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Umhverfishetjur á öllum aldri tóku höndum saman víðs vegar um land í gær á Stóra plokkdeginum.
Umhverfisráðherra og forseti Íslands voru meðal þeirra sem tóku sér ruslapoka í hönd og tíndu upp
sorp sem endað hafði í náttúrunni og við vegkanta. Af nógu var að taka. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Áfall að heyra af morðinu í Mehamn

Engin árshátíð
vegna WOW

LÖGREGLUM ÁL „ Sársaukinn er
ólýsanlegur,“ segir Heiða B. Þórðardóttir, systir Gísla Þórs Þórarinssonar sem skotinn var til bana
í bænum Mehamn í Finn mörk í
norðurhluta Noregs á laugardag.
Líkt og greint hefur verið frá í
fjölmiðlum um helgina var hálfbróðir Gísla Þórs handtekinn
grunaður um ódæðið en ásamt
honum var annar Íslendingur
handtekinn og úrskurðaður í
gæsluvarðhald. Málið hefur vakið
mikinn óhug og er hið litla sam-

Sársaukinn er
ólýsanlegur.
Heiða B. Þórðardóttir,
systir Gísla Þórs

félag í Mehamn slegið yfir málinu.
Heiða segir í samtali við Fréttablaðið að þau Gísli Þór hafi verið
náin og rætt saman daglega vikuna
fyrir andlátið. Hún segir það hafa
verið gríðarlegt áfall þegar lögreglan
færði henni tíðindin af voveiflegu

auðvitað fúlt yfir því að missa af
ferðinni en hér er samt sem áður
góð stemning,“ segir Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar. Hætta þurfti við árshátíðarferð
stofnunarinnar vegna gjaldþrots
WOW air. Bæði hefur mikið álag
verið á starfsfólki vegna falls WOW
þegar ríflega þúsund manns urðu
skyndilega atvinnulaus og þá átti
starfsfólk Vinnumálastofnunar flug
út með félaginu. – bdj / sjá síðu 2
Unnur Sverrisdóttir, forstjóri
Vinnumálastofnunar

hann virtist játa og baðst afsökunar
á „svívirðilegum glæp“ sem hann
hefði framið. Sagði að það hefði
ekki verið ætlunin að hleypa skoti
af byssunni.
„Ég framdi svívirðilegan glæp sem
mun elta mig alla ævi. En þetta átti
aldrei að fara svona en þetta var stórslys, ætlaði aldrei að hleypa af,“ skrifaði maðurinn á Facebook-síðu sína
að morgni laugardags. Lauk hann
færslunni á að biðja sína nánustu að
fyrirgefa sér. Síðunni var síðar lokað.
– smj / sjá síðu 4

Fréttablaðið í dag

Betolvex

SÓMA LANGLOKA
OG GOS FRÁ ÖLGERÐINNI

SKOÐUN GuðVINNUMARKAÐUR „Starfsfólkið er

andláti Gísla á laugardag. Margir
hafa minnst Gísla Þórs um helgina
sem hvers manns hugljúfa og yndislegs manns. Þær lýsingar tekur systir
hans undir.
Heiða segir Gísla Þór, sem var fertugur þegar hann lést, hafa verið
mikinn og stóran persónuleika og
ljóst sé að margir syrgi hann. Sjálf
lýsir hún því að tíðindunum hafi
fylgt algjört lost. „Þvílíkt áfall.“
Hálfbróðirinn, sem er 35 ára gamall, skrifaði færslu á Facebook-síðu
sína stuttu eftir morðið þar sem

mundur Steingrímsson saknar
kyrrðarinnar á
Íslandi. 9

SPORT Valur braut blað
í íþróttasögunni. 13

SÓMA SAMLOKA
OG GOS FRÁ ÖLGERÐINNI
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Systir Íslendingsins
sem myrtur var með
skotvopni í bænum
Mehamn í Norður-Noregi á laugardag segist
hafa verið í losti eftir að
lögreglan færði henni
tíðindin. Þau hafi verið
náin. Hálfbróðir hins
látna er grunaður.
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Þessir plokkarar við Vesturlandsveg stóðu sig sem hetjur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Plokkuðu ruslið
sem aðrir henda
Stóri plokkdagurinn í gær fór fram úr björtustu vonum og
væntingum. Víða við þjóðvegi og umferðaræðar mátti sjá hópa
fólks sem umhugað er um nærumhverfi sitt taka til sinna ráða og
tína upp rusl. Magnið sem sótt var í íslenska náttúru var að sögn
kunnugra lygilegt. Ágæt áminning um að það sem við hendum
frá okkur fuðrar ekki endilega upp, nema síður sé.

Hvert sem litið var mátti sjá plokkara með pokafylli af rusli sem endaði í náttúrunni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Af nógu var að taka og hundruð poka fullra af rusli afrakstur dagsins.
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Lífi blásið í Hörpu

Vaxandi austlæg átt, 13-18 m/s í
kvöld og nótt með rigningu, en
18-23 syðst. Hægari vindur og úrkomuminna um landið norðanvert. Suðaustan 5-10 Í dag.
SJÁ SÍÐU 16

Kannabis er ræktað í miklum
mæli hér. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslenskt gras í
útrás erlendis
DÓMSMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur vísbendingar um
að kannabisefni séu framleidd til
útflutnings hér á landi. Um árabil
hefur íslenski marijúanamarkaðurinn verið sjálfbær og innflutningur
á hassi nær enginn. Nú virðist vera
eftirspurn eftir íslensku grasi.
Karlmaður var nýverið sakfelldur
í Héraðsdómi Austurlands fyrir
vörslu á tæpum fjórum kílóum af
kannabisefnum, ætluðum til sölu
og dreifingar. Efnin fundust við leit
í brottfararafgreiðslu Norrænu á
leið til Færeyja.
Af dóminum er ljóst að litið er
svo á að maðurinn hafi ætlað sér
að selja efnin erlendis. Þótt heimilt
sé að ákæra menn fyrir útflutning,

4 kg
af kannabis hugðist maðurinn flytja út.
er það sjaldnast gert, enda teljast
menn ekki hafa fullframið slíkt brot
ef komið er í veg fyrir útflutninginn.
Var maðurinn því aðeins ákærður
fyrir vörslur.
Í svari lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við fyrirspurn
Fréttablaðsins segir einnig að Ísland
sé viðkomustaður efna, þar á meðal
hass, sem senda eigi áfram til annarra landa. – aá

Stórsveit Reykjavíkur stóð fyrir árlegu Stórsveitamaraþoni á Alþjóðlega djassdeginum í Hörpu í gær. Að vanda bauð Stórsveitin til sín yngri og
eldri stórsveitum landsins en þetta er í 21. sinn sem maraþonið er haldið. Dagskráin var fjölbreytt og skemmtileg en á annað hundrað flytjendur
komu þar fram. Þegar ljósmyndari Fréttablaðsins kom að varð ekki annað séð en að viðstaddir skemmtu sér vel. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ingveldur
Geirsdóttir
látin
Ing veldur
Geirsdótt ir,
blaðamaður
á Morg unblaðinu, lést
á föstudag
eftir nokkurra
ára baráttu við
krabbamein, 41 árs
að aldri. Hún skilur eftir sig tvö
börn, eiginmann og þrjú stjúpbörn.
Ingveldur var 37 ára og gengin
fjóra mánuði með sitt annað
barn sitt þegar hún greindist
með brjóstakrabbamein og talaði opinskátt um bæði veikindi
sín og meðferðina.
Ing veldur hóf störf á Morg unblaðinu árið 2005 og starfaði á
blaðinu þar til hún lést.
Ingveldur gegndi trúnaðarstörfum fyrir Blaðamanna félag
Íslands, var í varastjórn félagsins frá 2014-2015 og síðan í aðalstjórn frá 2015-2019. – smj

Aukið álag og engin
árshátíð vegna WOW
Afleiðingar gjaldþrots WOW air teygja anga sína víða. Hætt hefur verið við
árshátíðarferð starfsfólks Vinnumálastofnunar, sem fara átti fram erlendis,
vegna gjaldþrots flugfélagsins. Starfsfólkið svekkt en stendur þó þétt saman.
VINNUMARKAÐUR Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, segir ástæðu þess að hætt var
við árshátíðarferð stofnunarinnar
vera bæði aukið álag ásamt því að
f ljúga átti út með WOW air. Starfsfólkið átti að sögn Unnar bókað
f lug út með WOW air en heim með
öðru f lugfélagi. Hún segir að þrátt
fyrir að líklega hefði verið hægt
að koma fólkinu á leiðarenda hafi
tímasetningin ekki hentað vegna
mikilla anna. Ferðina átti að fara
um liðna helgi.
Mikið álag hefur verið á starfsfólki Vinnumálastofnunar vegna
gjaldþrots WOW air en í byrjun
mánaðarins höfðu stofnuninni
borist um 700 umsók nir um
atvinnuleysisbætur frá fyrrverandi
starfsfólki f lugfélagsins.
„Þegar svona gerist þá þarf að
tryggja að allir sem eiga bótarétt
fái greiðslur sem fyrst og núna um
mánaðamótin eru að koma greiðslur til þeirra. Það fylgir því heilmikil vinna,“ segir Vilmar Pétursson,
mannauðsstjóri Vinnumálastofnunar. Hann segir að vegna þessa
hafi ferðinni verið af lýst og bætir
við að starfsfólk stofnunarinnar
hafa verið svekkt til að byrja
með en sé þó sammála um að rétt
ákvörðun hafi verið tekin.
St ar fsfólk Vinnumálastof nunar hafði hugsað sér að ferðast til
Rotterdam í Hollandi og skemmta
sér saman en Unnur segir að gjaldþrot WOW air hafi sett strik í
reikninginn.
„Það sem við héldum að yrði
venjulegur aprílmánuður þegar við
skipulögðum ferðina varð að einhverju allt öðru. Það er miklu meira
að gera hér en vanalega. Starfsfólkið er auðvitað fúlt yfir því að missa

Mikið álag fylgdi falli WOW air en þar að auki þurfti að blása af árshátíð
stofnunarinnar því starfsfólk átti flug með félaginu. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓHANNA

Starfsfólkið er
auðvitað fúlt yfir
því að missa af ferðinni en
hér er samt sem áður góð
stemning.
Unnur Sverrisdóttir, forstjóri
Vinnumálastofnunar

af ferðinni en hér er samt sem
áður góð stemning, starfsfólkið
stendur saman og skilur aðstæður.“
Unnur segir alla starfsmenn hafa
fengið ferðina endurgreidda að

fullu en starfsfólk fjármagnaði
ferðina sjálft.
Vilmar tekur undir orð Unnar og
segir stemninguna á vinnustaðnum góða. „Það er svolítið skrítið að
þegar það þurfa allir að leggjast á
eitt þá verður stemningin oft góð,
þó að það sé brjálað að gera.“
Unnur og Vilmar segja mikilvægt
að sýna starfsfólkinu þakklæti
fyrir vel unnin störf og að stefnt
sé að því að skipuleggja aðra ferð
sem farin verði við betri aðstæður.
Einnig segja þau það vera á stefnuskránni að halda vorfagnað í maí
þar sem starfsfólkið gerir sér glaðan dag og fagnar saman vorinu.
birnadrofn@frettabladid.is

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Hitta vinina?
Hoppaðu upp í Polo!

Meira afl og aukinn eldsneytissparnaður í nýjum Polo.
Stærra innanrými, ný vélartækni og frábært upplýsinga- og afþreyingarkerfi gera allar bílferðir að skemmtireisum
í nýjum Volkswagen Polo. Þú getur valið um fjölmörg aðstoðarkerfi og búnað svo að þinn Polo verði nákvæmlega
eins og þú vilt hafa hann. Komdu og náðu þér í nýjan Polo á sumartilboði. Hlökkum til að sjá þig!

Volkswagen Polo
Trendline, beinskiptur, 5 gíra

Sumartilboð
frá 2.340.000 kr.

www.volkswagen.is

Sýningarsalurinn okkar
á netinu er opinn allan
sólarhringinn.
Skoðaðu úrvalið!
www.hekla.is/vwerslun

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ
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Kosningastarfsfólk deyr í hundraðatali
INDÓNESÍA Rúmlega 270 starfsmenn indónesísku þing- og forsetakosninganna hafa látist úr
ofreynslutengdum sjúkdómum.
Þetta hafði breska ríkisútvarpið
eftir Arief Priyo Susanto, talsmanni
landskjörstjórnar, í gær. Einnig hafa
1.878 þurft að hverfa frá störfum
vegna veikinda.
Kosningarnar voru fjölmennar.
Alls greiddu um 80 prósent 193
milljóna atkvæðabærra Indónesíumanna atkvæði í kosningunum á

um 800.000 kjörstöðum. Þær sjö
milljónir sem hafa komið að talningu atkvæða frá kosningunum
17. apríl hafa, samkvæmt BBC, þurft
að vinna nótt sem nýtan dag í miklum hita. Atkvæði eru handtalin og
hafa aðstæðurnar reynst of erfiðar
fyrir þennan fjölda fólks.
Stór hluti þeirra sem telja atkvæði
gerir það í sjálfboðaliðastarfi. Ólíkt
fastráðnum starfsmönnum þurfa
sjálf boðaliðar ekki að gangast
undir læknisskoðun.

Hermenn felldu
fjölskylduna

Hinir tveir grunuðu í Mehamn
verða leiddir fyrir dómara í dag

SRÍ LANKA Faðir og tveir bræður
Zahrans Hashim, meints höfuðpaurs
hryðjuverkaárásanna á Srí Lanka á
páskadag, voru drepnir í áhlaupi
srílanskra hermanna í gær.
Hashmim er sjálfur sagður hafa
sprengt sig í loft upp á Shangri-La
hótelinu í Colombo en hann stofnaði öfgasamtökin NTJ. Samtökunum
hefur verið kennt um árásirnar og
þar af leiðandi morðin á um 250
fórnarlömbum.
Malcolm Ranjith kardináli, erkibiskup af Colombo, hélt sjónvarpsmessu í gær þar sem hann fordæmdi
árásirnar harðlega. – þea

Þrír Bretar
settir í farbann
LÖGREGLUMÁL Þrír erlendir karlmenn voru úrskurðaðir í farbann í
vikunni sem leið en þeir eru grunaðir um of beldisbrot á höfuðborgarsvæðinu. Þetta staðfestir Margeir
Sveins son, að stoðar yfirlög regluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Fallist var á kröfu lög reglunnar
um farbann en annarri um gæsluvarð hald yf ir mönnunum var
hafnað. Far bannið er í gildi til
fimmtu dagsins 2. maí. Margeir
gefur ekkert upp um sakarefnið né
þjóðerni mannanna. Sam kvæmt
heimildum Fréttablaðsins er um þrjá
Breta að ræða sem ekki hafa búsetu
hér á landi. – dfb

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

Kjörstjórn ætlar að greiða fjölskyldum hinna látnu 36 milljónir
rúpía í skaðabætur, andvirði um
300.000 króna. Sú upphæð samsvarar um það við tólf mánuðum á
lágmarkslaunum.
Opinberar niðurstöður forsetakosninga liggja ekki enn fyrir.
Kannanir benda til þess að Joko
Widodo hafi náð endurkjöri. Andstæðingurinn, Prabowo Subianto,
telur að niðurstöður þeirra kannana séu alrangar. – þea

Á kjörstað í Banda Aceh fyrr í mánuðinum. NORDICPHOTOS/AFP

Íslendingarnir tveir sem handteknir voru í tengslum við morðið á Gísla Þór Þórarinssyni í Mehamn í
Noregi mæta fyrir dómara í dag. Lögregla krefst gæsluvarðhalds yfir þeim báðum. Lögregla var kölluð
út á laugardagsmorgun eftir að skothvellur heyrðist. Mennirnir tveir voru handteknir skömmu síðar.
NOREGUR Íslendingarnir tveir sem
liggja undir grun vegna morðsins
á Gísla Þór Þórarinssyni í Mehamn
um helgina verða leiddir fyrir dómara í dag. Þar mun lögregla krefjast
fjögurra vikna gæsluvarðhalds yfir
hálfbróður Gísla Þórs, sem sakaður
er um morðið, en vikulangs gæsluvarðhalds yfir hinum manninum.
Sá er grunaður um aðild að morðinu.
Vidar Zahl Arntzen, lögmaður
þess sem grunaður er um morðið,
sagði í skriflegu svari við fyrirspurn
Fréttablaðsins í gær að hann hefði
hitt skjólstæðing sinn. Hann vildi
þó ekki tjá sig frekar um málið að
svo stöddu. Ekki hafði tekist að yfirheyra hálfbróðurinn í gær þar sem
hann krafðist þess að bæði lögmaður
hans og túlkur yrðu viðstaddir yfirheyrslu, að því er norska ríkisútvarpið greindi frá.
Áður hefur komið fram að maðurinn sem grunaður er um morðið
skrifaði í færslu á Facebook að hann
hefði framið „svívirðilegan glæp
sem ætti eftir að elta hann alla ævi“.
Hann hefði ekki ætlað að „hleypa af“.
Jens Bernhard Herstad, lögmaður
þess sem grunaður er um aðild að
morðinu, sagði við norska miðilinn
VG að maðurinn hefði verið yfirheyrður og útskýrt aðild sína. Sá
neitar alfarið sök og aðild að morðinu.
Mehamn er lítið, 779 manna
byggðarlag í Gamvik í Finnmörku,
nyrst í Noregi. Lögregla var kölluð
út á heimili í bænum að morgni
laugardags eftir tilkynningu um að
skoti hefði verið hleypt þar af. Þegar
lögregla kom á staðinn er Gísli Þór

Mehamn er rólegur, lítill bær á norðurströnd Noregs. NORDICPHOTOS/AFP

Fjögurra vikna gæsluvarðhalds er krafist yfir
hálfbróður fórnarlambsins
en einnar viku yfir hinum
manninum.

sagður hafa verið alvarlega slasaður. Endurlífgunartilraunir báru
ekki árangur og lést hann af sárum
sínum. Sérsveit lögreglu handtók
Íslendingana tvo stuttu síðar eftir að
tilkynnt var um að bíll hefði fundist
úti í skurði í Gamvik.
Norska lögreglan greindi frá því í
gær að hálfbróðirinn hefði áður haft
í hótunum við fórnarlambið. Þann
17. apríl var hinum grunaða gert að
sæta nálgunarbanni.

Að því er Anja M. Indbjør saksóknari sagði við norska ríkisútvarpið ætlar lögregla að yfirheyra
báða mennina í vikunni. „Það á eftir
að gera ítarlega og tæknilega rannsókn. Þessi tæknilega rannsókn
verður í höndum réttarlæknisfræðinga hér í Finnmörku auk þess
sem þeir munu njóta aðstoðar rannsóknarlögreglumanna frá Kripos,“
sagði Indbjør aukinheldur.
thorgnyr@frettabladid.is

ramisland.is
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Gríðarlegar
hörmungar
í Mósambík
MÓSAMBÍK Heilu bæirnir eru í rúst
í Mósambík og að minnsta kosti
fimm eru látin af völdum hitabeltislægðarinnar Kenneth, sem gekk þar
á land í síðustu viku. Kenneth er
annar stóri stormurinn sem herjar á
Afríkuríkið á tveimur mánuðum en
slíkt hefur aldrei áður gerst í skráðri
sögu landsins.
The Guardian greindi frá því að
í borginni Pemba í norðurhluta
landsins, sem telur um 200.000
íbúa, sitji fjölmargir fastir vegna
ört hækkandi f lóða. Fleiri svæði
eiga við sams konar vanda að stríða.
Spár gera ráð fyrir því að úrkoma
vegna Kenneths verði um tvöföld á
við Idai, síðasta storm.

Flóðin hafa reynst
mikil hindrun í
björgunarstarfi okkar.

29. APRÍL 2019

Ónæmisgallar eru sjúkdómur
en ekki aumingjaskapur
Formaður Lindar, félags
um meðfædda ónæmisgalla, segist í raun ljónheppin að hafa enn
verið á lífi þegar hún
greindist með sjúkdóminn á fullorðinsaldri.
Yfirlæknir á Barnaspítala Hringsins segir
mikilvægt að nú sé farið
að skima fyrir alvarlegustu tilfellunum hjá
öllum nýburum.

