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Það er við hæfi á sumar-
daginn fyrsta að afmæl-
isbarn dagsins sé gleði-
gjafinn Renée Zellweger 
sem hefur kitlað hlátur-
taugar heimsbyggðar-
innar á hvíta tjaldinu um 
árabil. Hún mælir hálfa 
öld af ævi sinni í dag.
  ➛4
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Dísella Lárusdóttir er sú íslenska óperusöngkona sem hefur átt glæsilegasta ferilinn hjá hinni virtu Metropolitan-óperu í New York. Það er ótrúlegur 
árangur sem hún hefur náð á söngsviðinu. Hún hefur sungið þar frá árinu 2008 og var fastráðin á tímabili. Hún vill þó frekar búa hér heima. MYND/ERNIR

Alltaf með annan 
fótinn í Metropolitan 
Dísella Lárusdóttir er nýkomin heim frá New York þar sem hún söng hlutverk 
Serviliu í óperunni La Clemenza di Tito eftir Mozart í Metropolitan-óperunni. 
Þar hefur Dísella sungið undanfarin ár með reglulegu millibili.  ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.



búningum í óperuuppfærslum þá 
þarf hún að eiga mikið af glæsi-
kjólum til að mæta á hinar ýmsu 
uppákomur og koma fram á tón-
leikum. „Ég hef fundið alls konar 
indverskar brúðarkjólaverslanir 
í New York. Þær bjóða hádrama-
tíska, pallíettuskreytta glæsilega 
síðkjóla. Þetta eru litríkir kjólar 
sem henta mjög vel á sviði. Það er 
partur af „showinu“ að vera svo-
lítið skrautlegur. Ég á orðið allt of 

marga kjóla sem fylla alla skápa. 
Þetta er að verða vandamál þar 
sem þeir taka mikið pláss. Ætli ég 
þurfi ekki að selja eitthvað af þessu 
til að grisja,“ segir hún. „Ég reyni 
að eiga sem flesta liti af kjólum 
sem henta við hin ýmsu tæki-
færi. Sumir eru aðsniðnir en aðrir 
með prinsessupilsi. Þegar ég söng 
á jólatónleikum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands árið 2015 leitaði ég 
að alveg sérstökum kjól þar sem 
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Dísella segist fyrst hafa sungið 
við Metropolitan-óperuna í 
New York árið 2008 og síðan 

árlega frá árinu 2011. Hún var fast-
ráðin í eitt ár við óperuhúsið frá 
2013-2014. Það er mikill sigur fyrir 
söngvara að fá hlutverk í þessu 
glæsilega húsi þar sem margir 
helstu óperusöngvarar sögunnar 
hafa sungið. Það vakti til dæmis 
mikla athygli hér á landi árið 
1993 þegar Kristján Jóhannsson 
söng þar. Fyrsti Íslendingurinn 
sem söng í Metropolitan var 
María Markan en þá var það talið 
hámark frægðar söngvara. „Ég er 
ákaflega stolt að hafa fengið þetta 
tækifæri,“ segir Dísella. „Stjórn-
endur eru fljótir að skipta út lista-
mönnum ef þeir eru ekki ánægðir 
með þá og þess vegna er þetta 
mikill heiður fyrir mig,“ segir hún.

Skype-mamma
Dísella segir að það hafi ekki 
hentað sér að búa og starfa í New 
York. Hún er með tvo unga drengi 
og vill að þeir alist upp á Íslandi og 
læri móðurmálið. „Skólar í New 
York eru mjög dýrir og það hentar 
mér betur að fara út með reglulegu 
millibili og dvelja hér heima þess 
á milli,“ segir hún en synir hennar, 
Jökull Orri og Bjartur Lárus, eru 4 
og 9 ára. „Þetta er púsl en gengur 
ágætlega. Ég var núna í burtu í sex 
vikur en maðurinn minn, Bragi 
Jónsson, kom með strákana og var 
með mér síðustu vikuna,“ segir Dís-
ella en maður hennar er rekstrar-
stjóri leigumarkaðar BYKO.

