipi í grímu-
lausum lygum sínum og svik-
semi, að geta sagt: „Það sökk með 
Berglindi.“

Þetta ágerðist, ef eitthvað var 
ekki til, kom svarið: „Það sökk með 
Berglindi.“ Að endingu var ekki 
nokkur leið að fá eitt eða neitt, allir 
sem sögðust eitthvað hafa pantað 
frá útlöndum, sem auðvitað var 
lygi, báru því við að það hefði 
tapast um leið og m/s Berglind. 
Vitaskuld sáu menn í gegnum 
þetta – en þó aldrei jafn greinilega 
og þegar vörur sem áttu að koma 
sjóveg frá Noregi eða Spáni voru 
sagðar hafa endað á hafsbotni með 
Berglindi.

Því er þetta rifjað upp núna að 
teikn eru á lofti um að siðlausir 
kónar í margvíslegum rekstri 
hafi á síðustu dögum eignast sína 
Berglindi, þeir reka fólk úr vinnu 
ellegar borga ekki laun, vegna þess 
að WOW hætti að fljúga. Breytir þá 
engu hvort viðkomandi reki lang-
ferðabíla, saumi sundskýlur, okri 
á molakaffi eða flytji inn hunda-
sjampó. Viðkvæðið er: „Það er út af 
WOW.“

Íslands óhamingja er nú öll þessa 
flugfélags. Það er eins gott að það 
finnist ekki óvænt loðna á fimmtu-
daginn og nýjar humarbleyður – og 
svo byrji eldgos sama kvöldið. Það 
getur verið svo ári snúið að ljúga sig 
til baka inn í partýið.

M/s Berglind