Matthew Carter, Rauða krossinum

„ Flóðin ha fa rey nst mik il
hindrun í björgunarstarfi okkar
og tilraunum til þess að komast til
afskekktari byggða. Ef ástandið er
eins annars staðar í norðurhluta
landsins og það er í Pemba þá erum
við að horfa upp á miklar hörmungar,“ sagði Matthew Carter hjá Rauða
krossinum á svæðinu.
Samkvæmt Bloomberg er talið
að um 160.000 séu í bráðri hættu
af völdum veðursins. Barnahjálp
Sameinuðu þjóðanna sendi frá sér
tilkynningu í gær þar sem fram kom
að 368.000 börn væru í hættu vegna
stormsins og gætu þurft á aðstoð að
halda. – þea

MÁNUDAGUR

HEILBRIGÐISMÁL „Þetta hefur verið
svolítið falinn hópur sjúklinga en
um leið mjög örvæntingarfullur.
Margir eru misskildir og það er oft
bara talað um aumingjaskap. Við
erum bakteríuhrædda fólkið því
við eigum erfitt með að verjast öllum
sýkingum,“ segir Guðlaug María
Bjarnadóttir, formaður Lindar, félags
um meðfædda ónæmisgalla.
Félagið stendur í dag fyrir fræðslufundi um sjúkdóminn en hann hefst
klukkan 16.15 og er haldinn í Hringsal Barnaspítala Hringsins. Guðlaug
María var ein af þeim sem stofnuðu
félagið árið 2002 ásamt öðrum
sjúklingum, aðstandendum og heilbrigðisstarfsfólki.
Sjálf greindist Guðlaug ekki fyrr
en á fullorðinsaldri en það var í kjöl-

Aðalfundur
Ísfélags Þorlákshafnar ehf.
kt. 430285-0179, Hafnarskeiði 12, 815 Þorlákshöfn, verður
haldinn þriðjudaginn 14. maí 2019 kl. 11:00 á kafﬁstofu
félagsins.

Dagskrá
1. Stjórn félagsins skýrir frá hag félagsins og rekstri þess á
liðnu starfsári.
2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár.
3. Kosning stjórnar félagsins.
4. Kosning endurskoðanda félagsins.
5. Ákvörðum um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um
arð og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna og endurskoðenda
fyrir störf þeirra á starfsárinu.

Guðlaug María segir fólk sem þjáist af meðfæddum ónæmisgalla oft vera
brigðslað um aumingjaskap og bakteríuhræðslu. MYND/FREYR ÓLAFSSON

far þess að dóttir hennar fékk greiningu þegar hún var sjö ára. Sem barn
var Guðlaug mikið veik og fékk allar
umgangspestir.
„Ég var í rauninni alveg ljónheppin
að hafa ekki verið löngu steindauð,“
segir Guðlaug. Eftir greininguna
hefur hún fengið reglulega lyfjagjöf
sem hjálpar mikið til. Lyfið sem Guðlaug og fleiri sjúklingar fá er mótefni
sem unnið er úr blóði tíu þúsund
blóðgjafa í Svíþjóð.
„Þannig ver þetta lyf okkur að
mestu leyti fyrir öllu því sem þessir
tíu þúsund einstaklingar hafa fengið.
Ég þarf að fá þetta á þriggja vikna

fresti og fæ rosalega stóran skammt.“
Guðlaug, sem er menntuð leikkona, er enn í fullri vinnu en hún
kennir á leiklistarbraut Borgarholtsskóla.
„Ég er að mestu hætt að leika en
hef aldrei látið þetta trufla mig of
mikið. Ég er auðvitað ekki með
verstu týpuna. Sumir geta ekkert
unnið og lenda á örorku.“
Í alvarlegustu tilfellunum þurfa
sjúklingar að fara í beinmergsskipti
en þar er í rauninni skipt um ónæmiskerfi hjá sjúklingnum. Nýlega hafa
tvö íslensk börn gengið í gegnum
slíka meðferð erlendis. Nú er farið

að skima fyrir alvarlegum ónæmisgöllum hjá öllum nýburum á Íslandi.
Ásgeir Haraldsson, yfirlæknir á
Barnaspítala Hringsins, segir erfitt
að segja með vissu hversu mörg börn
á Íslandi séu með ónæmisgalla en
þau séu allnokkur.
„Ónæmisgallar eru ótrúlega vítt
svið sjúkdóma. Við erum með börn
sem eru með mild frávik sem jafnvel eldast af þeim og allt upp í það að
þurfa á beinmergsskiptum að halda.
Það er gríðarlega þung og blátt áfram
áhættusöm meðferð,“ segir Ásgeir.
Það sé mikilvægt að farið sé að
skima fyrir þessum alvarlegustu
tilfellum því þótt þau séu sjaldgæf
skipti miklu að greina þau snemma
til að geta brugðist við.
„Þekking okkar á þessum sjúkdómum hefur verið að aukast, sérstaklega á síðustu tíu árum eða svo.
Við getum greint þá betur og hraðar
en áður og meðal annars með genagreiningum en þar eigum við í mjög
góðu samstarfi við Íslenska erfðagreiningu.“
Ásgeir segir að genagreiningarnar
veki vonir um að í framtíðinni komi
fram enn betri meðferðarmöguleikar. Þar að auki séu sífellt að opnast fleiri möguleikar með tilkomu
líftæknilyfja.
Þrátt fyrir aukna þekkingu og
betri greiningartækni segir Ásgeir
ljóst að einhverjir séu enn ógreindir
eða rangt greindir. „Við vonum að
þeir séu ekki mjög margir en við
vitum að þeir eru þarna úti.“
sighvatur@frettabladid.is

Segir Skota þurfa að taka völdin á ný
SKOTL AND Breskt þingræði er
í lamasessi og því þurfa Skotar
sjálfir að taka ákvörðun um framtíð þjóðarinnar. Þetta sagði Nicola
Sturgeon, leiðtogi Skoska þjóðarf lokksins (SNP) og fyrsti ráðherra
skosku heimastjórnarinnar, á
landsfundi flokksins í gær.
„ Atburðarás síðustu þriggja
ára hefur leitt það í ljós, og það er
hafið yfir allan vafa, að í augum
Skotlands er Westminster-kerfið
ekki að virka,“ hafði Reuters eftir
Sturgeon.
Skoski leiðtoginn bætti því
svo við að nú væri það undir SNP
komið að afla meiri stuðnings fyrir
sjálfstæði. „Og að tryggja það að
stjórnvöld í Westminster geti ekki
staðið í vegi fyrir rétti Skota til þess
að taka þessa ákvörðun.“
Stuðningur við sjálfstætt Skotland er nú sá mesti frá árinu 2015,
samkvæmt nýrri könnun YouGov.
Alls segjast 49 prósent Skota vilja
lýsa yfir sjálfstæði frá Bretlandi.

Nicola Sturgeon, leiðtogi SNP. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

51 prósent er andvígt sjálfstæði og
munurinn því afar lítill.
Ef litið er til könnunar YouGov
frá því í júní í fyrra má sjá að staðan
hefur breyst nokkuð. Þá sögðust 45
prósent fylgjandi sjálfstæði en 55
prósent sögðu nei. Greinendur You-

Gov vilja meina að hægt sé að rekja
þessa þróun til sívaxandi óánægju
Skota með gang mála í útgöngumálum, en meirihluti Skota lagðist
gegn útgöngu úr Evrópusambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni
2016. – þea

7. Heimild til stjórnar um kaup á eigin hlutum.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem
löglega eru upp borin.
Dagskrá, endanlegar tillögur, ársreikningur, skýrsla stjórnar
og skýrsla endurskoðanda verða hluthöfum til sýnis í síðasta
lagi sjö dögum fyrir aðalfund á skrifstofu félagsins. Afhending
fundargagna fer fram að ósk skráðra hluthafa. Vilji hluthaﬁ
koma dagskrárefni til umfjöllunar á aðalfundi skal tilkynna
stjórn félagsins skriﬂega um tillöguna eigi síðar en sjö dögum
fyrir aðalfund. Framboð til stjórnar skal tilkynna skriﬂega eigi
síðar en ﬁmm dögum fyrir dagsetningu aðalfundar. Upplýsingar um frambjóðendur verða aðgengilegar til skoðunar á
skrifstofu félagsins tveimur dögum fyrir aðalfund.
Þorlákshöfn, 29. apríl 2019
Stjórn Ísfélags Þorlákshafnar hf.

Enginn getur tekið sér lögregluvald
STJÓRNMÁL „Auðvitað getur enginn tekið sér lög regluvald sem ekki
hefur lög regluvald,“ segir Þórdís
Kol brún Reykfjörð Gylfa dóttir,
ráðherra ferða mála, ný sköpunar
og iðnaðar og starfandi dómsmálaráðherra, um framgöngu tveggja
manna á fundi Sjálfstæðisfélaganna
í Kópavogi um þriðja orkupakkann
á laugardagskvöld þegar tveir hælisleitendur stóðu upp og kröfðu Þórdísi um svör vegna stöðu hælisleitenda á Íslandi.
Þegar hælisleitendurnir báru upp
erindi sitt stóðu tveir óeinkennisklæddir menn upp, gripu í hælisleitendurna og sögðu: „We are the
police,“ eða „við erum lög reglan“.
Mennirnir settust að lokum niður
og héldu fundarhöld áfram með

Auðvitað getur
enginn tekið sér
slíkt vald.
Þórdís Kolbrún
Reykfjörð
Gylfadóttir,
dómsmálaráðherra

eðlilegum hætti þar til yfir lauk.
Ár mann Kr. Ólafs son, bæjarstjóri Kópavogs og fundar stjóri,
sagði á fundinum að ekki væri þörf
á að hringja í lög regluna en hann
benti á mennina tvo og sagði að þeir
væru lög reglan. Hann sagði í kjölfar fundarins að mennirnir væru

fyrr verandi lög regluþjónar og það
hefði hann gleymt að taka fram í
hita leiksins.
„Þarna komu upp aðstæður sem
komu öllum í opna skjöldu. Við
vorum búin að eiga góðan fund og
það þurfti einhvern veginn að halda
stjórn á fundinum,“ sagði Þórdís
Kolbrún í Silfrinu í gærmorgun.
„Þetta var óþægilegt og lög reglan
var á staðnum þótt hún hafi ekki
verið inni. Það langar engan að fá
ein hvern veginn lög reglu menn í
búningum og grípa til aðgerða á einhverjum fundi,“ segir hún og bætir
við að það sé þó ekki rétt að menn
sem hafi ekki lög regluvald taki sér
það.
„Auðvitað getur enginn tekið sér
slíkt vald.“ – dfb
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Yfirfarnir bílar
á góðu verði
Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

Rnr. 145767

VW Golf Trendline
Nýskr. 06/17, ekinn 80 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð 2.190.000 kr.

Rnr. 391803

DACIA Duster Comfort 2wd
Nýskr. 05/18, ekinn 5 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 3.390.000 kr.

Rnr. 391633

RENAULT Talisman Zen
Nýskr. 08/18, ekinn 11 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000 kr.

Rnr. 430315

NISSAN Note Acenta
Nýskr. 11/15, ekinn 39 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.890.000 kr.

PEUGEOT 2008 Allure
Nýskr. 08/17, ekinn 20 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.590.000 kr.

Rnr. 145780

RENAULT Captur Intens
Nýskr. 10/15, ekinn 47 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 2.290.000 kr.

Rnr. 121683

HYUNDAI Tucson Comfort
Nýskr. 01/18, ekinn 74 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.090.000 kr.

Rnr. 391602

SUBARU Outback Premium Eyesight
Nýskr. 05/16, ekinn 73 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 3.790.000 kr.

Rnr. 145763

KIA Sportage EX 4wd
Nýskr. 05/16, ekinn 90 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 3.490.000 kr.

Mánaðargreiðsla er gerð samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir
hvattir til að kynna sér lánaskilmálana á heimasíðu lykill.is. Árlegur hlutfallslegur
kostnaður bílalaána frá lykill.is er breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu
og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

Valdir bílar á einstöku tilboðsverði.
Fyrstur kemur - fyrstur fær!

NM93675

TILBOÐSBÍLAR

Rnr. 391799

AFSLÁTTUR

500.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 400295

400.000 KR.

AFSLÁTTUR

Rnr. 145396

700.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 145359

500.000 KR.

ENNEMM / SÍA /

ENNEMM / SÍA /

NM93675

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 22 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 3.790.000 kr.

Rnr. 430333

AFSLÁTTUR
Rnr. 145333

700 .000 KR.

Rnr. 145183

VW Golf sportsvan Trendline
Nýskr. 05/16, ekinn 59 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð 2.290.000 kr.

HYUNDAI i30 Classic
Nýskr. 04/15, ekinn 63 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð 1.790.000 kr.

NISSAN Qashqai N-Connecta 4wd
Nýskr. 04/17, ekinn 37 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 3.890.000 kr.

RENAULT Megane IV Zen
Nýskr. 05/18, ekinn 25 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000 kr.

HYUNDAI iX35 Comfort
Nýskr. 06/15, ekinn 64 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000 kr.

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

23.568 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

18.388 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

41.698 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

32.633 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

32.633 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

1.790.000 kr.

1.390.000 kr.

www.bilaland.is
www
bilaland is
www.facebook.com/bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16

3.190.000 kr.

2.490.000 kr.

2.490.000 kr.

Ástandsskoðun

Allt að 80% lán

Ný vetrardekk

Fjármögnun á staðnum

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
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SKOÐUN

Svívirða

MÁNUDAGUR

Halldór

A
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Í blindri
hollustu við
formanninn
fylgja þingmennirnir
honum í
forkastanlegri vegferð.

ldrei skyldi vanmeta getu einstaklinga
til að verða sér til skammar. Einmitt
þegar vel meinandi sálir stóðu í þeirri
trú að Klaustursþingmenn hefðu
ákveðið að hlífa þjóðinni við frekari
upphlaupum og halda sér til hlés, þá
ákváðu þeir að blása til enn einnar sóknarinnar.
Hér eru á ferð þingmenn sem sannarlega eru ekki
uppiskroppa með hugmyndir þegar kemur að því
að réttlæta sjálfa sig í máli þar sem engin réttlæting
finnst – önnur en sú að þeir voru blindfullir. Nýjasta
útspilið var að krefjast upplýsinga um greiðslur inn
á bankareikning Báru Halldórsdóttur. Þetta gerðu
þeir sennilega í þeirri von að það opinberaðist fyrir
alþjóð að einhverjir af hinum mörgu andstæðingum
Miðflokksins, sem þingmennirnir telja hafa hreiðrað
um sig í hverju horni, hafi gert Báru út til að njósna um
þá á bar og greitt henni vel fyrir. Þetta hljómar eins
og atburðarás í spæjaramynd, en þar tíðkast reyndar
ekki að leggja summur inn á bankareikning því þær
má auðveldlega rekja, heldur er njósnaranum afhent
þykkt umslag.
Bára hefur greinilega mikið langlundargeð því um
leið og fréttist af kröfu þingmannanna opnaði hún
heimilisbókhald sitt. Vitanlega sjást þar engar grunsamlegar greiðslur frá pólitískum andstæðingum Miðflokksins. Einu upplýsingarnar sem má greina þar eru
þær sem allir vita af, semsagt að það er ekki auðvelt að
eiga í sig og á verandi öryrki á Íslandi. Þingmönnunum
stendur vísast á sama um það. Sjálfsagt telja þeir nú að
greiðslur til Báru hafi einmitt farið fram eins og í spæjaramyndunum, henni hafi verið afhent þykkt umslag
fyrir framlag sitt til njósnastarfsemi. Af hyggjuviti
sínu hljóta þeir að álykta að sú gjörð hafi farið fram á
afviknum stað og því ekki náðst á myndband, sem er
vissulega óheppilegt fyrir þá. Næsta skref hlýtur að
vera að rannsaka síma Báru og lesa þau sms-skilaboð
sem hún hefur sent og fengið, ásamt því að kanna í
hverja hún hringdi og hverjir hringdu í hana.
Það er ótalmargt fáránlegt í máli Klaustursþingmanna og með því óskiljanlegasta er að enginn
þingmannanna fjögurra skuli hafa skynsemi til að
stíga fram og segja hátt og snjallt við félaga sína: Nú
er nóg komið! Hér með hættum við öllum samsæriskenningum, tökum ábyrgð og hneigjum höfuð okkar
í skömm. Enginn þingmannanna hefur brugðist við
á þennan hátt. Einhver þeirra hlýtur samt að búa yfir
nægri skynsemi til að átta sig á því að atlögur þeirra
að Báru eru svívirða. Samt er haldið áfram eins og
ekkert sé. Ástæðan hlýtur að vera sú að einungis ein
rödd er ráðandi í Miðflokknum, rödd Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar, en í hugarheimi hans virðist
alltaf nægt rými fyrir samsæriskenningar. Í blindri
hollustu við formanninn fylgja þingmennirnir honum
í forkastanlegri vegferð þar sem spjótum er beint að
öryrkja.
Er virkilega enginn réttlátur í nánasta umhverfi
þessara þingmanna sem er fær um að leiða þeim fyrir
sjónir hversu fyrirlitleg aðför þeirra að Báru Halldórsdóttur er?

Aðalfundur
Samtaka lungnasjúklinga

Aðalfundur Samtaka lungnasjúklinga verður haldinn
mánudaginn 13. maí klukkan 17:00 í SÍBS húsinu að
Síðumúla 6.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf, samkvæmt lögum samtakanna.
Önnur mál.
Vonumst til að sjá ykkur sem ﬂest.
Stjórnin.

Frá degi til dags
Friðardúfan fljúgandi
Íslendingar urðu margir stóreygir í liðinni viku þegar upplýst
var að atvinnuforsetaframbjóðandinn Ástþór Magnússon væri
að baki vefsíðunni FlyIcelandic.
is. Síðan tekur nú við áheitum frá
almenningi í von um að stofna
nýtt lággjaldaflugfélag. Friðardúfan Ástþór eygir nú þann langþráða draum að bjarga íslenskri
þjóð í eitt skipti fyrir öll með
því að leysa WOW air og Skúla
Mogensen af hólmi.
Aflraunamenn
ranghugmynda
Líkt og Fréttablaðið hefur greint
frá segjast forráðamenn FlyIcelandic hafa safnað 160 milljónum
í áheit á fyrstu tveimur sólarhringunum. 348 einstaklingar
og fyrirtæki hafa lagt nafn sitt
við þessi áheit og ljóst að reka
mætti flugfélag í hartnær fyrripart úr degi fyrir þá upphæð. Og
ef flugfélagsdraumur Ástþórs
var ekki nógu óskiljanlegur þá
er hugmyndin um að blanda þar
einhverju rafmyntkerfi í málin
aðeins á færi einstaka strokufanga og Pírata að skilja.
Að því sögðu þá er þetta kapphlaup hótelstjóra og annarra aflraunamanna í ranghugmyndum
við að stofna næsta alþýðuWOW sannkölluð veisla að fylgjast með fyrir hina vantrúuðu
sem fullir efasemda reyna að
skilja hina drengslegu bjartsýni
frumkvöðulsins. Skúli hlýtur að
skjálfa. mikael@frettabladid.is

Forræðið er Íslendinga

U
Njáll Trausti
Friðbertsson
þingmaður
Sjálfstæðisflokksins

Ekkert í
þriðja
orkupakkanum
skuldbindur
Ísland til að
leggja
sæstreng til
meginlands
Evrópu.

mræðan um þriðja orkupakkann tekur á sig
hinar ýmsu myndir. Sem dæmi hafa sumir
stjórnmálamenn dregið upp þá mynd að innleiðingin feli í sér að ákvörðun um lagningu sæstrengs
verði ekki lengur á forræði Íslands. Staðhæfing þessara
stjórnmálamanna er einfaldlega röng og gefur tilefni til
leiðréttingar.
Ekkert í þriðja orkupakkanum skuldbindur Ísland
til að leggja sæstreng til meginlands Evrópu en slík
ákvörðun verður á forræði Íslands.
Íslensk stjórnvöld hafa nú lagt fram þingsályktunartillögu vegna þriðja orkupakkans sem tekur af öll
tvímæli um að lagning sæstrengs verður ávallt háð
samþykki Alþingis. Áður en til slíks samþykkis kæmi
þyrfti Alþingi þá jafnframt að endurskoða lagagrundvöll þriðja orkupakkans. Þannig er búið um hnútana
að ákvæði þriðja orkupakkans varðandi tengingu yfir
landamæri, s.s. með sæstreng, koma ekki til framkvæmda fyrr en að slíkri endurskoðun lokinni.
Loks hefur ráðherra orkumála lagt fram frumvarp
til laga um breytingu á raforkulögum annars vegar og
þingsályktunartillögu um breytingu á þingsályktun
um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis
raforku hins vegar.
Í breyttri þingsályktun er sérstaklega kveðið á um
að ekki verði ráðist í tengingu raforkukerfis í gegnum
sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis.
Þess er sérstaklega getið að samþykki verði að liggja
fyrir áður en framkvæmdir sem varða sæstreng geti
farið á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar.
Þessum aðgerðum er ætlað að draga ramma í
kringum flutning raforku frá Íslandi til meginlands
Evrópu og tryggja að undir engum kringumstæðum
verði lagður hingað sæstrengur án aðkomu íslenskra
stjórnvalda. Það er engum vafa undirorpið að lagning
sæstrengs verður ávallt á forræði íslenskra stjórnvalda
og þannig þjóðarinnar. Allt tal um annað er staðleysa.
Það er skiljanlegt að fólk hafi áhyggjur af ýmsu sem
tengist þriðja orkupakkanum – enda stórt mál. Hins
vegar er mikilvægt að umræðan byggist á staðreyndum.
Það á bæði við um í vinnu þingsins og í samfélaginu öllu.
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Póstkort heim
Í DAG

N

Guðmundur
Steingrímsson

Við höfum
kynnst því
að fólk er almennt gott.