„Í haust dvaldi ég í tvo mánuði 
og mun gera aftur næsta haust. 
Einnig fer ég í sumar en þá get ég 
tekið þá með mér,“ útskýrir hún. 
„Skype er helsti vinur minn á ferð-
unum því ég er í stöðugu sambandi 
við fjölskylduna í gegnum tölvuna, 
get hjálpað við heimalærdóminn 
og lesið í svefn og svona þegar ég er 
að heiman. Það er þó ekki nóg að 
vera Skype-mamma þannig að við 
eigum okkar gæðastundir þegar 
ég er heima og get verið alveg til 
staðar. Ég vona að ég geti verið 
meira heima á næsta ári,“ bætir 
hún við.

Dísella hefur ekki sungið mikið 
hér heima undanfarið en vonast 
til að það geti orðið breyting á 
því. „Ég er að undirbúa útgáfu 
geisladisks með klassískri tónlist 
og tveimur dægurlögum sem er 
mjög skemmtilegt. Hann er fyrir 
íslenskan markað,“ segir hún. Í 
júní syngur Dísella í nýrri óperu, 
Proserpine eftir Silviu Colasanti, á 
Spoleto Festival dei Due Mondi á 
Ítalíu og hlakkar mikið til þess.

Glæsilegir indverskir kjólar
Þótt Dísella klæðist ákveðnum 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is Dísella er með 

annan fótinn í 
New York og oft 
lengi að heim-
an. Hún segist 
vera í stöðugu 
sambandi við 
fjölskyldu sína 
í gegnum Skype 
þann tíma. 
MYND/ERNIR

Dísella er óhrædd við liti og hún á 
kjóla í öllum regnbogans litum. 

Sumir kjólarnir 
eru fyrirferðar-
miklir og 
það setur 
skápapláss 
í uppnám á 
heimilinu. Allir 
skápar fullir af 
síðkjólum, segir 
söngkonan. 

Hvítur og elegant síðkjóll sem fer 
Dísellu einstaklega vel á sviðinu. 

Skype er helsti 
vinur minn því ég 

er í stöðugu sambandi 
við fjölskylduna í gegn-
um tölvuna, get hjálpað 
við heimalærdóminn og 
lesið í svefn þegar ég er 
að heiman. 

ég átti að flytja lag úr Frozen. Ég 
varð að finna bláan prinsessu-
kjól fyrir litlu aðdáendur þeirrar 
teiknimyndar í salnum,“ segir 
Dísella og hlær. „Þegar ég er utan 
sviðsljóssins vel ég frekar galla-
buxur og þægilegan fatnað. Það er 
mjög erfitt fyrir bakið að vinna á 
hallandi sviði, eins og þau eru oft, 
og þess vegna geng ég orðið alltaf 
í strigaskóm til að verja það dags-
daglega.“

Dísella segist vera dugleg að 
hreyfa sig og göngutúrar séu í 
mestu uppáhaldi. „Mér finnst gott 
að fara út og labba í ferska loftinu. 
Svo er ég að reyna að lyfta meira 
til að styrkja mig. Þar sem ég er 
alltaf á ferðalögum get ég þó ekki 
fest mig í einni líkamsræktarstöð. Í 
þessu starfi er engu að síður nauð-
synlegt að hreyfa sig reglulega. 
Maður þarf að geta notað allan 
líkamann í söngtúlkuninni.“

Frábær ferill
Dísella útskrifaðist úr Söng-
skólanum í Reykjavík árið 2002 
og fór þaðan í meistaranám við 
Westminster Choir College, Rider 
University í Princeton í Banda-
ríkjunum. Þaðan útskrifaðist hún 
í maí 2005. Stuttu síðar bar hún 
sigur úr býtum í Astral Artistic 
Services 2006 National Auditions, 
komst í undanúrslit í Lauren S. 
Zachary National Vocal Competit-
ion, og í undanúrslit í söngkeppni 
Plácido Domingo, Operalia 2006. 
Árið 2007 bar hún sigur úr býtum 
í Greenfield-keppni Fíladelfíu-
hljómsveitarinnar. Síðan hefur 
verið nóg að gera hjá söngkonunni.