ú hef ég verið á ferðalagi með
konu minni og börnum frá því í
janúar um lönd Mið- og SuðurAmeríku. Þessa stundina erum við í
Perú á leiðinni til Bólivíu. Við seldum
bílinn, leigðum íbúðina og kýldum á
það. Við höfum aldrei ferðast svona
lengi. Hver er með sinn bakpoka. Ein af
uppgötvunum ferðarinnar er sú hversu
einfalt það er að lifa með lítið. Maður
þarf í rauninni ekki baun, svona frá
degi til dags.
Auðvitað hafa verið ort mörg ljóð og
skrifaðar margar sögur um það hvernig
ferðalög fólks eru alltaf líka ferðalög
hugans. Í raun veit maður ekki hvernig
langt ferðalag mun breyta þankaganginum og sýninni á lífið, ekki frekar en
maður veit hvað bíður manns á áður
ókönnuðum stöðum. Sérhvert ferðalag
er þannig óvissuferð bæði inn á við og
út á við.

Þrjár uppgötvanir
Áður en við lögðum af stað hugsaði
ég svolítið um það hvernig kynnin af
öllum þessum fjarlægu löndum myndu
breyta sýn minni á heimahagana. Tilhneigingin til að spegla aðra menningu
í sinni eigin er sterk. Í sólarlandaferðum
síðustu aldar fór þessi samanburður
yfirleitt þannig fram að fólk skrifaði
póstkort heim til Íslands og greindi frá
því með tíu upphrópunarmerkjum að
áfengi væri fáránlega ódýrt á Spáni og
að maður þyrfti ekki að vera í peysu.
Það væri heitara úti en inni.
Núna er þjóðin veraldarvanari —
allir eru á flandri — og uppgötvanir
um áfengisverð og veðurfar þykja ekki
merkilegar. Trúr þessari gömlu póstkortahefð finnst mér þó viðeigandi að

Beltone ;Y\Z[

skrifa kort heim og segja frá því hvað ég
hef uppgötvað hingað til um Ísland og
veröldina. Hér er þrennt:

Á Íslandi er þögn
Í Mið- og Suður-Ameríku eru endalaus hljóð úti um allt. Öskurapar vekja
mann með andfælum á næturnar.
Hundar gelta. Hanar gala. Skrítin
skordýr gefa frá sér hljóð sem er eins
og hátíðni-keðjusög. Fólk í Kólumbíu
hlustar á tónlist eins og hækka/lækka
takkar landsins séu allir fastir á hæsta.
Heyrnartól eru ekki mikið tekin í
álfunni. Öskubílar eru með hátalara á
sér og blasta einhvers konar teknósalsa
í botni klukkan sex á morgnana. Ökumenn í Perú virðast algjörlega sannfærðir um það að umferðin muni ekki
fara áfram nema þeir flauti hressilega.
Morgnarnir eru eitt allsherjar flautubrjálæði.
Maður á ekki að venjast þessu.
Þegar ég hugsa um Ísland í þessum
samanburði heyri ég lágvært blístur
í gnauðandi vindi. Mögulega regn á
bárujárnsþaki. Kannski fréttastefið í
nálægri íbúð. Klukkutif á vegg. Lítið
meira. Einhvern tímann heyrði ég
í Vesturbænum nið frá bassa á Gay
Pride. Og jú, ég hef heyrt hund gelta.
En ef einhver í Vesturbænum væri með
hana úti í garði sem gólaði frá þrjú
til fimm á næturnar, héldi öskurapa,
fimm brjálaða villihunda og hengdi
teknógræjur utan á öskubílinn, er ég
nokkuð viss um að allt yrði snælduvitlaust í Vesturbæjargrúppunni.
Lifi byltingin
Leigubílstjórar í Mið- og Suður-Ameríku eru margir miklir grallaraspóar.

Þeir vita oft ekki hvar göturnar eru.
Eiga yfirleitt ekki skiptimynt. Yppta
öxlum yfir skorti á öryggisbeltum.
Hótelrekendur eru haldnir svipuðum
tilhneigingum. Þeir auglýsa fyrirtaksherbergi á bókunarsíðum, en svo fær
maður auðvitað ekki það herbergi við
komuna, heldur litla kompu við hliðina
á loftræstikerfinu með útsýni á múrvegg. Í veröld hinna gömlu og hverfandi
viðskiptahátta skiptir ánægja neytandans ekki næstum því jafnmiklu
máli og hún gerir í því umhverfi sem
bílapöntunarappið Über og leiguappið
Airbnb hafa skapað. Á ferð okkar
höfum við notað þessi undur óspart,
til einföldunar og þæginda. Á Íslandi
ríkir mun meiri tortryggni gagnvart
Über og Airbnb en hér suður frá. Über
er beinlínis bannað. Hitt má helst ekki.
Stjórnvöld og hagsmunaaðilar hafa
sameinast um að gera þessum nútímaþjónustuháttum sem lægst undir höfði,
enda stórhættulegt að neytendur geti
pantað og notið þjónustu á einfaldan

hátt, vitað hvað þeir fá og gefið svo
dóma á eftir. Hvað þá að þjónustan sé
persónuleg, eignum sé deilt og að fólk
kynnist jafnvel. Á Íslandi ráða þursar of
miklu. Hræddir við nútímann. Þeir eru
spenntari fyrir stórskipahöfn í Finnafirði en möguleikum deilihagkerfisins.

Mannkyn eitt
Ein uppgötvun er þó öðrum fremri
hingað til. Við höfum kynnst því að
fólk er almennt gott. Þótt böl sé víða
lifir kærleikurinn. Það er líka eitthvað
magnað við það að ferðast heimshorna
á milli og uppgötva að áhugamálin og
húmorinn er sá sami. Fólk er að horfa á
sömu þættina á Netflix og ég.
Og súpan sem við sitjum öll í er líka
sú sama: Jökullinn á hinu fræga eldfjalli Cotopaxi er líka að hverfa, rétt
eins og ísinn á Snæfellsjökli. Fólkinu
í Ekvador finnst það alveg jafnhræðilegt. Spurningin sem blasir við, hún
sameinar mannkyn: Hvað ætlum við að
gera í því?

™

Hlustaðu
á hjartað þitt
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Nýjast
Pepsi-deild karla

Valur - Víkingur

3-3

0-1 Nikolaj Hansen (19.), 1-1 Emil Lyng
(55.), 1-2 Logi Tómasson (74.), 2-2 Birkir Már
Sævarsson (81.), 2-3 Sölvi Geir Ottesen (87.),
3-3 Gary John Martin (89.).

ÍBV - Fylkir

0-3

0-1 Ásgeir Eyþórsson (40.), Sigurður Arnar
Magnússon (sjálfsmark) 45.), 0-3 Sam
Hewson (57.).
.

Grindavík - Breiðablik

0-2

0-1 Aron Bjarnason (62.), 0-2 Kolbeinn
Þórðarson (90.).
.

FH - HK

2-0

1-0 Jónatan Ingi Jónsson (9.), Brandur
Hendriksson Olsen (65.)

ÍA - KA

3-1

1-0 Tryggvi Hrafn Haraldsson (33.), 2-0
Viktor Jónsson (40.), 1-2 Hallgrímur Mar
Steingrímsson (45.), 3-1 Tryggvi Hrafn
Haraldsson (58.).

Stjarnan - KR

1-1

1-0 Hilmar Árni Halldórsson (vítaspyrna)
(45.), 1-1 Pálmi Rafn Pálmason (vítaspyrna)
(50.). Rautt spjald: Aron Bjarki Jósepsson
(KR) (45.).

Sandra Erlingsdóttir, leikstjórnandi Vals, stýrði sóknarleiknum af miklum myndarbrag og skoraði fjögur mörk í leiknum i gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Valur vann allt sem í boði var
Valur er þrefaldur meistari í handbolta kvenna
en liðið lagði Fram að
velli 3-0 í úrslitaviðureign Olísdeildarinnar.
Íris Björk Símonardóttir
lokaði marki Vals í leikjunum þremur og var
valin leikmaður úrslitakeppninnar.
HANDBOLTI Valur vann Fram 25-21
í þriðja leik liðanna í úrslitum Olísdeildar kvenna í handbolta í Origohöllinni að Hlíðarenda í gær. Þar
með höfðu Valskonur betur 3-0 í
rimmu liðanna um Íslandsmeistaratitilinn og 17. titillinn í höfn hjá
Hlíðarendaliðinu. Hlutverkin snérust því við frá því í fyrravor þegar
Fram bar sigurorð af Val og varð
Íslandsmeistari.
Valur er þrefaldur meistari en

liðið vann Fram sömuleiðis í bikarúrslitum og varð deildarmeistari
eftir baráttu við Fram í allan vetur.
Lovísa Thompson, Morgan Marie
Þorkelsdóttir og Sandra Erlingsdóttir voru markahæstar hjá Val
með fjögur mörk hver.

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

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

8PKYHU¿VY
kælimiðill
Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

QQ

Að öðrum ólöstuðum var hins
vegar Íris Björk Símonardóttir
fremst á meðal jafningja en hún,
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir
og Gerður Arinbjarnar mynduðu
þéttan varnarmúr sem Fram átti í
miklum erfiðleikum með að brjóta
niður.
Írís Björk varði um og yfir 20
skot í leikjunum þremur og hún,
þétt vörn Valsliðsins og agaður og
góður sóknarleikur urðu til þess að
Fram náði ekki að verja titil sinn og
bikarinn verður á Hlíðarenda næsta
árið hið minnsta.
„Þetta er algjörlega geggjuð tilfinning og eitthvað sem ég gæti
klárlega vanist. Þó svo að ég hafi
gert þetta áður þá er sú stund þegar
þetta er í höfn alltaf jafn innileg.
Umgjörðin í þessum leik var líka
alveg einstök og ég man ekki jafn
mikilli stemmingu á handboltaleik. Stuðningsmenn okkar voru
algerlega frábærir og þeir eiga mikið
hrós skilið,“ sagði Iris Björk í samtali
við Fréttablaðið eftir leikinn.
Íris Björk var hætt handboltaiðkun en tók fram skóna á nýjan
leik síðasta haust og það munaði svo
sannarlega um hana í Valsmarkinu.
Hún varði mikilvæga bolta á lokakafla leiksins sem hjálpuðu liðinu
að hafa betur í leiknum og sigla titlinum í höfn.
„Mér fannst við ofboðslega góðar
í þessu einvígi og við mættum mjög

Sóley setti
heimsmet
KR AF TLYF TINGAR Sól ey Mar grét
Jóns dótt ir kraftlyftingakona sem
er fædd árið 2001 varð í gær Evrópu meist ari í +84 kg flokki stúlkna
í kraft lyft ing um. Auk þess að verða
Evrópumeistari setti Sóley Margrét
heimsmet stúlkna í hnébeygju er
hún lyfti 265,5 kílóum.
Sóley bætti heild arárang ur sinn
um 20,5 kg en hún var nálægt því
að lyfta 217 kg í réttstöðu sem hefði
fært henni heimsmet líka í samanlögðu.
Sóley lyfti 265,5 kg í hnébeygju,
155 kg í bekkpressu og 200 kg í réttstöðulyftu, saman lagt 620,5 kg og
vann gullverðlaun í öllum greinum
og tryggði sér titilinn ör ugglega. – hó

Þetta er algjörlega
geggjuð tilfinning
og eitthvað sem ég gæti
klárlega vanist.
Íris Björk Símonardóttir

Hilmar Örn bætti 11 ára gamalt met.

Hilmar bætti
Íslandsmet
einbeittar til leiks í þennan leik.
Fyrir utan fyrsta leikinn þar sem
við unnum frekar sannfærandi
voru þetta samt hörkuleikir sem
hefðu getað endað hvorum megin
sem var. Sem betur fer náðum við
að kreista fram sigra og mér fannst
Ágúst [Jóhannsson] klókur í þessum leikjum. Hann sá til þess að við
vorum með gott leikplan og svör
við því sem Framliðið var að gera,“
sagði Íris Björk enn fremur.
„Við fundum það svona þegar tók
að vora að við værum með mjög
öflugt lið sem gæti klárlega barist
um alla þrjá titla sem í boði voru.
Við vissum alveg að það yrði erfitt
en alveg vel raunhæft. Við settum
stefnuna á það og höfum spilað frábærlega undanfarnar vikur og mér
finnst við hafa sýnt það að við séum
með besta lið landsins, allavega á
þessum tímapunkti,“ sagði hún um
spilamennsku Vals í úrslitakeppninni. hjorvaro@frettabladid.is

FR JÁLSAR ÍÞRÓTTIR Hilmar Örn
Jónsson úr FH bætti í gær Íslandsmet karla í sleggjukasti. Hilmar Örn
kastaði sleggjunni 75,26 metra úti
í Bandaríkjunum og bætti þar með
ellefu ára gamalt met Bergs Inga
Péturssonar sem var 74,48 metrar.
Hilmar Örn stundar nám og
keppir í sleggjukasti fyrir University of Virginia. Hann byrjaði
tímabilið frábærlega í byrjun apríl
þegar hann kastaði sleggjunni 72,21
metra á sínu fyrsta móti.
Það var lengra en hann kastaði
allt árið 2018 og rétt frá hans fyrri
besta árangri frá árinu 2017 sem var
72,38 metrar.
Fyrir svo rúmri viku bætti Hilmar
Örn sinn besta árangur þegar hann
kastaði 73,13 metra. Hilmar Örn
byrjaði tímabilið því mjög vel og
voru þessi tvö mót svo sannarlega
góður fyrirboði fyrir það sem koma
skyldi. – hó

Skál fyrür hollustu
ÍSLENSKA / SIA.IS / NAT 00000 12/15
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 36. umferðar 2018-19

Tottenham - West Ham 1-0
0-1 Michail Antonio (67.).

Crystal P. - Everton

0-0

Fulham - Cardiff

1-0

1-0 Ryan Babel (79.).

S’hampton - Bournem.

3-3

1-0 Shane Long (12.), 1-1 Dan Gosling (20.),
1-2 Callum Wilson (32.), 2-2 James Ward
Prowse (55.), 3-2 Matt Targett (67.), 3-3
Callum Wilson (86.).

Watford - Wolves

1-2

0-1 Raul Jimenez (41.), 1-1 Andre Gray (49.),
1-2 Diogo Jotam (77.).

Brighton - Newcastle

1-1

0-1 Ayoze Perez (18.), 1-1 Pascal Gross (75.).

Leicester - Arsenal

3-0

1-0 Youri Tielemans (59.), 2-0 Jamie Vardy
(86.), 3-0 Jamie Vardy (90.).

Burnley - Man.City

0-1

0-1 Sergio Agüero (60.).

Man.Utd - Chelsea

1-1

1-0 Juan Mata (11.), 1-1 Marcos Alonso (43.).

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

L
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
26

U

J

T

30 2
4
28 7
1
23 1 12
20 8
8
18 9
8
19 8
9
15 9 12
15 6 15
14 8 14
14 8 14
13 7 16
12 7 17
11 9 16
12 6 18
11 7 18
9 11 16
9
8 19
9
4 23
7
5 24
3
5 28

S
91
89
70
68
66
65
54
51
50
50
46
43
42
42
40
38
35
31
26
14

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson
Var í byrjunarliði Everton
sem sóknartengiliður
og var tekinn af velli á
84. mínútu þegar Everton gerði
markalaust jafntefli við Crystal
Palace. Gylfi Þór komst nokkrum
sínum í fín færi til þess að skora en
tókst ekki að finna netmöskvana.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.
Kom inn á sem varamður á 76. mínútu
þegar Burnley beið lægri hlut gegn
Manchester City með einu marki
gegn engu. Þrátt fyrir tapið er
Burnley hins veagr sloppið við fall
úr deildinni þegar tvær umferðir
eru eftir af deildarkeppnini.

Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson
Lék fyrstum 87 mínúturnar þegar Cardiff laut í
lægra haldi fyrir Fulham með einu
marki gegn engu. Aron Einar átti
fínan leik inni á miðsvæðinu en
það dugði ekki til þess að tryggja
Cardiff City mikilvæg þrjú stig.

Aston Villa

Birkir Bjarnason
Sat á bekknum þegar
Aston Villa gerði 1-1
jafntefli á móti Leeds
United í ensku B-deildinni.

Manchester United og Chelsea þurftu að sætta sig við jafntelfi þegar liðin áttust við á Old Trafford í gær í baráttu tveggja liða sem eru að freista þess að komast í

Chelsea og Man. Utd færðust
hænufeti framar um helgina
Baráttan um sæti í
Meistaradeild Evrópu
á næsta keppnistímabili er mjög spennandi. Liðin sem eru í
þeirri baráttu áttu ekki
góða helgi og mistókst
tveimur þeirra að bæta
stöðu sína umtalsvert.

ENSKI BOLTINN Fjögur lið berjast um
að fylgja Manchester City og Liverpool í Meistaradeild Evrópu á næstu
leiktíð. Alla jafna ættu fjögur efstu
lið deildarinnar að fá þátttökurétt
í Meistaradeildinni fyrir Englands
hönd en góð frammistaða Tottenham Hotspur í Meistaradeildinni
eða Arsenal og Chelsea í Evrópudeildinni gæti orðið til þess að eitthvert liðanna sem endar í fjórða
sæti fái ekki farseðil í Meistaradeildina.
Um helgina virtist sem löngun
Totthenham Hotspur og Arsenal
til þess að hafna á meðal fjögurra
efstu liða deildarinnar þegar upp
verður staðið ekki vera ýkja mikil.
Tottenham laut í lægra haldi fyrir
West Ham United en var reyndar
sterkari aðilinn lengstum í leiknum en þetta var annað tap Tottenham í síðustu þremur leikjum liðsins í deildinni. Þá hafa lærisveinar
Mauricio Pochettino enn fremur
beðið ósigur í fjórum af síðustu sjö
deildarleikjum sínum.
Þeim til varnar er leikmannahópur liðsins ekki jafn breiður og
hinna liðanna í kring og er lemstraður vegna meiðsla lykilleikmanna.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Öruggur sigur Leicester
City gegn Arsenal voru
óvæntustu úrslit
helgarinnar. Kannski
ekki sú staðreynd að
Leicester City hafi farið með
sigur af hólmi í leiknum heldur
frekar hversu öruggur sigurinn var. Leicester City hefur
gert nokkrum af efstu sex liðum
deildarinnar skráveifu í vetur
og það hélt áfram um helgina.
Hvað kom á óvart?
Southampton bjargaði
sér frá falli um helgina
með 3-3 jafntefli sínu
gegn Bournemouth.
Þrátt fyrir 1-0 tap
Burnley gegn Manchester City
eru Jóhann Berg Guðmundsson
og samherjar hans hjá Burnley
sömuleiðis sloppnir við fall úr
deildinni.
Mestu vonbrigðin
Cardiff City með
Aron Einar Gunnarsson mistókst að laga
stöðu sína í fallbaráttu
deildarinnar þegar liðið
mætti föllnu liði Fulham. Ryan
Babel sá til þess að lífróður Cardiff City verður ansi erfiður í
lokaumferðum deildarkeppninnar.

Leikmaður helgarinnar
Jamie Vardy hefur gengið í endurnýjun lífdaga
undir stjórn Brendan Rodgers hjá Leicester
City en hann skoraði tvö marka liðsins þegar
liðið lagið Arsenal að velli með þremur
mörkum gegn engu um helgina.
Enski framherjinn var fallinn í ónáð og
farinn að sitja heilu og hálfu leikina á varamannabekknum undir stjórn Claude Puel sem
svo var látinn taka pokann sinn.
Vardy er hraður og síógnandi framherji sem er óþolandi fyrir varnarmenn að eiga við.
Þrátt fyrir að Rodgers aðhyllist
að leika knattspyrnu sem gengur
út á að halda boltanum innan
liðsins og leika frekar tæknilega
góðum leikmönnum hefur og
það sé kannski ekki helsti kostur
Vardy hefur hann blómstrað
undir stjórn hans.
Það er vonandi fyrir Leicester City að Vardy haldi áfram
uppteknum hætti og raði inn
mörkum fyrir liðið í síðustu tveimur umferð
deildarkeppninnar.

Leikjadagskrá Tottenham Hotspur
sem hefur verið stíf virtist hafa tekið
toll af leikmönnum liðsins sem voru
þreyttir undir lok leiksins.
Arsenalmenn sýndu hins vegar
enn meira viljaleysi en nágrannar
þeirra og erkifjendur þegar liðið
laut í lægra haldi í sínum þriðja
deildarleik í röð. Að þessu sinni
var það Leicester City sem fór með
sannfærandi 3-0 sigur af hólmi í leik
liðanna. Arsenal hefur nú tapað í
fjórum af síðustu fimm deildarleikjum sínum. Unay Emery hefur hvílt

lykilleikmenn sína í deildinni undanfarið og svo virðist sem hann hafi
meiri hug á að viðhalda frábæru
gengi sínu í Evrópudeildinni en að
sigla þriðja eða fjórða sætinu í höfn.
Að lokum skildu Manchester
United og Chelsea jöfn 1-1 í leik
liðanna á Old Trafford. Manchester United batt þar enda á þriggja
leikja taphrinu í deildarkeppninni
og Meistaradeildinni og náði í sálfræðilega mikilvægt stig þrátt fyrir
að liðið þyrfti sárlega á þremur
stigum að halda.
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KYNNINGARBLAÐ

Heilsa

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér
nýjustu fréttir dagsins og
ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.

„Þegar hjólað er í löngum og bröttum brekkum þarf að endurstilla skilningarvitin og vöðvaminnið og um leið að huga að því hvað sé í raun hættulegt,“
segir Helgi Berg Friðþjófsson, vélvirki, verkstæðisformaður og hjólreiðakappi með meiru, sem fór í mikla ævintýraferð síðasta sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Skilningarvitin endurstillt
Sex daga hjólaferð kringum Mt. Blanc reyndist röð ævintýra og frábærra upplifana hjá Helga Berg Friðþjófssyni og hjólafélögum hans síðasta sumar. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

H

elgi Berg Friðþjófsson, vélvirki og verkstæðisformaður
hjá Hjólaspretti í Hafnarfirði, hefur frá unga aldri verið
öflugur hjólamaður og sérstaklega stundað fjallahjólreiðarnar
undanfarin ár. Síðasta sumar fór
hann ásamt góðum hópi í sex daga
ferð kringum Mt. Blanc, sem er
hæsta fjall Vestur-Evrópu og liggur
á landamærum Frakklands, Ítalíu
og Sviss. „Það var svo sannarlega
ótrúleg lífsreynsla að upplifa þetta
ævintýri. Að hjóla svona hátt uppi
í fjöllum og stanslaust niður í móti
í kannski klukkutíma er auðvitað
frábær upplifun og eitthvað sem
varla er hægt hérna heima. Þarna
eru líka góðir malbikaðir vegir
upp við slóðana sem gera aðgengi
svo auðvelt og þægilegt. Einn af
hápunktum ferðarinnar var að
fara yfir St. Bernard-skarðið yfir
til Ítalíu en þar gistum við á gömlu
hóteli í um 3.000 metra hæð, í 200
metra fjarlægð frá landamærum
Sviss og Ítalíu, með stórkostlegt
útsýni.“
Eðlilega er mikill munur á því að
hjóla í hlíðum Mt. Blanc og heima
á Íslandi. „Ég mundi segja að helsti
munurinn liggi í trjárótunum en
þær geta verið sleipar. Þegar hjólað
er í löngum og bröttum brekkum
þarf að endurstilla skilningarvitin
og vöðvaminnið og um leið huga
að því hvað sé í raun hættulegt.
Það gerist þó fljótlega á fyrsta degi.
Annar augljós munur er hversu
þægilegra er að hjóla í meiri hita og
geta verið léttklæddur. Fyrir vikið
er maður léttari á sér og upplifir sig
einhvern veginn frjálsari.“

Helgi Berg (t.v.) ásamt Steini Sævari í smá rigningu.

Hópurinn mættur og tilbúinn í ævintýrin fram undan.

Kviknaði á Instagram
Áhuginn á hjólaferðinni kviknaði
þegar félagarnir sáu myndir á
Instagram-síðu Ben Jones-ferðaþjónustunnar þar sem blöstu
við ótrúlegir slóðar í stórbrotnu
háfjallasvæði Mt. Blanc. „Við sáum
strax að það hlyti að vera gaman að
hjóla þarna. Fljótlega hófst vinnan
við að kanna hvort áhugi væri
fyrir að safna saman góðum hópi í
þennan leiðangur. Úr varð að auk
mín slógust með í för Gunnhildur
Georgsdóttir, Þórdís Georgsdóttir,
Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir,
Alexander Tausen, Steini Sævar
Sævarsson og Hjálmar Svanur
Hjálmarsson.“

Sex daga ævintýri
Hópurinn flaug fyrst til Genf en
þaðan var keyrt til Chamonix í
Frakklandi þar sem hópurinn hitti
starfsmenn ferðaskrifstofunnar.
Um var að ræða tvær öflugar og
reynslumiklar hjólreiðakonur,
Claire og Anne, sem skiptust á
að keyra og hjóla til skiptis með
hópnum. „Dæmigerður dagur
hófst klukkan 9 þegar hjólin voru
sett á kerruna og farangurinn

Helgi fremstur ásamt Heiðrúnu og Gunnhildi á fjórðu dagleið, hjólandi niður bratta brekku.

Þetta var oft ansi
bratt en frábær
upplifun á sama tíma.
Bremsurnar mínar
grilluðust á öðrum degi
svo ég keypti nýjar og
skellti á um kvöldið.

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
Frelsi til að veiða!

settur aftur í bílinn. Á hverjum degi
var keyrt 4-7 sinnum hátt upp í
hæðirnar þaðan sem við hjóluðum
skemmtilegar og tæknilegar leiðir
niður þar sem bíllinn, lest eða kláfur beið okkar fyrir næstu ferð upp.
Í lok dags var svo hjólað og endað á
næsta náttstað. Hringurinn tók sex
daga og enduðum við að honum
loknum aftur í Chamonix.“

Bremsurnar grilluðust
Allt í allt hjólaði hópurinn um
275 km vegalengd á sex dögum.
„Þetta var oft ansi bratt en frábær
upplifun á sama tíma. Bremsurnar
mínar grilluðust á öðrum degi
svo ég keypti nýjar og skellti á um
kvöldið. Hjólið virkaði vel eftir það.
Eina áfall ferðarinnar var þegar
tvö gleymdu sér á fyrsta hjóladegi
og fylltu á brúsana fyrir neðan
trjálínu, þar sem saurgerlamengun
er gulltryggð. Þau gáfu öðrum að
drekka með sér sem veiktust en
þó mismikið. Einn okkar endaði
t.d. í sjúkrabíl með saltvatn í æð
en verst var að við héldum að
hann væri með sólsting og vorum
búin að senda hann í kalda sturtu.
Eftir þessa ævintýraför tókum við
þrjá daga í Les Gets Bikepark sem
var talsvert öðruvísi en náttúrulegu slóðarnir enda manngerðar
brautir. Það er alltaf auðvelt að
skemmta sér á fjallahjóli, sérstaklega í svona frábærum félagsskap.“

Byrjaði ungur

00000

ÞETTA ER BYRJAÐ!
www.veidikortid.is

Hópurinn eyddi þremur dögum í Les Gets Bikepark.

Eins og fyrr segir byrjaði Helgi
snemma að stunda hjólreiðar en
hann eignaðist fyrsta hjólið fimm
ára. „Um árið 1990 var faðir minn
að vinna hjá Ríkissjónvarpinu og
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu
í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Helgi Berg Friðþjófsson eignaðist fyrsta hjólið sitt fimm ára gamall og
hefur stundað hjólreiðar síðan af miklu kappi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

þar sá ég UCI MTB XC og UCI DH
keppnir á Eurosport-stöðinni. Þessi
upplifun hafði mikil áhrif á mig.
Þremur árum síðar keypti ég fyrsta
keppnishjólið mitt fyrir fermingarpeningana með styrk frá afa
mínum Helga Dan og pabba. Síðan
þá hef ég keppt í flestum íþróttum
innan hjólreiða og varð m.a.
Danmerkurmeistari í Downhill
hjólreiðum árin 2005 og 2006. Árið
2017 náði ég því stóra markmiði að
verða Íslandsmeistari í Downhill
tíunda árið í röð. Auk þess á ég líka
stórt safn fornhjóla og 90’s fjallahjóla sem ég hef verið að dunda
mér við að gera upp í rólegheitum.“

Ýmislegt fram undan
Fram undan eru ýmis hjólaævin-

týri hjá Helga og vinum hans. „Í
lok maí og í byrjun júní erum við
Gunnhildur, Þórdís og Heiðrún
að fara til Wales að taka alþjóðlegt PMBI-þjálfaranámskeið. Þar
fæ ég vonandi að prófa nýja Santa
Cruz-hjólið mitt sem Hjólasprettur
er að byrja að flytja til landsins. Við
stofnuðum fjallahjóladeild innan
Brettafélags Hafnarfjarðar árið
2017 og erum með krakkanámskeið þar og sjáum fyrir okkur að
byggja upp deildina sem hjólreiðafélag á barnastarfi. Ég er auðvitað
svo lukkulegur og heppinn að
geta stundað þetta áhugamál
og keppnir af kappi með góðum
stuðningi hjólreiðaverslunarinnar
hjolasprettur.is þar sem ég sjálfur
starfa.“

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

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf
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Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

693 3356

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Anna F.
Gunnarsdóttir.

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla
Pétursson

Snorri
Snorrason

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali Löggiltur Fasteignasali.
Stílisti.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K
899 9083
Löggiltur fasteignasali

895-2115

892 8778

Síðan

1995

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

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

Gott parhús í Grafarvogi
M
iklaborg og Jórunn löggiltur fasteignasali kynna:
Leiðhamra 28, Grafarvogi,
fallegt parhús hannað af Arkitektaþjónustunni sf. Byggt árið 1990 og
er tveggja hæða. Stærð húss með
bílskúr er 227,4 fm.
Falleg aðkoma er suðaustan
megin, þar sem hönnun hússins
nýtur sín með frumlegum formum
og gluggum. Vel hefur verið hugsað
um bæði hús og garð en þar er tjörn
og hraun látið njóta sín í mishæðóttu landi.
Úr forstofu er innangengt inn
í bílskúr sem er 39,5 fm að stærð,
tveggja bíla skúr, mjög snyrtilegur,
upphitaður, með heitu/köldu vatni
og rafdrifinni hurð. Göngudyr inn í
bílskúrinn við hliðina á innganginum í húsið. Frá opnu holi er eldhús
með u-laga innréttingu, borðstofa
og stofa. Stofan, borðstofa og eldhúsið er opið rými. Arinn í stofu.
Úr borðstofu er útgengt í garðskála
sem er 16 fm að stærð og gefur góða
tengingu við garðinn.
Vandaður viðarstigi á milli hæða
sem setur mikinn svip á heildarmyndina. Þegar komið er upp á

Akurholt 6 - 270 Mosfellsbær

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Sigurður Gunnarsson

Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

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

Leirvogstunga 17 - 270 Mosfellsbær
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Fallegt 182,7 m2 einbýlishús á einni hæð
með bílskúr. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyritingu,
þvottahús, búr, eldhús, sjónvarpshol,
eldhús, stofu og borðstofu, sólstofu og
bílskúr. Tvær hellulagðar innkeyrslur. Hellulögð verönd og timburverönd. V. 69,9 m.

Sölkugata 3 - 270 Mosfellsbær

Laust við kaupsamning

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög fallegt 200 m2 einbýlishús á einni hæð innst í botnlanga á fallegum útsýnisstað.
Eignin skiptist í hjónaherbergi með fataherbergi, svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
sjónvarpshol, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. Stórir gluggar með glæsilegu útsýni og
mikil lofthæð sem gerir eignina bjarta og skemmtilega. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Stórt steypt og hellulagt bílastæði og viðhaldslítil lóð með hellulagðri verönd. V. 94,9 m.

Skálahlíð 21 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

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.

S

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:00 til 18:30
Mjög fallegt og skemmtilega hannað 278,8 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsilegum
útsýnisstað innst í lokuðum botnlanga. Eignin skiptist í stofu/borðstofu, eldhús, þrjú
barnaherbergi, eitt gesta/vinnherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi,
baðherbergi, þvottahús, hol, geymslu og bílskúr. Stór timburverönd í suðvesturátt. Mjög
hátt er til lofts í stofu sem opnar sig á móti fallegu útsýni. V. 96,9 m.

Mjög fallegt 237 fm einbýlishús með
bílskúr, innst í botnlanga við Reykjamel
13 (Blómvangur) í Reykjahverfi. Eignin
stendur á 2100 fm gróinni og skjólsælli
eignarlóð. Rétt við lóðarmörkin rennur
Varmá og er stutt í náttúruna og góðar
gönguleiðir. Gamalt og sjarmerandi hús
með góða sál og mikla sögu. V. 94,5 m.

bergi, fataherbergi er vestan megin
í rýminu en þar væri einnig mjög
auðvelt að gera eitt herbergi til
viðbótar ef vill. Í dag eru barnaherbergin tvö samkvæmt teikningu,
hjónaherbergi með góðri lofthæð
og skápum.
Nánari upplýsingar um eignina
veitir Jórunn löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða jorunn@
miklaborg.is

Miðleiti 4, íbúð 402 - 103 Reykjavík

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

S

Falleg og rúmgóð 120,7 m2. 3-4ra
herbergja íbúð á 4. hæð, ásamt bílastæði
í bílageymslu. Eignin er skráð 146,1
m2, þar af íbúð 120,7 m2 og bílastæði
í bílageymslu 25,4 m2. Íbúðin skiptist
í anddyri, hol, samliggjandi stofur, tvö
svefnherbergi, eldhús. baðherbergi og
þvottahús. Sér geymsla í sameign og
stæði í bílastæðahúsi. V. 53,9 m.

Laugarnesvegur 112, íbúð 203 - 105 Reykjavík
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Opið hús í dag mánudag
frá kl. 18:00 til 18:30

S

65 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð við
Laugarnesveg 112 í Reykjavík. Eignin er
skráð 65 m2, íbúð 60,3 m2 og geymsla 4,7
m2 og skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi.
V. 33,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Blómvangur - 270 Mos.

HÚ

aðra hæð er lofthæðin mikil og
þakgluggar sem hleypa góðri birtu
inn í mitt húsið. Þar er herbergi og
sjónvarpsherbergi sem bæði eru
opin en hægt að loka. Útgangur
á stórar svalir. Baðherbergi með
góðum glugga og innréttingum
á baði. Þvottahúsið er sér, þar er
einnig gluggi og góð vinnuaðstaða
ásamt tengingu fyrir þvottavél og
þurrkara.
Herbergi sem er opið í dag, en
samkvæmt teikningu er hjónaher-

Hringdu og bókaðu skoðun

Svanþór Einarsson

OP

Skemmtileg hönnun er á húsinu, háir gluggar sem hleypa birtu í gegnum það.

Krummahólar 8 - 111 Reykjavík
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Opið hús þriðjudaginn 30. apríl frá kl. 17:30 til 18:00
Glæsileg 166,6 m2, 6 herbergja penthouse íbúð á 2 hæðum með glæsilegu útsýni í lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Skv. Þjóðskrá Íslands er eignin skráð íbúð á neðri hæð
26,8 m2, íbúð á efri hæð 139,8 m2 og bílskúr 23,8 m2, samtals 190,4 m2. Eignin skiptist í
tvær stofur, eldhús, fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, geymslu og stæði í bílageymslu. V. 53,5 m.

Grenibyggð 12 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

107,0 m2 raðhús á einni hæð. Eignin skiptist
í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, forstofu,
eldhús og stofu. Geymsluloft. Stórt hellulagt bílaplan og timburverönd í suðurátt.
Geymsluskúr er á baklóð. Mikil lofthæð
er í húsinu sem gerir eignina bjarta og
skemmtilega. Leikskóli í göngufæri.
V. 50,9 m.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

1957

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

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

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

SKILDINGANES 29
101 REYKJAVÍK

STIGAHLÍÐ 64
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Fallegt og mikið endurnýjað 233,5 fm einbýlishús á einni hæð sem skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu, hol, eldhús,
arinstofu, borðstofu, setustofu, sjónvarpsherbergi, 3-4 svefnherbergi, baðherbergi og bílskúr. Húsið hefur verið endurnýjað að innan
sem utan á undanförnum árum og hannað að hluta í samráði við Sólveigu Andreu innanhúsarkitekt.
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. 847 7000, armann@eignamidlun.is

HRAUNBÆR 53
110 REYKJAVÍK

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

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

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

Stórglæsilegt 350.3 fm vel staðsett einbýlishús með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Húsið var endurnýjað á vandaðan hátt árið 2008
og 2009. Fimm svefnherbergi, 3 baðherbergi og gestasnyrting. Stór afgirt lóð og harðviðarverönd með heitum potti til suðurs. Húsið
er laust til afhendingar við kaupsamning.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is og Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

BAUGHÚS 20
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Mikið endurnýjað 160.6 fm raðhús á einni hæð með bílskúr. Húsið er skráð 139,9 fm og bílskúr staðsettur í lengju bílskúra er 20,7 fm.
Endurnýjaðar innréttingar, fataskápar, gólfefni, innihurðar,hluti glugga og glers, raflagnir og fl. V. 72,0 m
Opið hús þriðjudaginn 30. apríl milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

ÓÐINSGATA 4
101 REYKJAVÍK

VÍÐIMELUR 53
107 REYKJAVÍK

161.6 fm 4 herb. íbúð með bílskúr, heitum potti og miklu útsýni. Eignin skiptist í: Forstofu, þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús,
þvottahús, baðherbergi og bílskúr. V.72,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

LAUFENGI 29
112 REYKJAVÍK

RAÐHÚS EÐA PARHÚS
ÓSKAST
Traustur kaupandi hefur beðið okkur að
útvega 150 – 200 fm raðhús eða parhús á
gjarnan einni hæð með bílskúr. Æskileg
staðsetning Reykjavík, Seltjarnarnes,
Mosfellsbær, Kópavogur eða Álftanes.

BÓKIÐ SKOÐUN
Góð 82,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð. í fallegu gömlu húsi í
hjarta miðborgarinnar. Mikil lofthæð (um 2,6m). Einstakt útsýni er
úr íbúðinni. V. 45,6 m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110,
hrafnhildur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
3ja herb íbúð með bílskúr og geymslulofti í risi samtals 91,6 fm.
Eigninni fylgir sérafnotaréttur af bílastæði og innkeyrslu fyrir
framan bílskúrinn. V. 43,9 m
Opið hús þriðjudaginn 30. apríl milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Hilmar Hafsteinsson lg. fs s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
Um er að ræða glæsilega 79.5 fm 3ja herbergja íbúð ásamt
stórum og góðum sólpalli sem snýr til suðvesturs. Stutt er í alla
almenna þjónustu. V. 38,9 m
Opið hús mánudaginn 29. apríl milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@
eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11
Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
s. 588 9090

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

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

BAKKASTAÐIR 119
112 REYKJAVÍK

SÍMI 588 9090

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

BAKKASTAÐIR 147
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Gott 147 fm raðhús á einni hæð með bílskúr. Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa með góðri lofthæð. Sólpallar framan og aftan við
húsið. V. 71,9 m
Opið hús þriðjudaginn 30. apríl milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

GARÐATORG 4B
210 GARÐABÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt 211.3 fm 5 herbergja raðhús á 4 pöllum með bílskúr á einstökum útsýnisstað í Reykjavík. Húsið er teiknað af Páli
Hjaltasyni arkitekt. Eignin skiptist í forstofu, stóra stofu með mikilli lofthæð með stórum gólfsíðum gluggum, innfelldri lýsingu og
stórbrotnu sjávarútsýni. Gengið út á pall úr stofu. Opið eldhús inn í stofu. 2 baðherbergi, 3-4 svefnherbergi, eymbað, geymsla og
bílskúr. Falleg og einstök eign á frábærum útsýnisstað í Reykjavík. V. 88,9 m
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is og Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

ÁLFABREKKA 15
200 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN
337.5 fm einbýli/tvíbýli með aukaíbúðum á einstökum útsýnistað í norðurhliðum Kópavogs. Í húsinu í dag eru fjórar íbúðareiningar
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

KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

108.0 fm 3 herb. íbúð á 3.hæð í nýlegu vönduðu álklæddu lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar, tvennar yfirbyggðar svalir, útsýni. Stæði í
bílageymsluhúsi fylgir. V. 64,9 m.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

ÞINGVAÐ 45
110 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
203.6 fm einstaklega vel staðsett raðhús á 2.hæðum m bílskúr. 4 svefnherbergi, stórar suðursvalir. Parket og flísar á gólfum,
sérverönd. Mjög góð aðkoma að húsinu. Stutt í skemmtilegar gönguleiðir og að Elliðavatni. Steinsnar í góðan skóla og leikskóla.
V. 80,9 m.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

EDENREITUR
HVERAGERÐI

OPIÐ HÚS
Fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klapparholt í Hafnarfirði. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús,
þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Stórir gluggar og glæsilegt útsýni til sjávar og út á golfvöll. Skjólgóður sólpallur. V. 79,9 m
Opið hús þriðjudaginn 30. apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is, Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Edenbyggð er nýtt íbúðahverfi við göturnar í Aldinmörk í Hveragerði. 63-80 fm tvegggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir.
V. frá 28,9 m.
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is,

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

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

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Nýbygging – Reykjanesbær. Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir við Dalsbraut. Staðsetning er afar góð við Stapaskóla.
Mýrargata 27 og 29. Nýbygging – Þrjár íbúðir. Til afhendingar strax.