Hún hefur lítið sungið í Evrópu 
en því meira í Bandaríkjunum og 
mest hjá Metropolitan-óperunni 
í New York. Fyrir tveimur árum 
söng hún titilhlutverkið í óper-
unni Lulu eftir Alban Berg í Róm. 
„Núna er draumur minn að syngja 
meira hér heima. Því miður eru 
tækifærin ekki mörg í íslenska 
óperuheiminum en það er ágætt 
að minna á sig með plötu,“ segir 
söngkonan en eins og flestir vita 
er mikil tónlist í ætt hennar. Móðir 
hennar, Sigríður Þorvaldsdóttir 
leikkona, söng í revíum á fjölum 
leikhússins og faðir hennar, Lárus 
heitinn Sveinsson, var trompet-
leikari Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Þá hafa systur hennar 
tvær, Þórunn og Ingibjörg, báðar 
verið öflugar söngkonur.
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GLEÐILEGT 
SUMAR!

20-50%  afsl. 
af BITTE KAI RAND

Föstudag 10-18
Laugardag 10-16
Mánudag 10-18

Sumardagurinn fyrsti - lokað



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

20% afsláttur 
af peysum föstudag og laugardag

Sumargjöf

Renée er norsk-svissneskur 
Bandaríkjamaður, fædd 25. 
apríl 1969 í bænum Katy í 

Texas. Faðir hennar er svissneskur 
verkfræðingur og móðir hennar 
norsk ljósmóðir sem hélt vestur 
um haf til að starfa hjá norskri 
fjölskyldu. Renée gekk í mennta-
skólann í Katy þar sem hún var 
klappstýra, og virkur þátttakandi 
í leiklistarklúbbnum og ræðu-
liðinu. Á námsárunum var hún 
einnig ötul íþróttamanneskja og 
stundaði fimleika, fótbolta, körfu-
bolta, hafnabolta og ruðning. 
Renée var af burða námsmaður og 
fór rakleiðis í Texas-háskólann í 
Austin eftir framhaldsskóla, þar 
sem hún útskrifaðist með BA-
gráðu í ensku og sótti leiklistar-
tíma með háskólanáminu.

Renée vakti fyrst verulega 
eftirtekt sem leikkona þegar hún 
lék aðalhlutverk á móti sjálfum 
Tom Cruise í kvikmyndinni Jerry 
Maguire. Hún hélt áfram að heilla 
mannkynið með skökku brosi 
sínu og látlausum sjarma í Nurse 
Betty og sló endanlega í gegn sem 
hrakfallabálkurinn Bridget Jones 
í samnefndri kvikmyndaseríu 
á árunum 2001 til 2016, þar sem 
hún lék á móti bresku sjarmatröll-
unum Hugh Grant og Colin Firth. 
Hún tók sér sex ára hlé frá leik-
störfum á árunum 2010 til 2016 en 
þá var það aftur hlutverk Bridget 
Jones í rómantísku gaman-
myndinni Bridget Jones’s Baby 
sem fékk hana til að leika á ný. Það 
hafði áður verið mjög gagnrýnt 
að Renée Zellweger fengi hlutverk 
Bridget Jones þar sem hún var 
hvorki bresk, feit né keðjureykti, 
en engin hefði getað gert betur. 
Nú síðast lék hún lítið hlutverk 
í Here and Now á móti Söruh 
Jessicu Parker og leikur næst 
Judy Garland í ævisögulegri 
mynd Ruperts Goold um 
söngkonuna.