Kjarrás 12 – Garðabæ. Endaraðhús.
• Virkilega fallegt og vandað 179,1 fm. endaraðhús
á einni hæð með innbyggðum bílskúr á stórri og
gróinni lóð við Kjarrás í Garðabæ. Húsið er steypt
einingahús klætt marmarasalla. Viðarverönd til
suðurs og austurs með skjólveggjum.
• Húsið er vel innréttað með ljósum innréttingum,
ljósu parketi og ljósum hurðum.
• Opið rými sem rúmar opið eldhús með borðað
stöðu og setu-/borðstofu. Þrjú svefnherbergi.
Húsið er vel staðsett innst í lokaðri götu við
opið svæði.

• Tvær 120,1 fm. 3ja - 4ra herbergja íbúðir á 2. og
3. hæð við Mýrargötu nr. 27 og 29 í Reykjavík.
Íbúðirnar er lausar til afhendingar við kaupsamning.

Verð 66,9 millj.
• 62,7 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með
sérgarði við Mýrargötu 29 í Reykjavík.
• Aukin lofthæð er í hluta íbúðanna. Þrefalt gler og
aukin hljóðeinangrun.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 79,9 millj.

Verð 37,9 millj.

Smárarimi 9. Vel staðsett einbýlishús.
S
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Mýrargata 26. Glæsileg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð.
Eignin verður til sýnis í dag, mánudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Fallegt 198,4 fm. 5 herbergja einbýlishús á einni
hæð að meðtöldum 39,6 fm. bílskúr. Aukin loft
hæð er í öllu húsinu og gólfhiti.
• Stór stofa með gluggum til austurs, suðurs og
vesturs. Fjögur herbergi. Rúmgott eldhús sem er
opið við stofu.
• Húsið er klætt með harðviði og ﬂísum. Lóðin er
gróin með trjám, runnum og grasﬂöt. Mynstursteypt aðkeyrsla fyrir framan hús. Stór afgirtur
sólpallur með útgengi frá stofu.
Húsið stendur innarlega í rólegri botnlangagötu. Afar góð staðsetning þar sem stutt er í
margs konar þjónustu og skóla.

S
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Mjög falleg 128,9 fm. íbúð á 6. hæð og sér
bílastæði í bílageymslu. Mikils útsýnis nýtur úr
íbúðinni. Svalir til austurs út af stofu.
• Stofa með gólfsíðum gluggum. Opið eldhús við
stofu. Þrjú svefnherbergi. Tvö baðherbergi.
• Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekk
legan hátt. Á 7. hæð hússins eru stórar sameiginlegar útsýnissvalir með glerhandriðum.
Staðsetning eignarinnar er mjög góð við
Grandagarðinn, sem hefur verið í mjög
mikilli uppbyggingu og iðar af mannlíﬁ í dag
með verslunum, veitingastöðum og annarri
þjónustu.

Verð 83,9 millj.

Langalína 7 - Garðabæ. 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.
S
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Glæsileg 119,1 fm. útsýnisíbúð með mjög mikilli
lofthæð að hluta og rúmgóðum svölum til
austurs á efstu hæð. Sér bílastæði í bílageymslu.
• Útsýnis nýtur frá eigninni yﬁr Arnarnesvoginn, að
Kópavogi, Reykjavík og Bláfjöllum.
Skipulag íbúðarinnar er mjög gott. Stór og björt
stofa. Eldhús með miklum innréttingum, eyju
og stórri borðaðstöðu við útbyggðan glugga.
mjög stór og með fallegu útsýni.
Staðsetning eignarinnar er góð. Stutt er í Sjálandsskóla, ylströndina og fallegar gönguleiðir.

Verð 93,9 millj.

Sóltún 7. 3ja herbergja íbúð - Laus strax
S
HÚ
Ð G
I
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 18.15 – 18.45
• 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.

Verð 64,9 millj.

Krókabyggð 1a – Mosfellsbæ. Frábær staðsetning.
S
HÚ G
Ð DA
I
O P I ÐJ U
ÞR

Heiðargerði 104.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• 225,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum við
Krókabyggð í Mosfellsbæ. Húsið er 6 herbergja
með þremur svefnherbergjum og þremur stofum
auk stúdíóíbúðar í bakhúsi. Arinn í einni stofunni.
• Húsið lítur vel út að utan og hefur fengið gott
viðhald í gegnum árin. Garðurinn er sérstaklega
glæsilegur með hellulagðri verönd á baklóð til
suðurs með útgengi frá stórum sólskála. Heitur
pottur og tjörn eru í bakgarði.
• Arkitekt hússins er Albína Thordarson. Sann
kölluð sveit í borg Mosfellsbæ.
Staðsetningin er frábær. Barnvæn staðsetning
þar sem stutt er í leikskóla og grunnskóla.

S
HÚ AG
Ð
D
I
O P I ÐJ U
ÞR

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 18.15 – 18.45
• Afar falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja
ósamþykkt íbúð í risi í steinsteyptu tvíbýlishúsi.
• Gólfﬂötur íbúðar er þó nokkuð stærri en uppgefnir
fermetrar þar sem mikill hluti hennar liggur undir
súð. Verulega góð nýting er á óskráðum
fermetrum sem liggja undir súð.
• Eignin var mikið endurnýjuð að innan árið 2014,
t.d. var eldhúsið endurnýjað að öllu leyti og opnað
inn í stofu, raﬂagnir endurnýjaðar, skipt um gólfefni
og baðherbergi endurnýjað að hluta.
• Afar glæsilegt útsýni er frá íbúðinni til vesturs,
norðurs og austurs.

Verð 29,9 millj.

Verð 89,9 millj.

Hringbraut 65. 3ja herbergja íbúð á efri hæð.

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

• 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.

S
HÚ G
Ð DA
I
O P I ÐJ U
ÞR

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá
kl. 17.00 – 17.30
• Mjög góð 72,9 fm. íbúð á 2. hæð við Hringbraut
í Reykjavík. Útgengi úr stofu á góðar suðvestursvalir. Auk þess er útgengi á norðvestursvalir frá
stigapalli sameignar.
• Lofthæð íbúðar er 2,6 metrar. Rúmgott risloft yﬁr
hluta íbúðar og tvær sérgeymslur í kjallara. Íbúðin
er mikið endurnýjuð. Má þar nefna nýtt eldhús,
gólfefni og skápar. Skipt var um alla tengla og
slökkvara og internettenglum komið fyrir í öllum
herbergjum.
• Íbúðin er öll nýmáluð og gluggar/hurðir lakkað.
Skipt var um þak á húsinu sl. haust.

Verð 41,9 millj.

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

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

Þóroddur S. Skaptason
lögg. fasteignasali
Sími:

868 4508

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Gunnar H. Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Svan G. Guðlaugsson Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
Sími: 773 6000

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími:

616 1313

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

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Sunnusmára 24-28
Einstaklega glæsilegar fullbúnar íbúðir
í nýjum miðbæ - 201 Smári - Sjón er sögu ríkari

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 1. maí kl. 14:00 - 15:30

Nýjar og glæsilegar íbúðir
að Sunnusmára 24-28 í Kópavogi.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar og veglega
innréttaðar með gólfefnum.
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr
góðri nýtingu fermetra.
Húsið er viðhaldslétt, einangrað og klætt
að utan með ál-tré gluggum.
Bílakjallarar eru útbúnir fullkomnum
rafhleðslukerfum. Einnig er rafhleðsla bíla
P¸JXOHJ¯Y¸OGXPVW¨²XP¯KYHUˋQX
Íbúðir útbúnar nýjustu snjalllausnum sem
miða að hagkvæmni og þægindum.
Snjallsímastýrður mynddyrasími, hitastýringar
RJPDUJWˌHLUD

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4

6P£ULHUQ¿WWRJHIWLUVµWWKYHUˋ
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu,
göngufæri er í alla helstu þjónustu.
Nánari upplýsingar um
lausar íbúðir á www.201.is
Verð frá :

108 Reykjavík

40,9 millj.

sími

569 7000

Nánari upplýsingar veita:

www.miklaborg.is

boði
r stærðir í
a
tt
y
re
lb
jö
F
herbergja
2ja, 3ja, 4ra

Með þér alla leið

Jón Rafn Valdimarsson Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 899 1178
jon@miklaborg.is
atli@miklaborg.is

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

Friðrik Þ. Stefánsson

Þórhallur Biering

Sími: 616

Sími: 896

hdl. og aðst. fasteignasala lögg. fasteignasali

1313
fridrik@miklaborg.is

8232
thorhallurb@miklaborg.is

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 29. apríl kl. 17:30 - 18:00

miðvikudaginn 1. maí kl. 16:00 - 16:30

Dynsalir 6

Garðastræti 40

201 Kópavogur

Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir::

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

101 Reykjavík

4ja herbergja endaíbúð á fyrstu hæð í
litlu fjölbýli ásamt bílskúr
Rúmgóður afgirtur pallur í suður
Þvottaherbergi innan íbúðar
Frábær staðsetning fyrir fjölskyldufólk, skóli,
íþróttahús, sundlaug og matvöruverslun
í nokkurra metra fjarlægð
Verð:

148 fm íbúð á miðhæð
Tvennar svalir
3 svefnherbergi - tvennar stofur
Nánari upplýsingar veitir:

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

55,9 millj.

.

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

75,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 30. apríl kl. 16:30 - 17:00

miðvikudaginn 1. maí kl. 17:00 - 17:30

Stakkholt 2a

Reynihlíð 5

105 Reykjavík

105 Reykjavík

íb 505

Nánari upplýsingar veitir:

Fallega 88 fm 2ja herbergja íbúð á 5. hæð

Stórt endaraðhús með aukaíbúð

Ný og nánast ónotuð íbúð

Eignin skiptist í 4 svefnherbergi

Harðparket og gardínur

3 baðherbergi

Stæði í lokaðri bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

48,9 millj.

.

Aukaíbúð %¯OVN¼U5µOHJXUVWD²XU¯+O¯²DUKYHUˋQX¯
nágrenni við Nauthólsvík
Verð:

98,0 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 1. maí kl. 12:00 - 13:00

þriðjudaginn 30. apríl kl. 17:15 - 17:45

Laugarnesvegur 66

Tangabryggja 13 og 15

105 Reykjavík

110 Reykjavík

3ja herbergja íbúð með sérinngangi
Mikið endurnýjuð eign
Gólfhiti, nýtt bað og eldhús
Nánari upplýsingar veitir:

/DXVˌMµWOHJD

Nánari upplýsingar veitir:

12 íbúðir eftir af 65
2ja herbergja og uppí 5 herb.
Lyftuhús
Stæði í bílageymslu

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

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

41,9 millj.

.

Verð frá:

34,1 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ˋPPWXGDJLQQPD¯NO

þriðjudaginn 30. apríl kl. 18:00 - 18:30

Stafnasel 1

Silungakvísl 19

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

110 Reykjavík

Fallegt 254 fm einbýlishús á góðum stað
¯6HOMDKYHUˋQX
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.
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

150,6 fm á jarðhæð og í kjallara
Eignin skiptist í 90 fm íbúð á jarðhæð
Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum,
baðherbergi með baðkari, eldhúsi
með eldri innréttingu
Að auki er 45 fm herbergi í kjallara og
sérgeymslur og sameiginlegt þvottahús

89,9 millj.

.

Verð:

49,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ˋPPWXGDJLQQPD¯NO

þriðjudaginn 30. apríl kl. 17:30 - 18:00

Jökulhæð 1

Heiðargerði 3

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg íbúð á þriðju hæð, stærð 120,5 fm
Íbúðin er vel skipulög, fermetrar nýtast vel
Rúmgóðar stofur með útgengt út á rúmgóðar
svalir, útsýni
Rúmgott herbergi í kjallara til útleigu
Aðstaða fyrir þvottavél innan íbúðar
Hús í ágætu viðhaldi

Verð:

94,5 millj.

108 Reykjavík

Endunýjað einbýlishús með
4 svefnherbergjum
Nýr lokaður sólpallur
Bílskúr
Nánari upplýsingar veitir:

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

Kjallari með sérinngangi
Verð:

Með þér alla leið

76,5 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 30. apríl kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 30. apríl kl. 17:00 - 17:30

Uglugata 32

Miðtún 34

Vel skipulögð 4-5 herbergja endaíbúð
á jarðhæð. Íbúð er skilað fullbúinni með
JµOIHIQXP(LJQLQQLWLOKH\ULUV«UDIQRWDˌ¸WXU
á lóð fyrir framan íbúð sem snýr í suðvestur.
Tvö stæði í bílageymslu fylgja eigninni.
Innangengt er úr bílageymslu inn í íbúð
á sömu hæð í gegnum sameign. Íbúðin er
tilbúinn til afheningar við kaupsamning.

Rúmgóð hæð ásamt bílskúr við
Miðtún í Reykjavík.
Snyrtileg endurnýjuð viðarinnrétting
í eldhúsi.
Stórar suðursvalir.
Eignin er miðsvæðis í Reykjavík og
stutt í alla þjónustu.
Eignin skráð 98,9 fm þar af 18,9 fm bílskúr.

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir::

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

Verð:

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

57,9 millj.

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

.

160 fm fullbúinn veitingarstaður með allri aðstöðu þmt innréttingar,
W¨NLVNYW¨NMDOLVWDNOµVHWWD²VW¸²XI\ULUYL²VNLSWDYLQLORIWU¨VWLNHUˋRJ
starfsmannaaðstöðu. Góð vörumóttaka. Frábær staðsetning með mikið
auglýsingargildi. Húsnæðið er laust frá og með 1. maí 2019.

þriðjudaginn 30. apríl kl. 17:30 - 18:00

Kirkjusandur 3

Ármúli 40 - 105 Reykjavík
Gott skrifstofu og þjónustuhúsnæði á 2. hæð við Ármúla 40. Um er að ræða
nokkrar stærðir til leigu, allt frá 33 fm til 233 fm rými. Miklir mögueikar að
laga skipulag að þörfum leigutaka. Gengið er inn í húsið á tveimur stöðum.
Staðsetning er mjög miðsvæðis.

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsileg og björt íbúð í lyftuhúsi á fyrstu
hæð Vinsæl staðsetning, örskammt frá
strandlengjunni og Laugardalnum
Í íbúðinni er garðstofa sem er upphituð
Sérafnotaréttur íbúðar á lóð
Stæði í lokaðri bílgeymslu merkt nr 20
Húsvörður, Mikil sameign, íbúð húsvarðar og
O¯NDPVU¨NWDUD²VWD²DRJˌ
Auka geymsla
Verð:

Vesturvallagata 2

101 Reykjavík

Einbýli á þremur hæðum
*µOIˌ¸WXUPK¨²\ˋUFPP¨OLVW

Tilboð óskast

Laugarvegur 54 - 101 Reykjavík
Mjög gott verslurrými í kjallara ásamt góðum lager
í þessu fallega húsi á Laugarvegi.
Heildarstærð er samtals 80 fm.
Góð stærð sem hentar fyrir margs konar starfssemi.

51,9 millj.

Engjasel 33

109 Reykjavík

Snyrtileg 91 fm, 3ja herb. íbúð á 3. hæð

Verð :

37,1 millj.

með stæði í lokaðri bílageymslu í góðu

FDIP

IM¸OE¿OLYL²(QJMDVHO¯6HOMDKYHUˋ

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

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Leiðhamrar 28

löggiltur fasteignasali

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi 109,5 fm
Verð : 37,9
að stærð á tæplega hektara eignarlandi
Steypt plata með gólfhita
Fjögur svefnherbergi / tvö baðherbergi
Geymsla / þvottahús
Innbú getur fylgt með sé sérstaklega samið um það

millj.

Verð :

84,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Fjölbýlishús á sex hæðum með 41 íbúðum
frá 2-5 herbergja, stærðum frá 55-200 fm
Fimm 6 herbergja raðhús á þremur hæðum,
stærðir frá 180-200 fm með möguleika á aukaíbúð
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Stórkostlegt útsýni úr mörgum íbúðum
%¯ODVW¨²L¯E¯ODJH\PVOXI\OJLUˌHVWXP¯E¼²XPRJ
tvö stæði raðhúsum
Raftenglar við bílastæði
Borðplötur úr steini

Vogabyggð

801 Grímsnes

112 Reykjavík

Húsið hannað af Arkitektaþjónustunni sf
Tveggja hæða enda parhús með tvöföldum
bílskúr - Möguleiki á 5 svefnherbergjum
Stórar svalir út úr hjónaherbergi
Einstakur garðskáli
Viðhaldslítlil garður með tjörn og hrauni

Trilluvogur 1
Borgarleynir 12

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 tAxel Axelsson

löggiltur fasteignasali

TI L LE IG U

Faxafen 9 - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

44,9 millj.

Verð:

Glæsilegar eignir við Elliðaárósa
Eignirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum
í ágúst/september

verð frá kr. 34,9

millj. fyrir íbúðir
verð frá kr. 89,9 millj. fyrir raðhús

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 1. maí kl. 12:00 -13:00

Kiðárbotnar 10

301 Húsafell

Eignin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi með sturtu, eldhús og
stofu í opnu rými
Útigeymsla fylgir sem er ekki í fermetratölu
Um er að ræða leigulóð sem er 1200 fm
Hitaveita er á svæðinu
Heitur pottur

Verð :

Nánari upplýsingar veita:

17,4 millj.
16 íbúðir seldar á fyrstu vikunni
Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307
olafur@miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Sími:

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

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

Axel Axelsson
Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
Sími: 845 8958
axel@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is

+YHUˋVJDWD
101 Reykjavík

Frábærlega vel staðsettar og glæsilegar 2-4 herbergja íbúðir
í miðborg Reykjavíkur í nýju lyftuhúsi
Bílastæði í bílakjallara fylgir öllum íbúðum
Allar íbúðir með svölum eða sér verönd
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna
Víða er innfelld lýsing
Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir, veitingastaðir og þjónusta
Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip sinn á miðborgina.
Afhending í ágúst

Verð frá

37,9 milljónum

Fullbúnar sýningaríbúðir á staðnum
Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
2307
olafur@miklaborg.is

Sími: 822

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

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

Með þér alla leið

SÖLUSÝNING
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Nýja íbúðir í 101 frá 32millj.

Glæsilegar fullbúnar íbúðir á
Hljómalindarreit.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Senter

Tökum vel á móti gestum á Klapparstíg 30.

520 9595

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

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

848 7099

899 8811

Langalína 2b

210 Garðabæ

72.500.000

Flúðasel 74

109 Reykjavík

44.900.000

Vesturberg 121

111 Reykjavík

74.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. apríl kl.17:00-17:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. apríl kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. apríl kl.18:30-19:00

Stærð: 176,7 m2

Stærð: 108,1 m2

Stærð: 195,0 m2

Skipti möguleg á rúmgóðri og fallegri 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

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, rúmgóða stofu með útgengi á v-svalir, eldhús með
vandaðri hvítri innréttingu og granít borðplötum, ﬂísalagt baðherbergi með stórum
ﬂísalögðum sturtuklefa, hvít innrétting með granít borðplötu. Svefnherbergi eru 3, parket
á gólfum. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum ásamt bílskúr, hellulagt plan með
hitalögn. Forstofa með hita í gólﬁ, þvottahús inn af forstofu með útgengi í garð. Eldhús
með sérsmíðaðri innréttingu og steinn á borðum, sjónvarpshol tengist eldhúsi, stofa er
björt með útgengi í garðinn, á efri hæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi og útgengi á
stórar þaksvalir yﬁr bílskúr. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Háaleitisbraut 15

108 Reykjavík

49.900.000

Trönuhjalli 10

200 Kópavogi

77.900.000

Engjasel 56

109 Reykjavík

44.900.000

OPIÐ HÚS ﬁmmtudaginn 2. maí kl.17:00-17:30

OPIÐ HÚS ﬁmmtudaginn 2.maí kl.18:00-18:30

BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð: 150,0 m2

Stærð: 207,5 m2

Stærð: 120,3 m2

Mjög rúmgóð 5 herb. endaíbúð á 3. hæð auk bílskúrs, einstakt útsýni yﬁr borgina.
Íbúðin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, stórar og bjartar stofur með suður svölum,
parket á gólfum, eldhús með hvítri/viðar innréttingu, á svefnherbergisgangi er
hjónaherbergi, 3 barnaherbergi og ﬂísalagt baðherbergi með hvítri innréttingu og
tengi fyrir þvottavél. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

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

Hvassaleiti 72

103 Reykjavík

94.900.000

Urðarbakki 36

109 Reykjavík

69.900.000

Álfaland 7

108 Reykjavík

63.200.000

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð: 210,9 m2

Stærð: 186,4 m2

Stærð: 108,1 m2

Glæsilegt parhús ásamt bílskúr á einstökum stað miðsvæðis í borginni. Húsið er
stílhreint og fallegt á tveimur hæðum, búið vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Á neðri hæð er forstofa, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa með arni,
sólskáli og útgengi á verönd og garð.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á pöllum ásamt bílskúr. Forstofa með þvottahúsi inn
af, bjart stigahol tengir efri og neðri hæðir. Stórar stofur eru á efri hæð ásamt eldhúsi, auka
herbergi og gestasnyrtingu. 15,6 fm glerskála og stórum v-svölum. Á neðri hæð eru 3-4
svefnherbergi, ﬂísalagt baðherbergi og geymsla, á neðsta palli er skrifstofuhol og geymsla
með tengi fyrir þvottavél. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög falleg útsýnisíbúð á tveimur hæðum í litlu 5 íbúða fjölbýli, auk bílskúrs á
þessum vinsælum stað neðst í Fossvoginum. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu og
borðstofu með aukinni lofthæð, endurnýjað eldhús, 3-4 svefnherbergi, baðherbergi og arinstofu á efri hæð. Sameign er vel um gengin og snyrtileg.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Bakkasmári 15

Reynigrund 65

Þrastarhólar 8

111 Reykjavík

48.900.000

201 Kópavogi

81.900.000

200 Kópavogur

59.900.000

BÓKAÐU SKOÐUN
Stærð: 144,9 m2
Falleg og mjög rúmgóð 5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í stóra
og bjarta stofu, eldhús með hvítri innréttingu, þvottahús og búr inn af eldhúsi,
herbergi eru 4, nýlegir stórir fataskápar, lítil gestasnyrting og ﬂísalagt baðherbergi,
tvennar svalir. Sameign og allt umhverﬁ mjög snyrtilegt.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Kringlan 17

103 Reykjavík

48.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. apríl kl.17.30-18.00
Herbergi: 4

BÓKAÐU SKOÐUN
Stærð: 104,0 m2
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð á þessum vinsæla stað þar sem örstutt er í alla
þjónustu á Kringlusvæðinu. Íbúðin er vel skipulögð og skiptist í forstofu, eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu, mjög rúmgóð stofa og borðstofa auk sólskála með útgengi á
suður svalir, ﬂísalagt baðherbergi með góðri innréttingu og tengi fyrir þvottavél, tvö svefnherbergi annað með útgengi á svalir. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 182,7 m2

Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. apríl kl.17:30-18:00
Herbergi: 5

Stærð: 126,6 m2

Fallegt og gott parhús ásamt bílskúr neðangötu á jarðarlóð með
stórglæsilegu útsýni yﬁr Kópavoginn og út á sjóinn til vesturs. Um er
að ræða 182,7 fm hús + sólstofu sem byggð var undir svalirnar á neðri
hæðinni. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi í dag en áður voru þau fjögur,
búið er að opna á milli tveggja barnaherbergja svo voru á neðri hæð
hússins. Tvö salerni eru í eigninni. Innréttingar í eldhúsi og á aðalbaðherbergi eru endurnýjaðar fyrir nokkrum árum síðan. Bílskúrinn er
snyrtilegur með góðu geymsluplássi og mikilli lofthæð að hluta.