Fegurðardísin Renée 
hefur í áranna rás 
prýtt forsíður Vanity 
Fair, Vogue, Elle, Allure, 
Detour og Harper’s Bazaar. 
Hún dregur iðulega að sér athygli 
á rauða dreglinum fyrir fágaðan 
stíl og hefur þar oft klæðst gala-
kjólum vinkonu sinnar, Carolinu 
Herrera. Hún var valin ein af 
fegurstu manneskjum heims árið 
2003 og hefur verið á lista Forbes 
yfir 20 ríkustu skemmtikraftana. 
Árið 2014 var leikkonan gagnrýnd 
fyrir að hafa látið lýtalækna gera 
sig nær óþekkjanlega en þeirri 
gagnrýni svaraði Reneé: „Kannski 

   50 ára 
sólargeisli
Það er við hæfi á sumardaginn fyrsta 
að afmælisbarn dagsins sé gleðigjaf-
inn Renée Zellweger sem hefur kitlað 
hláturtaugar heimsbyggðarinnar á 
hvíta tjaldinu um árabil. Hún mælir 
hálfa öld af ævi sinni í dag.

Aldurinn fer vel með Renée Zellweger. Hér má sjá hana á þrítugasta, fertugasta og fimmtugasta afmælisári sínu.

Renée hlaut heimsfrægð fyrir túlkun sína á 
hrakfallabálknum Bridget Jones og lék þar með 

hjartaknúsurunum Colin Firth og Hugh Grant.

lít ég öðruvísi út, en hver gerir það 
ekki þegar hann eldist? Ég er vissu-
lega öðruvísi. Ég er hamingjusöm.“

Renée var trúlofuð gaman-
leikaranum Jim Carrey um alda-
mótin en giftist sveitasöngvar-
anum Kenny Chesney í maí 2005. 
Þau skildu eftir fjóra mánuði. Hún 
byrjaði með leikaranum Bradley 
Cooper eftir að þau kynntust við 
tökur á Case 39 árið 2009 ástin var 
fyrir bí tveimur árum síðar. Frá 
árinu 2012 hefur hún átt í ástar-
sambandi við tónlistarmanninn 
Doyle Bramhall II.

Leikkonan lætur til sín taka í 
ýmsum góðgerðarmálum, þar 
á meðal vitundarvakningu um 
HIV-sjúkdóminn fyrir svissneska 
heilbrigðisráðuneytið 2005 og 
árið 2011 heimsótti hún Líberíu 
fyrir jafnréttindasamtökin The 
Great Initiative. Hún átti einnig 
samstarf við Tommy Hilfiger um 
hönnun handtaska til að safna fé 
og vekja athygli á brjóstakrabba-
meini.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

GLEÐILEGT SUMAR 
SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS
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Svo virðist sem þykkbotna 
strigaskór séu það vinsælasta 
þegar sumarið gengur í garð. 

Þeir eru klossalegir, hafa sést þó 
nokkuð í vetur en verða enn vin-
sælli í sumar. Skórnir eru sagðir 
þægilegir og passa vel við bæði 
gallabuxur, stuttbuxur eða kjóla. 
Balenciaga hefur verið framarlega 
í framleiðslu á þessum skóm og 
það sést varla sú fyrirsæta á götum 
stórborga sem ekki er í skóm frá 
þeim.

Skórnir geta verið ósköp lát-
lausir þó stórgerðir séu en sumir 
eru afar skrautlegir, silfurlitir, 
gylltir eða í lit sem kallast rósa-
gull og hefur verið mjög vinsæll 
undanfarið.

Stórskornir 
strigaskór

Tískusýning útskriftarnema í fatahönnun fer fram í Hörpu 30. apríl.

Útskriftarhátíð Listahá-
skóla Íslands hefst í dag, 
fimmtudag, og stendur 

yfir til sunnudagsins 26. maí. 
Hátíðin þykir einn af hápunktum 
menningarlífsins á höfuð-
borgarsvæðinu en þá fara fram 
fjölmargir viðburðir úr öllum 
deildum Listaháskólans, þ. á m. 
úr fatahönnunardeild.

Á útskriftarhátíðinni er sýndur 
afrakstur á bæði bakkalár - og 
meistarastigi en hvern viðburð 

er hægt að kynna sér á vef Lista-
háskólans og á Facebook-síðu 
skólans.

Meðal viðburða fatahönn-
unardeildar skólans má nefna 
tískusýningu útskriftarnema í 
fatahönnun sem fer fram í Hörpu 
þriðjudaginn 30. apríl kl. 19. 

Dagana 4.-19. maí verður 
útskriftar sýningin OMEN haldin 
en þar sýna nemar á meistarastigi 
í fatahönnun verk sín. Sýningin 
verður haldin í Ásmundarsal við 

Freyjugötu og er opnun hennar 
kl. 20.

Frítt er inn á alla viðburði 
og eru allir gestir velkomnir á 
meðan húsrúm leyfir. Stór hluti 
annarra viðburða fer fram í 
menningarhúsunum í Kópa-
vogi, t.a.m. útskriftarviðburður 
meistaranema í listkennslu og 
hluti tónleika útskriftarnema úr 
tónlistardeild. Aðrir viðburðir 
fara fram víðsvegar um Reykja-
vík.

Útskriftarhátíð Listaháskólans

Katrín, hertogaynja af Cambridge, er 
alltaf glæsileg og virðulega klædd.

Katrín, hertogaynja af Cam-
bridge, vekur ávallt athygli 
hvar sem hún kemur. Allt 

sem hún klæðist vekur sömu-
leiðis athygli. Þegar hún mætti 
í páskamessu á 93 ára afmæli 
drottningarinnar í kapellu heilags 
Georgs í Windsor-kastala var eftir 
því tekið að Katrín var með sömu 
demantseyrnalokka og hún bar 
á brúðkaupsdaginn sinn 29. apríl 
2011. Það styttist í átta ára brúð-
kaupsafmælið sem kallast brons. 
Bretar eru ánægðir með að hún 
skuli nota hlutina sína oftar en 
einu sinni.

Katrín var í ljósbláum kjól 
og kápu úr smiðju Alexander 
McQueen en hatturinn er frá 
Jane Taylor. Venjulega kemur öll 
konungsfjölskyldan í páskamessu 
en að þessu sinni var Meghan fjar-
verandi enda á hún von á barni 
á hverri stundu. Karl og Camilla 
voru sömuleiðis fjarverandi sem 
og Filippus prins sem er orðinn 
97 ára.

Vekur alltaf 
athygli

FRÍTT Í SUND 
OG FJÖLSKYLDUGARÐINN!

HOPPUKASTALAR OG ALLSKONAR 
SKEMMTILEGT SKÁTAFJÖR 

 VIÐ LAUGARNAR OG 
Í FJÖLSKYLDUGARÐINUM 

Á SUMARDAGINN
FYRSTA

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ÍTR.IS
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

VW GOLF GTE PANORAMA nýskr. 
05/2017, ekinn 10 Þ.km, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur. Hlaðinn 
aukabúnaði s.s. virtual cockpit, 
glerþak ofl. Verð 4.550.000 kr. Raðnr. 
259068

AUDI A3 E-TRON S-LINE nýskr. 
11/2017, ekinn 16 Þ.km, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur, hlaðinn 
aukabúnaði s.s. Virtual cockpit, 
S-line innan og utan ofl. Verð 
4.650.000 kr. Raðnúmer 259292

PLUG IN HÖFÐAHÖLLIN
Sýnum og seljum glæsileg eintök af 
- AUDI A3 E-tron árg 2017 - VW Golf 
GTE árg. 2017 og 2018 - BMW 225xe 
iperformance árg. 2017 - BMW 530e 
iperformance M-sport árg. 2018