Gott 5 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum úr timbri með sólpalli
og garði. Húsið skiptist í forstofu, þvottaherbergi, salerni, baðherbergi, þvottaherbergi, tvær geymslur við forstofu auk kjallara sem
er ekki skráður. Alls eru 4 herbergi í húsinu, tvö eru nýtt í dag sem
svefnherbergi, eitt sem sjónvarpsherbergi og eitt sem skrifstofa eða
setustofa. Aðalrými er opið og gott með svalir til vesturs og rúmgott
eldhús. Stór timbur-sólpallur er í bakgarði. Einnig fylgir bílskúrsréttur
eigninni. Stutt í alla almenna þjónustu, skóla o.ﬂ.

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844 6516

Lambaás 10

311 Borgarbyggð

34.900.000

Engjavellir 12

221 Hafnarfjörður

52.900.000

Strikið 1A,B og C

210 Garðabæ

NÝT

53,8-94,6 millj

T

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. maí kl. 14:30-15:30
Herbergi: 5

Stærð: 92,5 m2

Fallegt og vel skipulagt sumarhús ásamt gestahúsi á 3.739 fm. eignarlóð í Skorradalnum
- í aðeins klukkutíma aksturleið frá höfuðborginni. 3 svefnherbergi eru í húsinu, Baðherbergi með sturtu og innréttingu við vask. Opin stofa/borðstofa/eldhús og útgengt á um
70 fm. sólpall með heitum potti. Gestahús með rúmgóðu herbergi ásamt gestasnyrtingu
með vaski. Geymsla.Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Fauskás 1

311 Borgarbyggð

33.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. apríl kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 120 m2

Fallegt og vel skipulagt 120 fm. nýmálað og vel við haldið sumarhús með 4 svefnherbergjum
á 4.229 fm. eignarlóð við sumarbústaðalandið í Fossatúni – með útsýni yﬁr Blundsvatn,
Borgﬁrska fjallahringinn og Tröllafossar nánast í bakgarðinum. Hitaveita. Húsið hefur verið í
útleigu til ferðmanna (fær 8,8 í einkunn á www.booking.com) og verið mjög vel sótt enda stutt
að sækja þjónustu í Fossatún.Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Sunnubraut 52

200 Kópavogi

Herbergi: 2-3

Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi. Húsið er staðsett
innarlega í rólegum botnlanga og er fallegt útsýni yﬁr hraunið út frá
íbúðinni. Fallegar innréttingar, granít á borðum í eldhúsi, baði og í
sólbekkjum í alrými. Gólfefni eru að mestu eikarplankaparket og ﬂísar.
Fyrir framan húsið út frá stofunni er sérafnotareitur. Góð sérgeymsla
í sameign. Mjög stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu. Fallegar
göngu- og hjólaleiðir.

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. maí kl. 13:00-14:00
Herbergi: 5

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Stærð: 123,1 m2

Upplýsingar veitir Sigga Rut fasteignasali í gsm: 699 4610

104.500.000

Stærð: 84 - 180 m2

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

Engjavellir

52.900.000

221 Hafnarﬁrði

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR
FRÁBÆRT ÚTSÝNI
Sjónarvegur 16
210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudaginn 29 apríl kl 18.30-19.00
Herbergi: 4

Stærð: 119,3 m2

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

Ástu Sólliljugata 16

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. maí kl. 16:30-17:00
Herbergi: 5

270 Mos

74.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.apríl kl 17.30-18.00

Stærð: 214.2 m2
Verð: 64.500.000-67.500.000 | Herbergi: 4ra | Stærð: 115,4-123,0 m2

Mjög fallegt og einstaklega vel staðsett 214.3 fm einbýlishús við
sjóinn á þessum vinsæla stað á sunnanverðu Kársnesinu í Kópavogi.
Um er að ræða hús á einni hæð með 4 góðum svefnherbergjum, 2
baðherbergjum, 3 stofum, stórum laufskála með arni með stórum
rennihurðum sem opnast út í fallegan garð. Rúmgóður 37,4 fm bílskúr.
Mjög góð aðkoma er að húsinu. Malbikað bílaplan er fyrir framan
bílskúrinn og rúmar fjóra bíla. Hús sem býður upp á mikla möguleika
Um er að ræða einstaka eign í botnlanga með óhindruðu sjávarútsýni
til suðurs miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Sjón eru sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

Laufengi 15

112 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. apríl kl. 18:00-18:30.
Herbergi: 4

Stærð: 94,3 m2

Rúmgóð og björt fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð með sérinngangi frá svalagangi ásamt sér stæði í opinni bílageymslu. Eignin er skráð 94,3fm, þar af geymsla
upp á 5,2fm. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, þrjú herbergi,
baðherbergi og geymslu. Eignin er laus til afhendingar strax - bókið skoðun í síma
:780-2700. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Nýjar og glæsilegar sér hæðir til sölu á frábærum
útsýnisstað. 3 íbúðir eftir. Sér inngangur, Brúnás
innréttingar, bæði baðkar og sturta, þrjú svefnherbergi
og mikið útsýni. Næg bílastæði við húsið og sameiginleg
hjóla og vagnageymsla. Sér afnotareitur á neðri hæðum
og stórar svalir á efri hæðum. Mjög stutt er í leikskóla og
skóla sem og út í fallega náttúru.
Afhending er við kaupsamning.
Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

Miðleiti 1

103 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. apríl kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Hafdís
fasteignasali
820 2222

49.900.000

Stærð: 176,5 m2

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

Berjarimi 4

112 Reykjavík

34.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. apríl kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. apríl kl. 18.30-19.00

Herbergi: 3 Stærð: 126,6 m2
Falleg og mjög rúmgóð 3.herb.íbúð á þriðju hæð og stæði í lokaðri bílageymslu í
góðu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin er skráð 126,6fm og þar
af er stæði í bílageymslu skráð 24,9fm. Eldhús og stofa samliggjandi, tvö rúmgóð
svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2 Stærð: 84,3 m2
Falleg og rúmgóð 2.herb.íbúð á jarðhæð með sérafnotareit og stæði í lokaðri
bílageymslu í góðu fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. Eignin er skráð 84,3fm og þar af
er stæði í bílageymslu skráð 26,1fm. Rúmgott svefnherbergi, tengi fyrir þvottavél á
baðherbergi og útgengt í garð frá stofu.Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla,
leikskóla og alla þjónustu. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Álalind 14

OPIÐ HÚS

201 Kópavogur

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

þriðjudaginn 30. apríl kl: 17:00-18:00

Álalind 14

201 Kópavogur

Nýjar og glæsilegar 77,4fm til 138,7fm tveggja til
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar eru fullbúnar
með vönduðum gólfefnum, votrými ﬂísalögð.
Íbúðunum fylgja vönduð heimilistæki, kæli& frystiskápur, uppþvottavél, þvottavél og
þurrkari. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðunum.
Álalind 14 er einstaklega fallegt lyftuhús á vinsælum stað í nýju hverﬁ nálægt allri þjónustu.
Afhending á íbúðinni er við kaupsamning.
SÝNUM DAGLEGA!

Eftir eru ein 2 herb. og fjórar 4 herb.

Verð frá: 49,9 – 77,9 milljónir
Stærðir frá: 77,4 – 138 m2

Herbergi: 2 &4
Þóra
fasteingasali

822 2225
thora@fstorg.is
Helgi
fasteignasali

780 2700
helgi@fstorg.is

Drekakór 7

203 Kópavogi

98.900.000

Jörfabakki 32

109 Reykjavík

38.500.000

Úlfarsbraut 80

113 Reykjavík

52.500.000

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð: 220,1 m2

Stærð: 111,0 m2

Stærð: 98,9 m2

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið er staðsett innst
í götu og næg bílastæði. Eignin skiptist í forstofu, 5 rúmgóð svefnherbergi, innréttað
þvottahús, tvö glæsileg baðherbergi, borðstofu, stofu og vandað, velbúið eldhús sem
tengist stofu í opnu rými. Tvennar svalir eru á hæðinni. Á neðri hæð er innangengt í
bílskúrinn með ﬂísalögðu gólﬁ. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög góð 4-5 herbergja 111,0 fm endaíbúð á 2. Hæð í snyrtilegu fjölbýli. Eignin
skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 4 svefnherbergi, eitt er staðsett í kjallara og
eitt herbergi hefur verið opnað og er í dag nýtt sem sjónvarpsstofa, þvottahús er
innan íbúðar og geymsla er í sameign. Mjög góð íbúð með mikla nýtingarmöguleika.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög falleg 3ja herbergja, 98,9 fm íbúð ásamt stæði í lokaðari bílgeymslu á
góðum stað í Úlfarsárdal með útsýni til suðurs yﬁr dalinn. Íbúðin er vel búin
vönduðum eikar innréttingu og skiptist í forstofu, eldhús sem tengist stofu og
borðstofu, baðherbergi, tvö svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Suð-vestur
svalir með svalalokun. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

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

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

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

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rakel Viðarsdóttir

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

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór

löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Skipholt 43, 105 Rvk, 4ra herbergja á 1.hæð.

Bræðraborgarstígur 5, Rvk., hæð í fjórbýli.

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

OPIÐ HÚS MÁN 29/4 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MÁN 29/4 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS ÞRI 30/4 KL. 13:00-13:30.
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Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð til vinstri. Íbúðin er 106,9 fm ásamt 6,4 fm geymslu
í kjallara, samtals 113,3 fm. Þrjú svefnherbergi. Parket, ﬂísar og dúkur á gólfum. Stórt
eldhús. Þvottahús innan íbúðar. Viðgerðir utanhúss sem greiðast af seljanda. Gott innra
skipulag. Laus við kaupsamning. Verð 44,5 millj.
Opið hús mánudaginn 29. apríl kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Ca. 111 fm. falleg, talsvert endurnýjuð íbúð á 3ju hæð í reisulegu húsi á frábærum stað
í Vesturborginni. Skiptist í 2-3 svefnherbergi, þar af 1 forstofuherbergi, eina til 2 stofur,
endurnýjað eldhús og baðherbergi. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 51,9 millj.
Opið hús mánudaginn 29. apríl kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Markarﬂöt 57, 210 Garðabæ,

Reynimelur 76, 107 Rvk.,

Merkurteigur 4, 300 Akranes.

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ.

3JA HERBERGJA Á 2.HÆÐ.

EINBÝLISHÚS Á ÞREMUR HÆÐUM.

Vandað rúmlega 200 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í enda
götu. Húsið sem er með 4 svefnherbergjum og er talsvert endurnýjað og stendur hátt
í götunni og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50 fm. og húsið um 150 fm.
Stór lóð með fallegum garði, góðri útiaðstöðu og heitum potti. Verð 85,9 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

Góð 75,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu fjölbýli á eftirsóknarverðum stað í
vesturbænum. Parket, dúkur og ﬂísar á gólfum. Endurnýjað eldhús sem og baðherbergi. Góðar svalir í suður. Sér geymsla í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Íbúðin
er laus við kaupsamning. Verð 41,9 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

HÚ

S

Kleppsvegur 62, íbúð á 4. hæð (merkt 402) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 75,6 fm
ásamt 3,3 fm geymslu á 1. hæð, samtals 78,9 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Eitt
svefnherbergi. Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt útsýni.
Yﬁrbyggðar svalir í suður. Íbúðin er laus við kaupsamning. Stutt í þjónustu á Hrafnistu.
Verð 42,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 30. apríl kl. 13:00-13:30, verið velkomin.

Tæplega 180 fm. reisulegt og fallegt hús á góðum stað á Akranesi. Á 1. hæðinni eru
stofur, eldhús, gestasnyrting og forstofa. Á 2. hæðinni eru þrjú svefnherbergi og
rúmgott baðherbergi. Svalir eru frá gangi á 2. hæð. Í kjallara eru herbergi, þvottahús,
geymslur o.ﬂ. Þar er sérinngangur og hægt að útbúa séríbúð. Afgirt lóð.
Verð 36,9 millj.
Velkomið að bóka skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

Kælar
Kælar

99.000.

2

+vsk

stærðir
SD 801 - 800 ltr B.1000 mm

199.000.

Kælar

99.000.

+vsk

229.000.

69.000.

+vsk

99.000.

+vsk

+vsk

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

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

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

SD 1001 og SD 801 H: 2020 B: 1000/1130 D: 70/22

Kæling 4/-210°C - 5 hillur - Læsing - LED

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

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

SD 400 Stærð (hxbxd)

119.000.

905x1225x650mm Kæling -12/ -24°C

Frystar

139.000.

SD 1001 - 1000 ltr B.1130 mm

+vsk

179.000.

+vsk

+vsk

RTC 79 St (hxbxd) 960 x425 RTC 236 St (hxbxd) 1695 x515 RTC 286 St (hxbxd) 1895 x515
x485mm Kæling +2/+12°C
x380mm Kæling +2/+12°C x485mm Kæling +2/+12°C

+vsk

Frystar

189.000.

+vsk

2
stærðir

Kisturnar koma ómerktar

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

99.000.

+vsk

79.000.

+vsk

SD 155 Stærð (hxbxd)

SD 305 Stærð (hxbxd)

922x564x695mm Kælingg -12/ -24°C

905x950x695mm Kæling -12/ -22°C

Kisturnar koma ómerktar

169.000.

+vsk

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

Kælar

Kælir

h:85 cm

Kælir
199.000.

+vsk

199.000.
119.000.

119.000.

99.000.

79.000.

+vsk

+vsk

+vsk

+vsk

SC 139 St. (hxbxd) 865 x 555

SC 209 St. (hxbxd) 865 x 865 x

SC 309 St. (hxbxd) 865x1350x520mm

x 520 mm Kæling +2/ +10°C

520mm Kæling +2/ +10°C

Kæling +2/ +10°C

+vsk

Frystir

269.000.

+vsk

Kælar

OFC 200 HxBxD. 1250x1000x560 OFC 220 HxBxD. 1750x495x600

FKG 371 - Display kælir H: 185 B: 595
NFG 309 - Display frystir H: 185 B: 595 D: 595
D: 595 - 650 lítra - Kæling -16°/ - 25°C - Lás - 650 lítra - Kæling -16°/ - 25°C - Lás

Kæling 2/12°C

Kæling 2/12°C

79.000.

49.000.

+vsk

Vínkælar

39.000.

+vsk

+vsk

SC 81 St. (hxbxd) 940x460x460mm

DKS 122 St. (hxbxd) 850x500

DKS 61 St. (hxbxd) 510x480

Kæling +2/ +10°C

x510mm Kæling +2/ +10°C

x470mm Kæling +2/ +10°C

Minibar

89.000.

+vsk

169.000.

WFG 45 - Stærð (hxbxd) 820 x595 x573

WFG 155 - St. (hxbxd)

WFG 185 - St. (hxbxd)

(+5 - +10 /+10 - +18°C)

1550 x 595 x610 (+5 - +22°C)

1850x595 x596 mm (+2 - +10°C)

Verð frá kr. (2 stærðir)

29.000.

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

+vsk

299.000.

+vsk

+vsk

SD 76 Stærð (hxbxd)

SD 46 Stærð (hxbxd)

675x595x520mm

500x570x510mm

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

Kæling -9/ -24°C

Kæling -9/ -20°C

Hita
skápar
Pizzaskápur

119.000.

+vsk

+vsk

Kæling 2/12°C

69.000.

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

3 stærðir

39.000.
OFC 230 HxBxD. 1520x600x890

+vsk

Stærð b:682 d:450 h:675

Kælir

248.000.

79.000.

+vsk

+vsk

+vsk

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

TK 41 - Utanmál: (HXD)

1000 mm D: 890 mm - LED / Rustfrítt stál

735 x 445. 40 ltr.

99.000.

+vsk

RTW 160 Kæling +2/+12°C - Innbyggð
lýsing - Stærð b:874 d:568 h:686

Velkomin
í sýningarsalinn
Draghálsi 4

99.000.

+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.

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

#

158.000.

+vsk

TA K T I K 5 3 3 2

98.900.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Bílar óskast

Hreingerningar

550 5055

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

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

Hjólbarðar

Rafvirkjun
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

Garðyrkja
Felli tré og grysja og klippi runna.
Ódýr þjónusta. Halldór garðyrkjum.
s:698 1215

E-TRON GOTT VERÐ !

Tek að mér trjáklippingar og
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

Audi A3 Sportback E-tron (Pluginin) 03/2016 ek 26 þ.km vel búin
(Leður) sum/vet dekk ofl ! Gott verð
3.290 þús !!!

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

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

Ökukennsla

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

Atvinna

Húsnæði

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

Atvinna í boði
Húsnæði í boði

Keypt
Selt

Bókhald

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Geymsluhúsnæði

Skólar
Námskeið

Til sölu

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

- TRAILER BÍLSTJÓRA
ÓSKAST Silfri ehf óskar eftir vönum trailer
bílstjóra
Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

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

Búslóðaflutningar

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

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

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

Óskast keypt

Húsaviðhald

Varahlutir

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

AÐALFUNDUR

Fundurinn verður haldinn á skrifstofu félagsins í Fákafeni 9,
108 Reykjavík. Aðalfundur Blátt áfram verður haldinn
þriðjudaginn 7. maí kl: 12:00.
Dagskrá fundarins
1. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.
2. Starfsskýrsla síðasta árs.
3. Önnur mál. Kosið um sameiningu við Barnaheill.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

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

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

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

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Upplýsingar í síma 782 8800

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

Til bygginga

Þjónusta
HÚSASMÍÐI:

Pípulagnir

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

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS
Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsnæði Bílalinda,
Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

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

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

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.

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

MÁNUDAGUR
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Valur braut blað í sögunni
Kvennalið Vals í körfubolta varð Íslandsmeistari í fyrsta skipti í sögu félagsins eftir 3-0 sigur gegn Keflavík í rimmu liðanna um sigurinn í Domino's-deildinni. Guðbjörg Sverrisdóttir, leikmaður Vals, varð
þarna Íslandsmeistari í fyrsta skipti. Guðbjörg segir umgjörð og aðbúnað á Hlíðarenda til fyrirmyndar.

Meistaradeildina. NORDICPHOTOS/GETTY

Öll liðin sem eru í
baráttunni um sæti í Meistaradeild Evrópu fyrir utan
Manhester United og
Chelsea töpuðu um helgina.

Þetta var annað jafntefli Chelsea
í röð í deildinni og líklegt að Maurizio Zarri hafi verið kátari knattspyrnustjórinn af tveimur þegar
hann og Ole Gunnar Solskjær brutu
leikinn til mergjar að leik loknum.
Nú þegar tvær umferðir eru eftir
af deildinni er Tottenham Hotspur
í þriðja sæti með 70 stig og á eftir að
heimsækja Bournemouth og sækja
Everton heim. Chelsea kemur þar á
eftir með 68 stig og á eftir að leika
við Watford á heimavelli og Leicester City á útivelli. Arsenal er svo
í fimmta sæti með 66 stig og á eftir
að spila við Brighton á Emirates og
Burnley á Turf Moor. Þá er Manchester United í því sjötta með 65
stig og mætir föllnu liði Huddersfield Town heima og fallkandídötum Cardiff City í lokaumferðinni.
Eins og áður segir er Tottenham
enn í eldlínunni í Meistaradeildinni
en þar etur liðið kappi við Ajax á
næstu dögum. Arsenal og Chelsea
eru svo komin í undanúrslit Evrópudeildarinnar þar sem Skytturnar leika við Valencia og bláliðar
við Eintracht Frankfurt. Sigurvegarar Meistaradeildarinnar og Evrópudeildarinnar fá hvor um sig sæti
í Meistaradeildinni á leiktíðinni þar
á eftir. hjorvaro@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Valur eignaðist um
helgina Íslandsmeistaralið í körfubolta kvenna í fyrsta skipti. Valur
bar sigurorð af Keflavík í þriðja leik
liðanna í Origo-höllinni að Hlíðarenda og vann einvígi liðanna um
Íslandsmeistaratitilinn þar með
3-0. Valur varð enn fremur deildarog bikarmeistari á leiktíðinni sem
var að ljúka.
Guðbjörg Sverrisdóttir gekk til
liðs við Val árið 2011 og var orðin
langeyg eftir því að lyfta þeim
stóra en Valur laut í lægra haldi
fyrir Haukum í viðureigninni um
titilinn síðasta vor. Þá voru hún og
Helena Sverrisdóttir systir hennar
mótherjar en nú voru þær samherjar.
„Þetta var alveg geggjað og mjög
langþráð að fá að upplifa það að
verða Íslandsmeistari. Við vorum
staðráðnar í að klára þennan leik og
það tókst. Við náðum góðu forskoti
fljótlega sem við létum ekki af hendi
og ég held að það hafi sést á okkur
hversu mikið okkur langaði að klára
þrennuna með því að vinna stærsta
titilinn. Það er gaman að taka þátt
í einhverju sem hefur ekki verið
gert áður hjá félaginu og taka þátt í
að skrifa sögu félagsins,“ segir Guðbjörg um tilfinninguna sem bærðist í
brjósti hennar eftir leikinn á laugardaginn.
„Umgjörðin og aðbúnaðurinn hjá
Val er í hæsta gæðaf lokki og það
skilar sér í góðri spilamennsku hjá
okkur inni á vellinum. Það er allt til
alls hérna, nuddari, góður sjúkraþjálfari, góð líkamsræktaraðstaða
og mjög fær þjálfari. Þetta skiptir
allt máli þegar á hólminn er komið
og maður finnur engan mun á því
hvort um karla- eða kvennalið er að
ræða hjá þessu félagi. Hér er mikið
jafnrétti sem er til fyrirmyndar,“
segir hún enn fremur um lykilinn
að velgengni Valsliðsins.
Darri Freyr Atlason, þjálfari Vals,
er á svipuðum aldri eða yngri en
flestir leikmenn liðsins en Guðbjörg
segir það engu máli skipta. Hún segir
Darra Frey hafa sýnt það á fyrstu
æfingu hversu hæfur og metnaðarfullur þjálfari hann er og aldursbilið
aldrei verða honum til trafala.
„Darri var með okkur nokkrum
í skóla og vissulega pældi maður í
þessu þegar hann var kynntur til
leiks sem þjálfari hjá okkur. Hann
eyddi þeim vangaveltum frá fyrstu
kynnum og hann er mjög skipulagður, agaður og klókur þjálfari
sem á eftir að ná langt. Hann náði
virðingu okkar strax og hefur haldið

Valskonur fagna hér Íslandsmeistaratitlinum eftir sigur sinn gegn Keflavík um helgina. MYND/KKI´JÓN GAUTUR

Helena er að mínu
mati besti leikmaður sem kvennakörfubolti Íslandi hefur alið af sér.
Guðbjörg Sverrisdóttir

henni síðan,“ segir Guðbjörg um
þjálfara sinn.
Guðbjörg leikur eins og áður segir
við hlið systur sinnar og hún segir
það að sjálfsögðu mjög þægilegt
að hafa hana sem liðsfélaga. Eftir
að Helena gekk til liðs við Val um
miðjan nóvember á síðasta ári tapaði liðið einungis tveimur leikjum í
deild og bikar.
„Helena er að mínu mati besti

leikmaður sem kvennakörfubolti á
Íslandi hefur alið af sér og það eru
auðvitað bara forréttindi að fá að
spila með henni. Við börðumst um
titilinn í fyrra og hún vann en nú
unnum við saman að því að fá bikarinn á Hlíðarenda. Það heppnaðist
og það er ólíkt betri tilfinning. Nú er
bara að byggja ofan á þetta á næstu
árum,“ segir hún um systur sína og
liðsfélaga. hjorvaro@frettabladid.is

Magnús og Nevene urðu
meistarar í borðtennis

Sara komin með níu
fingur á titilinn

BORÐTENNIS Lokamót Grand Prix
mótaraðar Borðtennissambands
Íslands fór fram í gær. Keppt var í
karla- og kvennaf lokki þeirra átta
leikmanna sem voru stigahæstir að
loknum fimm Grand Prix mótum
keppnistímabilsins.
Í karlaf lokki léku til úrslita
Magnús K. Magnússon Víkingi
gegn Jóhannesi Bjarka Urbancic
BH. Um hörkuleik og spennandi
var að ræða þar sem Magnús sigraði í oddaleik 4-3.
Í kvennaf lokki léku til úrslita
Nevena Tasic Víkingi gegn Kristínu
Magnúsdóttur KR. Nevena sigraði
örugglega með fjórum vinningum
gegn engum.
Úrslit á mótinu urður voru eftirfarandi: Kvennaflokkur: 1. Nevena
Tasic, Víkingur, 2. Kristín Magnúsdóttir, KR, 3-4. Agnes Brynjarsdóttir Víkingur, 3-4. Harriet Cardew, BH.

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir
landsliðsfyrirliði í knattspyrnu og
liðsfélagar hjá þýska liðinu Wolfsburg eru komnar langleiðina með að
tryggja sér þýska meist aratitilinn í
knatt spyrnu en það yrði þá þriðja
árið í röð sem hún vinnur titilinn.
Sara Björk var á skotskónum þegar
Wolfsburg vann 7–0 stórsig ur gegn
Sand á heimavelli sínum í gær. Þetta
var fjórði stórsig ur Wolfsburg í röð
en áður hafði liðið unnið Duisburg
og Le verku sen 5–0, og Borussia
Mönchengladbach 8–0.
Wolfsburg hef ur haft betur í 17 af
20 leikjum sínum í deildinni á yfirstandandi leiktíð og aðeins beðið
ósigur í einum leik en liðið er eftir
þennan sigur sjö stig um á und an
Bayern München sem á þrjá leiki eftir en Wolfsburg á tvo leiki eftir.
Sigri Wolfsburg lið Hof fenheim í
næstu umferð deildarinnar á sunnudaginn er titillinn tryggður. - hó

Nevene og Magnús með bikarana.

Karlaf lokkur: Magnús K. Magnússon, Víkingur Jóhannes Bjarki
Urbancic, BH, 3-4. Örn Þórðarson
HK, 3-4. Pétur Marteinn Urbancic,
BH . – hó

Sara Björk með boltann í leiknum.
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Merkisatburðir
1106 Jón Ögmundsson er vígður Hólabiskup.
1483 Konungsríkið Kastilía innlimar Gran Canaria.
1521 Sænskir hermenn vinna sigur á Dönum við Vësterås.
1834 Charles Darwin klífur Cerro La Campana í Síle.
1861 Fulltrúadeild þingins í Maryland hafnar því að kljúfa
ríkið frá Bandaríkjunum.
1899 Kristilegt félag ungra kvenna er stofnað á Íslandi.
1903 Sjötíu farast í aurskriðu í Frank, Kanada.
1946 Alþjóðlegur dómstóll ákærir Hideki Tojo, fyrrverandi forsætisráðherra Japans, og 28 aðra leiðtoga ríkisins
fyrir stríðsglæpi.
1953 Fyrsta sjónvarpsútsendingin í þrívídd.
1967 Breskur togari í haldi vegna landhelgisbrots siglir úr
höfn í Reykjavík en er náð aftur síðar um daginn.

1967 Muhammad Ali er sviptur heimsmeistaratitli eftir
að hafa hafnað því að þjóna í Bandaríkjaher.
1992 Óeirðir og mótmæli í Los Angeles eftir að lögregluþjónar eru sýknaðir í Rodney King-málinu.
2011 Vilhjálmur prins og Catherine Middleton giftast í
Westminster Abbey í Lundúnum.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Hreinn Sumarliðason
kaupmaður og fyrrv. formaður
Fél. matvörukaupmanna,
Erluhólum 5,
lést á hjúkrunarheimilinu Brákarhlíð,
Borgarnesi, 16. apríl. Útför hans fer fram í Áskirkju
föstudaginn 3. maí klukkan 13.
Sigurlína Hreinsdóttir
Ágústa Hreinsdóttir
Sigurður Ómar Sigurðsson
Jóna Magga Hreinsdóttir
Elvar Ólafsson
barnabörn og fjölskyldur

Okkar ástkæra

Guðrún Þorgerður
Sveinsdóttir
Kirkjuhvoli, Hvolsvelli,
sem lést 15. apríl síðastliðinn, verður
jarðsungin frá Breiðabólstaðarkirkju,
Fljótshlíð, þriðjudaginn 30. apríl kl. 13.00.
Leifur Guðmundsson
Guðrún Jóhannsdóttir
Gunnar R. Leifsson
Birgit Myschi
Sara Leifsdóttir
Trausti A. Kristjánsson
langömmu- og langalangömmubörn.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.

Najmo Fiyasko segir að konur verði ekki sannarlega frjálsar fyrr en þær eru allar frjálsar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Með sterk skilaboð til
allra kvenna á jörðinni
Baráttukonan unga Najmo Fiyasko hélt erindi á ráðstefnu í Norræna húsinu í gær.
Margt hefur breyst á þeim fimm árum sem eru liðin frá því hún hóf baráttuna. Konur í
Sómalíu farnar að láta í sér heyra. Hún er með sterk skilaboð til allra kvenna á jörðinni.

K

onur verða ekki frjálsar
fyrr en þær eru allar
frjálsar, segir Najmo
Cumar Fiyasko, baráttukona f y r ir k venréttindum. Hún hélt erindi
á árlegri ráðstefnu Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands í Norræna húsinu
í gær.
Najmo kom hingað til lands 16 ára
gömul eftir að hafa flúið barnahjónaband í heimalandi sínu, Sómalíu. Hún
hefur vakið mikla athygli fyrir baráttu
sína en hún býr til myndbönd sem er
sérstaklega beint til kvenna í Sómalíu.
„Samfélagsmiðlar leyfa mér að ná
eyrum stúlkna um allan heim, sérstaklega í heimalandinu mínu Sómalíu.
Síðustu fimm ár hef ég verið að búa til
myndbönd á Facebook og YouTube sem
ætlað er að efla sjálfstraust stúlkna og
auka vitund um hvað ert gert við stúlkur í Sómalíu,“ segir Najmo.
„Ég vil hjálpa Sómölum að breyta
menningunni til að gefa konum sjálfsögð réttindi. Frá því ég kom til Íslands

Ég sé hversu stoltar íslenskar
konur eru af sjálfum sér. Þannig á það vera. Við getum ekki
beðið eftir að karlar gefi frá sér
völdin, við þurfum að berjast
fyrir þeim.

hef ég fengið að kynnast því hversu
yndislegt það er að upplifa stöðugan
frið. Ég get farið í skólann og vinnuna án
vandræða. Ég vil að þetta sé líka hægt í
Sómalíu.“
Najmo er 21 árs og er í námi. Hún
er ánægð með lífið á Íslandi og horfir
björtum augum á framtíðina. Hugur

hennar leitar þó alltaf til heimalandsins. „Þegar ég geng fram hjá leikskóla
og sé öll börnin úti að leika þá hvarflar
hugur minn alltaf til Sómalíu og þess
hvernig ástandið er þar. Stríð í 30 ár og
hræðilegir hlutir sem gerast daglega.“
Það hefur margt áunnist á þeim fimm
árum sem liðin eru frá því Najmo fór að
senda frá sér myndbönd. „Þegar ég byrjaði var ein önnur að gera myndbönd,
það var á ensku. Ég tala sómölsku. Nú sé
ég á hverjum degi konur í Sómalíu stíga
fram á netinu og segja frá sinni reynslu.
Það er vitundarvakning í gangi.“
„Ég sé hversu stoltar íslenskar konur
eru af sjálfum sér. Þannig á það vera. Við
getum ekki beðið eftir að karlar gefi frá
sér völdin, við þurfum að berjast fyrir
þeim.“
Najmo er með sterk skilaboð til allra
kvenna á jörðinni. „Það skiptir engu
máli hvar þú ert kona, þú þarft að hugsa
um konur um allan heim sem hafa engin
réttindi. Við erum ekki frjálsar fyrr en
við erum allar frjálsar.“
arib@frettabladid.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús Mán. 29. apríl frá kl. 18:00-18:30

FJALLAKÓR 11
EINBÝLISHÚS

203 KÓPAVOGUR
6 HERBERGI

248m

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

ÁSVALLAGATA 67
ENDARAÐHÚS

VERÐ:

STÆRÐ: 122.4m

VERÐ:

FALLEG 4JA HREBERGJA ÍBÚÐ Á ANNARI HÆÐ
HÉÐINN BIRNIR

HOLTSGATA 13

191.4m2

ÍBÚÐ

FALLEGT ENDARAÐHÚS Í VESTURBÆNUM
ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

VERÐ:

31.9M

KJALARLAND 17
RAÐHÚS

2

848 4806

Opið hús Mán. 29. apríl frá kl. 17:30-18:00

101 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

203 KÓPAVOGUR

ÍBÚÐ

51.9M

777 2882

Opið hús Mán. 29. apríl. frá kl. 17:30-18:00

105M

VINDAKÓR 14

2

STÓRGLÆSILEGT EINBÝLISHÚS - GOTT SKIPULAG

VERÐ

TILBOÐ

Opið hús Þri. 30. apríl frá kl. 17:00-17:30

Opið hús Mán. 29. apríl frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:

91M

108 REYKJAVÍK
6-7 HERBERGI

258m2

FALLEGT ENDARAÐHÚS Í FOSSVOGI
BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

Opið hús Mán. 29. apríl frá kl. 18:00-18:30

101 REYKJAVÍK
2 HERBERGI

58.2m2

2JA HERB. ÍBÚÐ Í SNYRTILEGU FJÖLBÝLI
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

GULLENGI 23
ÍBÚÐ

VERÐ:

39.9M

112 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

82.9m2

LAUS STRAX
BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

TIL SÖLU
519 5500

Tilboð óskast í frístundahús, staðsett við Fjölbrautaskóla Suðurnesja
Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja veturinn
2018 til 2019. Húsið er 56m2 að grunnﬂeti með millilofti sem
reiknast um 9 m2 en gólfﬂötur er um 25m2. Húsið er fullklárað
að utan, klætt með 32mm bjálkaklæðningu. Veggir að innan eru
klæddir með gifsi og einnig loft í holi og herbergjum. Loft yﬁr
stofu og risi eru panelklædd. Á gólﬁ er 22mm nótar gólfplötur.
Húsið er án endanlegra gólfefna, innréttinga og innihurða.
Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöﬂu. Húsið er
einangrað með 200mm steinull í gólﬁ , 150 mm steinull í
útveggjum og þak er einangrað með 200 mm steinull.
Gluggar eru allir með tvöföldu k-gleri.
Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson
s: 899 5163 en hann veitir nánari upplýsingar sem og Ríkiskaup í
síma 530 1400.

SÍÐUMÚLI 23, 108 REYKJAVÍK - TIL LEIGU
247,3 m2 lager- ,skrifstofu og verslunarhúsnæði í Síðumúla 23, 108 Reykjavík.
Innkeyrsluhurð er á húsnæðinu, góð aðkoma er að því og malbikað plan.
Þetta er húsnæði sem býður upp á fjölmarga möguleika. Húsnæðið er laust
til afhendingar strax.

Húsið er tilbúið til ﬂutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það eigi
síðar en 20.ágúst 2019.
Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is og liggja einnig frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa,
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Gögnin verða aðgengileg á vef
Ríkiskaupa þriðjudaginn 30. apríl 2019.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þriðjudaginn
14. maí þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda
er þess óska.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja áskilur sér rétt til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum.

Böðvar
Sigurbjörnsson

Úlfar Þór
Davíðsson

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

Lögfærðingur &
Lögg. fasteignasali

Lögg.
fasteignasali

bodvar@fastborg.is

ulfar@fastborg.is

660 4777

897 9030
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Vaxandi austlæg átt,
13-18 m/s í kvöld og
nótt með rigningu, en
18-23 syðst. Hægari
vindur og úrkomuminna
um landið norðanvert.
Suðaustan 5-10 í dag.
Rigning suðaustanlands og einnig á Suðvesturlandi undir kvöld.
Yfirleitt þurrt um landið
norðanvert og bjart á
köflum. Hiti 8 til 17 stig,
hlýjast fyrir norðan.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Gunnar Björnsson

Svartur á leik

Robarzek átti leik gegn Waluszek í Kozubnik árið 1988.
1...Rh3+! 2. Kh1 Dxf3! 0-1.
Sjö íslenskar stúlkur tóku átt
í NM stúlkna sem lauk í gær í
Köge í Danmörku. Batel Goitom Haile og Freyja Birkisdóttir urðu efstar þeirra
en þær endaðu í 5.-6. sæti.
Magnús Carlsen er í miklum
ham á GRENKE-mótinu og
hefur hlotið 6½ vinning eftir
8 skákir. Mótinu lýkur í dag.
www.skak.is: NM stúlkna.
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LÓÐRÉTT
1. herkví
2. ögn
3. stjórnpallur
4. gimsteinn
7. baktalari
9. þrykkja
12. ljósker
14. oddi
16. munni
















Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Pondus
Já... sko... Og fyrir vikið
þetta var ekki ekki minna
beint plan- huggulegt!
ið hjá mér.



lárétt: 1. umbót, 5. mor, 6. ól, 8. slúppa, 10. ái, 11. ras,
12. lest, 13. unun, 15. rektor, 17. stapi.
LÓÐRÉTT: 1. umsátur, 2. moli, 3. brú, 4. tópas, 7.
lastari, 9. prenta, 12. lukt, 14. nes, 16. op.

Skák

LÁRÉTT
1. betrun
5. sægur
6. belti
8. skipsbátur
10. forfaðir
11. flan
12. farartæki
13. yndi
15. titill
17. höfði

Eftir Frode Øverli
Nei... ég vona Nei, nei. Ég segi að
að þú ætlir
ég hafi sofnað í
ekki að tala næturstrætó. Það
um það sem verður sem teipað
gerðist á milli hafi verið fyrir
okkar?
munninn á mér.

Frábært. Núna
máttu fara.
Ég kem EKKI til
með að hafa
samband.

Svo... það
þýðir að ég
var notaður
eins og...

Gelgjan

Boy-toy!
Nææææs!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég vildi að ég gæti
fengið hann til að nota
sólarvörn eins og í gamla
daga.

í
Palli, fimm ára
Disneylandi.

Palli, sex ára í
fy
hafnaboltaleik rsta
num.

Palli, átta ára?
Á ströndinni.

Barnalán
Sjáðu! Krakkarnir borðuðu
allt brokkolíið sitt í kvöld!

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

... hata brokkolí.
Ég veit!
Og þau...

Ókei... hvar er
brokkolíið?

Ég get það
ekki!
Skórnir
Hlauptu!
mínir eru
fullir af
brokkolíi!