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

VOLVO XC V70 TIL SÖLU.
Volvo V70 station. Árg. 2000. Mjög 
góður bíll. Vel viðhaldið. Smurbók 
frá upphafi. Skoðaður. Sjálfskiptur 
og með dráttarkrók. Fallegur bíll 
með góða aksturseiginleika og 
þægileg leðursæti. Góð sumardekk 
og ný Michelin nagladekk fylgja. 
Upp. í síma 893 7719 og 698 7563

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

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

 Nudd

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

 Húsaviðhald

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

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

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer 
bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 Atvinna óskast

Honda HR-V Elegance

Honda CR-V Lifestyle

Honda Civic Tourer

Honda Civic Elegance

Honda Accord Tourer

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 6/2016, ekinn 35 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 1/2013, ekinn 75 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 8/2016, ekinn 32 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2018, ekinn 1 þús.km., bensín, 
sjálfskiptur. Sýningarbíll frá umboðinu.

Nýskráður 7/2013, ekinn 102 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

 Ásett kr. 3.690.000

Tilboð 
kr. 3.390.000 

Afborgun kr. 44.061 á mánuði

Verð 
kr. 2.990.000

 

Afborgun kr. 38.881 á mánuði

Verð 
kr. 2.990.000

 

Afborgun kr. 38.881 á mánuði

Verð 
kr. 2.590.000

 

Afborgun kr. 33.701 á mánuði

Verð 
kr. 1.790.000

 

Afborgun kr. 26.220 á mánuði

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



HÚSBÍLAR Á LÆKKUÐU VERÐI !
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2 
Verð 8.900.000. 

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 

Tilboð 3.490.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.490.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.490.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 5.590.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Hobby Optima 65HFL 
árg 2017 ekinn um 70þ 
km 6 gíra beinskiptur 
glæsilegur bill í alla 
staði. 4 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 11.990.000
Tilboð 9.990.000

Fiat Carado A464 eða 
A461 árg 2016 eknir um 
80þ km 6 gíra bein-
skiptur. 6 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 8.990.000
Tilboð 7.990.000 

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Vinsamlegast hringið í síma 7767600 til að bóka skoðun.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Láttu okkur gera bílinn kláran í sumaraksturinn.  

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

Simi 564 1180 • bilvogurmot@simnet.is • www.bilvogur.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni



Með þér alla leið

Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi
109,5 fm 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. 
Eigandi á staðnum s: 861-6000

Verð :  37,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarleynir 

s. 695 5520

801 Selfoss

Notalegt 26,2 fm heilsárhús
4,1 hektara eignarland
Steyptar súlur, rafmagnskynding
Gríðarlegt fjallaútsýni
Lóðin stendur við Tjarnalæk
Eigandi á staðnum s: 897-1983

Verð :  12,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Bjálki 

s. 695 5520

851 Rangárþing ytri

Fallegt og vel skipulagt 101,6 fm 
heilsárshús í landi Syðri Reykja
Stutt  í þjónustu og afþreyingu: Sundlaugar, 
golfvelli Gullfoss, Geysi osfr .
150 fm timburverönd með heitum potti
Allur frágangur er til fyrirmyndar 
Eigandi á staðnum s: 897-6513

Verð :  34,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Lambhagi 14 

s. 896 8232

801 Biskiupstungur

Glæsilegt og vandað  100,0 fm heilsárshús 
auk 39,6 fm gestahúsi,
Fallegum stað í Reykjaskógi

 
Flúðir og Laugarvatn 
Eigandi á staðnum s: 897-6513

Verð :  33,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Efri Reykir lóð 1

s. 896 8232

801 Selfoss

Fallegt 47 fm heilsárshús 
Ofarlega í landinu 2000 fm eignarland 
Heitt og kalt vatn 
Heitur pottur á verönd 
Tvö svefnherbergi
Eigandi á staðnum s: 861-9135 