Sp
þát lunkun
t
Pét aröð m ý
ri Jó
han eð
ni

Í KVÖLD
Ómissandi nýir þættir með Pétri Jóhanni þar sem hann
ǜîŒŒîƑƭŞŕîŠēĿĔŁŕĚĿƥîĔǋǛƑŠïƥƥƮƑƭŕĚĳƑĿƭƎƎŕĿĲƭŠȦOîŠŠ
ŞƭŠïƙîŞƥŠîĲŠƥūĳƭĔƭŞĲěŕŵĳƭŞƙŁŠƭŞĺĚĿŞƙĉŒŏîƙƥîĔĿ
ƙĚŞŒĚŠŠēĿƑĚƑƭǄĿĔƭŠēîƑŕĚĳîǄĉƥƥĿūĳēǄĚŕŏîƏîƑ
ŠĉƥƭƑŕîŠĳƥŞĚĔĺƭĳƑĚŒŒĿĔūĳŞǋŠēîǄěŕĿŠîîĔǄūƎŠĿȦ

Tryggðu þér áskrift

stod2.is 1817
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MENNING

MÁNUDAGUR

Dýpstu tónarnir næst Guði
TÓNLIST

Herberging

★★★★★

Geisladiskur með tónlist eftir
Berglindi Maríu Tómasdóttur
Hver hefur ekki farið í nudd og
hlustað á slökunartónlist? Undir
slíkum kringumstæðum er hún að
vísu höfð á mörkum hins heyranlega, en ómurinn hefur venjulega
mjög róandi áhrif. Margir hlusta
líka á svona músík fyrir svefninn,
nú eða þá til að hjálpa til við hugleiðslu.
Nýútkominn geisladiskur Berglindar Maríu Tómasdóttur flautuleikara með eigin tónlist er skyld
þessari grein. Hún gengur samt
miklu lengra, því hún sjálf er hugleiðsla. Einkennismerki hennar er
ró og íhugun, og gríðarlegur fókus.
Stemningin er afar myrk en ekki

eins og hefðbundin tónlist í moll
tóntegund. Nei, hér eru bara langir
tónar sem þróast án þess að úr verði
atburðarás. Í tónlist Berglindar
Maríu er ekki beint framvinda
eins og í klassíkinni, en þrátt fyrir
það á sér stað ákveðið ferli. Það er
fíngert og byggist á síbreytilegum
litbrigðum fremur en hljómfræðilegum formúlum.

Fíngerð stígandi
Þrjú verk eru á geisladiskinum. Það
fyrsta samanstendur af nokkrum
hljóðrásum misdjúpra flaututóna
sem taka aðallega breytingum
í styrkleika. Þeir líka hverfa og
koma svo inn aftur. Engin laglína
er heyranleg. Heildarmyndin er
lágstemmd, stemningin innhverf.
Smám saman magnast þó raddirnar og heildarhljómurinn í lokin
er býsna þéttur, en þar er eins konar
djúpur þytur áberandi.

Erum með mikið úrval af allskonar
bílaverkfærum á frábæru
æru verði!
ViAir 12V loftdælur
í miklu úvali.

Jeppatjakkur
2.25t 52cm.

Omega
Viðgerðarkollur

17.995

7.495

Næsta tónsmíð er styttri,
að mestu bara einn tónn sem
er bæði spilaður og sunginn,
stundum að því er virðist inn
í flautuna. Rétt eins og í fyrsta
verkinu „gerist“ ekkert nema
í áferðinni, en samt á sér stað
stígandi sem er grípandi.

tónarnir næst Guði, ólíkt
því sem tíðkast í vestrænni
kvikmyndatónlist.
Í öllu falli skapa þessir
dásamlega djúpu tónar
athyglisverða stemningu og
endirinn, þar sem þeir líkt
og renna saman við eilífðina, er magnaður.
Geisladiskur Berglindar
Maríu er glæsilegt framtak;
það þarf hugrekki til að
koma svona krefjandi tónlist
án nokkurra málamiðlana á
framfæri. Fyrir þá sem hafa
áhuga á tengslum tónlistar við
hugleiðslu og andlegra fræða,
og eru almennt með opinn
huga, ætti tónlistin að vera
einkar áhugaverð. Jónas Sen

Myrkur sem er ekki
myrkur
Í síðustu tónsmíðinni á
diskinum, sem er bæði eftir
Berglindi Maríu og Ólaf
Björn Ólafsson, eru djúpir
tónar. Veik blásturshljóð
ofarlega á tónsviðinu skapa
svo sterkt mótvægi. Hér er
mesta myrkrið, en þó ekki.
Í heimsmynd tíbetskra
búddista, þar sem tónlist
er ríkulegur hluti trúariðkunar, og
langir, djúpir tónar eru ríkjandi, er
þessu öfugt farið. Þar eru dýpstu

NIÐURSTAÐA: Dulúð er í forgrunni í innhverfri, áhrifaríkri
tónlist.

Á ferð um veröldina
DANS

Spor – barnadanssýning

★★★★★
Gerðubergi

6T B
Búkkar
ú
605mm
6
60
605m
05m
5m Par

Hleðslutæki
ki
12V 6A

9.999
9

4.995

Verkfæralagerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Ódýr blekhylki
og tónerar!
tón
ónnerar!

Blekhylki.is, S. 517 0150
50 – 2. hæð Sm
Smáralind
máralind

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Capernaum (ENG SUB) ...................... 17:30
Yuli-Carlos Acosta Story (ENG SUB) 17:45
The Wild Pear Tree (ICE SUB) ..... 20:00
Girl (ICE SUB) ............................................. 20:00

Höfundar: Bíbí & Blaka
Danshöfundur: Tinna Grétarsdóttir
Tónlist og hljóðmynd: Sólrún
Sumarliðadóttir
Innsetning, leikmunir og búningar: Guðný Hrund Sigurðardóttir
Flytjendur: Snædís Lilja Ingadóttir
og Valgerður Rúnarsdóttir
Fyrr í þessum mánuði var barnadanssýningin Spor frumsýnd í
Borgarbókasafninu í Gerðubergi
sem einn af viðburðum Barnamenningarhátíðar. Síðan hafa verið
haldnar skólasýningar á verkinu en
nokkrar almennar sýningar verða á
verkinu núna í nokkur skipti. Spor
fjallar um orkuna og hvernig hún
er alls staðar sjáanleg, heyranleg
og snertanleg. Sýningin er ekki
eiginleg danssýning heldur gagnvirk sýning þar sem áhorfendur
taka þátt og skapa hluta hennar
með þátttöku sinni. Áhorfendur
eru leiddir af tveimur furðuverum
í gegnum undraveröld sem minnir
okkur á það sem býr í geimnum,
höfunum og jörðinni.
Ferðalagið hófst í rými þar sem
litlar ljósstjörnur lýstu í myrkrinu
en öðru hverju birti þar inni eins og
af völdum eldinga. Þaðan lá leiðin
inn í silfurlitt rými þar sem fiskur lá
undir steini að því virtist. „Þetta eru
marglyttur“. „Marglyttur eru ekki
hættulegar …“ Eftir að hafa verið
aðeins smeykir við myrkrið í fyrstu
mátti heyra að hér vaknaði forvitni
áhorfenda. Það upphófust miklar
pælingar um hvað þetta væri nú
eiginlega sem væri á sviðinu og hvað
væri að gerast. Ungir áhorfendur

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Að sjá hið ósýnilega (ICELANDIC) .. 20:00
Yuli-Carlos Acosta Story (ICE SUB) 22:00
Free Solo (ENGLISH - NO SUB) ..........22:15

Spor er dásamleg upplifun fyrir börn.

geta venjulega ekki setið hljóðir á
leiksýningum og það fallega var að
samræður þeirra auðguðu sýninguna en trufluðu hana ekki. Það var
í þessu herbergi sem furðuverurnar
komu til sögunnar. Þær gáfu leikmununum líf eða hinum svokölluðu
„marglyttum“ og buðu áhorfendum
að taka þátt í sýningunni með því
að bjóða þeim ljós til að hjálpa við
að skapa útlit rýmisins. Samferðamaður minn varð mjög hrifin af
ljósinu sem hann fékk en var ekki
alveg sáttur við að hann þurfti að
koma því strax fyrir í leikmyndinni.
Hann hefði viljað leika sér aðeins
meira með það.
Úr hafinu vorum við leidd upp
á land, inn í rými þar sem steinar
og mosi sköpuðu stemminguna. Í
þessu rými dönsuðu verurnar meira
og léku sér við hver aðra og mosaverur sem birtust uppi á veggnum.
Þær léku sér einnig með steinana í
rýminu sem fyrir einhvern galdur
gáfu frá sér hljóð þegar sumum
þeirra var raðað saman. Áhorfendur
fengu að kanna þennan galdur og
höfðu gaman af. Sýningin endaði
síðan á því að verurnar leiddu
hópinn út í raunveruleikann eftir
steinunum á gólfinu og kvöddu þá
við „hliðið“ að okkar heimi.

Spor eins og aðrar sýningar Bíbí
& Blaka er dásamleg upplifun fyrir
börn (á öllum aldri). Gagnvirknin í
sýningunum gengur vel upp í rýminu sem minnir okkur á jörðina en
virkaði ekki eins vel í hinum tveimur, þar hefðu áhorfendur mátt fá að
leika meira. Það væri gaman að sjá
þessa hugmynd með gagnvirknina
tekna ennþá lengra. Veröldin (innsetningin) sem farið var í gegnum
var heillandi og hljóðheimurinn
umvafði mann á þægilegan hátt.
Verurnar höfðu þægilega nærveru,
sem skipti miklu máli því að nálægðin var mikil, og náðu vel til barnanna
þegar þær buðu þeim að leika með.
Danssköpunin og frammistaða
dansaranna var að venju góð. Tinna
Grétarsdóttir hefur gott vald á að
semja dans fyrir börn og Snædís Lilja
Ingadóttir nær alltaf einstaklega vel
til þeirra sem dansari. Valgerður
Rúnarsdóttir féll síðan alveg inn í
þetta verkefni.
Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Það var ljúf upplifun að ferðast í gengum undraveröld dansverksins Spor. Það
hefði samt verið ennþá skemmtilegra ef gagnvirkni sýningarinnar
hefði verið ennþá meiri.

FULLKOMINN DJÚPSVEFN
Með Kally heilsukoddanum
Kally heilsukoddinn er þróaður í samráði við
breska osteópata og svefnráðgjafa og er
byltingarkennd nálgun í svefnlausnum. Búið er
að endurhanna hinn klassíska meðgöngukodda sem barnshafandi konur hafa þekkt í
áraraðir með bómull í hæsta gæðaﬂokki.
Hann tryggir að þú uppliﬁr góðan djúpsvefn
og það þarf varla að taka fram hversu
mikilvægur hann er!

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

Dregur úr
spennu í
mjóbaki

Styður við liðamót
og veitir fullkomna
slökun

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

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

DAGSKRÁ

Mánudagur
Sæktu nýtt RÚV app fyrir
snjalltæki

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Útsvar 2014-2015 Grindavík – Hafnarfjörður
14.00 92 á stöðinni
14.25 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps Þættir frá 2016 þar sem
litið er um öxl yfir 50 ára sögu
sjónvarps og fróðleg og skemmtileg augnablik rifjuð upp með
myndefni úr Gullkistunni. Kynnir
er Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir.
Dagskrárgerð: Egill Eðvarðsson. e.
14.40 Maður er nefndur Þráinn
Valdimarsson
15.20 Af fingrum fram – Herbert
Guðmundsson
16.05 Hvað höfum við gert?
Hvaða áhrif hafa loftslagsbreytingar á sjóinn og hvers vegna er
sjórinn talinn vera stór hita- og
koldíoxíðsgeymsla? Í þessum
þætti fjöllum við um lífríki, hitastig og súrnun sjávar, sjávarútveg,
sjálfbærni og flutninga á sjó og
skoðum áhrif loftslagsbreytinga á
þessa mikilvægu auðlind.
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli
18.08 Símon
18.13 Refurinn Pablo
18.17 Klaufabárðarnir
18.26 Ronja ræningjadóttir
18.50 Krakkafréttir Fréttaþáttur
fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Umsjón: Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir
og Sævar Helgi Bragason.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin Menningarþáttur þar sem fjallað er á snarpan
og líflegan hátt um það sem efst
er á baugi hverju sinni í menningar- og listalífinu, jafnt með
innslögum, fréttaskýringum,
gagnrýni, pistlum og umræðu.
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.05 Joanna Lumley í Japan
Heimildarþáttaröð í þremur
hlutum frá BBC þar sem breska
leikkonan Joanna Lumley ferðast
yfir Japan frá norðri til suðurs og
kynnist menningu landsins og
fólkinu sem býr þar.
21.00 Svikamylla Í þriðju þáttaröð
þessara dönsku sakamálaþátta
beinast sjónir frá hvítflibbaglæpum að heimi götuglæpa
og eiturlyfjaviðskipta. Þættirnir
fylgja tveimur sögupersónum úr
fyrri þáttaröðunum, Nicky sem nú
er orðinn einn af höfuðpaurum
dönsku undirheimanna og Alf
sem er í nýju starfi hjá lögreglunni.
Aðalhlutverk: Esben Smed, Thomas Hwan og Maria Rich. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Spandau Ballet – Popptónlist með sál Heimildarmynd
um eina stærstu popphljómsveit
níunda áratugarins, Spandau
Ballet. Myndin segir frá því hvernig
hljómsveitin reis til frægðar og
þeim djúpstæðu áhrifum sem hún
hafði á tónlistar- og tískuheiminn.
00.05 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 Will and Grace
14.10 Crazy Ex-Girlfriend
14.55 Gordon Ramsay’s 24 Hours
to Hell and Back
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 Shades of Blue
23.20 The Tonight Show
00.05 The Late Late Show
00.50 NCIS
01.35 NCIS. New Orleans
02.20 The Gifted
03.05 Star
03.50 Heathers

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.50 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 I Own Australia’s Best
Home
10.30 The Goldbergs
10.55 Great News
11.20 Hvar er best að búa
11.55 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
12.55 The X Factor 2017
15.05 The X Factor 2017
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 Næturgestir
21.00 Game of Thrones Áttunda
og um leið síðasta þáttaröðin um
hið magnaða valdatafl og blóðugu
baráttu sjö konungsfjölskyldna í
Westeros.
22.25 Tin Star
23.10 60 Minutes
23.55 The Village
00.40 The Enemy Within
01.25 Blindspot
02.10 Strike Back
02.55 Nashville
04.20 Nashville
05.05 Friends

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 Rússneski Terem
kvartettinn
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 Hvar ertu,
vor?
15.00 Fréttir
15.03 „Ég er ekki skúrkur“ Málið
opnast
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Mánasteinn drengurinn sem var ekki til
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

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.

okkar allra

08.00 Lalla Meryem Cup
11.00 Hugel-Air Premia LA Open
13.00 Zurich Classic
18.00 PGA Highlights
18.55 Champions Tour Highlights
19.50 Lalla Meryem Cup
22.50 PGA Highlights

11.50 High Strung
13.30 Mr. Deeds
15.10 Brad’s Status
16.55 High Strung
18.35Mr. Deeds
20.15 Brad’s Status
22.00 Fifty Shades Darker
00.00 Colossal
01.50 The Nice Guys
03.50 Fifty Shades Darker

STÖÐ 3
19.10 Last Man On Earth
19.35 The Simpsons
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.35 Claws
22.20 Legends of Tomorrow
23.05 Supernatural
23.50 Last Man On Earth
00.15 The Simpsons
00.40 Seinfeld
01.05 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.40 Middlesbrough - Reading
10.20 Sheffield United - Ipswich
12.00 Leeds - Aston Villa
13.40 Messan
14.45 Valur - Víkingur
16.25 Pepsi Max Mörk karla
17.45 Football League Show
18.15 KR - ÍR. Leikur 3 Bein útsending frá leik 3 í úrslitaeinvígi.
21.00 Domino’s körfuboltakvöld
karla
21.45 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
22.10 Ítölsku mörkin
22.40 Spænsku mörkin
23.10 Leicester - Arsenal

STÖÐ 2 SPORT 2
07.45 Liverpool - Huddersfield
09.25 Messan
10.30 Barcelona - Levante
12.10 Atletico Madrid - Real Valladolid
13.50 Inter Milan - Juventus
15.30 Valur - Fram. Leikur 3
16.55 Seinni bylgjan - Olís deild
kvenna
17.45 Ítölsku mörkin
18.15 Spænsku mörkin
18.45 Olís deild karla Bein útsending frá leik 1 í undanúrslitum
Olís-deildar karla.
21.15 Seinni bylgjan
22.00Formúla 1. Aserbaídsjan

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DÚNDURFRÉTTIR
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La-z-boy hægindastóll. Grátt eða svart
áklæði. Stærð: 85 × 92 × 106 cm

89.993 kr. 119.990 kr.
VENICE
3ja sæta sófi. Blátt sléttflauel.
Stærð: 184 x 85 x 89 cm

111.993 kr. 159.990 kr.
ALEXA
Svart eða
brúnt vandað
leður.
Fætur úr
burstuðu stáli.

23.992 kr.
29.990 kr.
CAZAR
Hægindastóll.
Svart PU-leður
og svartir
viðarfætur

Halldór Bragason spilaði blúsinn af sinni alkunnu snilld.

Blússandi stemming
á blúshátíð á Hilton
Hin árlega Blúshátíð Reykjavíkur var haldin á Hilton hótelinu á
dögunum. Margir af færustu hljóðfæraleikurum og söngvurum
landsins komu fram, auk goðsagnarinnar Joe Louis Walker.

R

ífandi stemming var
á Blúshátíð Reykjavíkur sem haldin var
á dögunum. Hátíðin,
sem í ár var haldin í
sextánda skipti, hefur
sífellt vaxið og er vel sótt af blúsaðdáendum. Hátíðin fór fram á Hilton og gekk svo vel að nú þegar er
búið að tilkynna að hátíðin verður
haldin 7.– 9. apríl að ári.
Einn af stofnendum hátíðarinnar
er Halldór Bragason, eða Dóri eins
og er oftast kallaður, en hann hefur
stutt ötullega við bakið á blússenunni á Íslandi. Hann er forsprakki
hljómsveitarinnar Vinir Dóra sem
hélt upp á sitt þrítugasta starfsafmæli á hátíðinni í ár.
Joe Louis Walker spilaði á hátíðinni þetta árið, en hann er mikil
kanóna í blúsgeiranum. Heyrst
hefur að hann hafi haft orð á því hve
Blue Ice Band hafi skarað fram úr af
þeim tónlistarmönnum sem hann
hefur spilað með.

Engin blúshátíð er fullkomin án Andreu Gylfadóttur. Blúsdrottning á Íslandi.

steingerdur@frettabladid.is

26.243 kr. 34.990 kr.

Goðsögnin Joe Louis Walker.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

Davíð Þór Jónsson í fíling.

Guðmundur Pétursson,
gítargoðsögn á Íslandi, spilar
blúsinn betur en margur.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir 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
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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HUBERT

50% AFSL.

ALBERO

Sími: 564-5040

50% AFSL.

www.hirzlan.is

SITNES 5

40% AFSL.

W3

40% AFSL.

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

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

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

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

Bankayfirlit

M

ér finnst ekki nema sjálfsagt að birta bankayfirlit
mitt hér á þessum stað,
það eru mannréttindi að hafa
tækifæri til þess. Vegna plássleysis
stikla ég á stóru frá áramótum:
Inn:
10.01. Bank of Nigeria. Ali N´Mugo
BuBebe prins. Arfur.
- 942.000.400
11.01. Arion banki. WOW (v. losunarkvóta). - 40.900.000
11.02. Banca D'Italia. Cosa Nostra.
Þóknun. - 124.900.000
24.03. Arion banki. Miðflokkurinn.
Styrkur v. myndbands. - 830
29.03. Bank of England. Theresa
May. Ráðgjafastörf.
- 20.000.000
10.04. Bank of Nigeria. li N´Mugo
BuBebe prins. Arfur II.
- 911.000.400
19.04. Seattle Bank. Seattle Sperm
Bank. Afurðasala.
- 51.900.000
27.04. Landsbankinn. Ísam.
(v. endurgreiddar grænar
baunir). - 97.045
Út:
11.01. Bónus. Lifrarpylsa. - 545
19.01. Miðflokkurinn. Félagsgjöld
(v. Báru Halldórsdóttur)
- 14.000
02.02. pokerstars.com. Spilaskuld
(v. kötturinn Hamlet komst í
VISA-kortið) - 198.600
24.02. Krónan. Lifrarpysla. - 545
26.02. Útvarp Saga. Styrkur. - 545
29.03. pokerstars.com. Spilaskuld
(v. Hamlet komst aftur í
kortið) - 229.000
09.04. Klausturbar (fékk að hlaða
símann) - 250
15.04. Theresa May. Ráðgjafastörf
(þurfti að skila) - 20.000.000
18.04. Beint frá býli. Hrossabjúgu
- 10.000
20.04. pokerstars.com. Andskotans
kö... - 908.000
21.04. Ástþór Magnússon.
Flugfélag. - 10.000.000

Segðu bless
við myndlykilinn
og sæktu Nova TV!

Ég kalla þetta varla færslur.

FYRIR SVANGA

FERÐALANGA
PANINI
OG GOS*

COMBO VERÐ:

499

KR

Nova TV á 0 kr.
Í Nova TV finnur þú helstu sjónvarpsstöðvarnar á Íslandi, bæði í beinni og uppsafnað
efni eins og er í boði á hverri stöð. Þú getur horft í Apple TV, snjallsímanum, spjaldtölvunni
og á novatv.is fyrir 0 kr. á mánuði. Alveg hreint ótrúlegur díll! Nú getur þú hætt að vera
risaeðla, sagt bless við óþarfa mánaðargjald af myndlykli og notið þess að horfa á
sjónvarp framtíðarinnar — á netinu!

Svona sækir þú Nova TV:
Leitaðu að Nova TV Iceland
*0,5 l gos í plasti frá Ölge
Ölgerðinni.
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

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