Verð :  14,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrastaðir v Laugarvatn

s. 695 5520

801 Laugardalur

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús m sauna 

3 svefnherbergi 

Eigandi á staðnum s: 896-2443

Verð :  15,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 111

s. 695 5520

311 Skorradalur

54 fm notalegt sumarhús 

Nýtt gler í öllu húsinu - Nýjar útitröppur 

Tvö svefnherbergi 

Heitur pottur á palli - Heitt og kalt vatn

Eigandi á staðnum s: 695-5520 

Verð :  17,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hreðavatn 9

s. 695 5520

311 Norðurárdalshreppur

Glæsilegt 64 fm heilsárshús Óhindrað 

Þrjú svefnherbergi 
Björt stofa með stórum útsýnisgluggum 
4ra manna árabátur fylgir með 
Eigandi sýnir S: 695-6458

Verð :  27,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 149

s. 695 5520

311 Skorradalur

Glæsilegt sumarhús að 
Hesti Lóð liggur að Hvítá, ósnert náttúra 
Eignarland 0,8 hektari að stærð 
Lækur rennur í gegnum landið 
Húsið, steyptur kjallara og timburhúsi ofán 
Húsið er klætt að utan með harðviði 
Mikil lofthæð, og einstakt útsýni 

Verð :  49,5 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestur 38 við Hestfjall 

s. 845 8958

801 Grímsnes

50 fm hús ásamt áhaldahúsi 
Gróðri vaxið og skjólsælt land 
Tvö rúmgóð svefnherbergi 
Stór stofa með kamínu 
Eldhús m nýlegri eldavél 
Læst hlið að svæðinu
Eigandi á staðnum s: 860-1500 

Verð :  14,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 94

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

61,4 fm heilsárhús í landi Galtarholts 
Rétt norðan Borgarness 
Stutt á golfvöll í Borgarnesi 
Þrjú svefnherbergi 
Innbú fylgir með í kaupum 
Áhaldahús til viðbótar við uppg fermetra
Eigandi á staðnum s: 695-5520

Verð :  19,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Arkarholt 27

s. 695 5520

301 Borgarbyggð                             

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
Eigandi á staðnum s: 8944122

Verð :  17,4 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kiðárbotnar 10

s. 775 1515

301 Húsafell

Glæsilegt 70 fm heilsárshús á skógi vöxnu landi 
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð  
til fyrirmyndar 
Stór og mikill viðarverönd á nokkrum pöllum 
Heitur pottur með skjólgirðingu 
Skjólsælt land stutt frá Laugarvatni 
Eigandi á staðnum s: 660-8601

Verð :  27,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti Dalur lóð 42

s. 695 5520

801 Laugardalur

Opið hús 
27. og 28. apríl
kl. 12:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

42 fm sumarhús ofarlega í landinu 
Tvö svefnherbergi 
Fallegt útsýni 
Stofa og eldhús í opnu rými 
Flestir gluggar nýlega endurnýjaðir 
Upp í taka á húsbíl kemur til greina
Eigandi á staðnum s: 893-7050

Verð :  13,4 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 35

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Opið hús 
laugard. 27. apríl
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
laugard. 27. apríl
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 13:00 - 14:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 13:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 17:00 - 18:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 15:30 - 16:30
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
laugard. 27. apríl
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 14:30 - 15:30
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 14:00- 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
í dag 25. og 28. apríl
kl. 14:00- 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 28. apríl
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Mikil sala sumarhúsa

Skoða og verðmet

Hús auglýst reglulega

Fagleg ljósmyndataka

Áratuga reynsla 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Opin hús um 
helgina 27-28 apríl  



· Íbúðir skilast fullbúnar án megin gólfefna

· Flísar á votrýmum. 

· Innfeld lýsing og steinn á borðum. 

· Öllum íbúðum fylgir sér stæði í bílakjallara.

Skoða má allar 
íbúðirnar á 

 vitaborg.is

Skjólgóður inngarður og gönguleiðir eru hannaðar af landslagsarkitekt hússins. 
Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta Baróns- og Laugavegsreit með 
nýjum göngustígum, uppgerðum eldri húsum auk nýbygginga. Fyrirhugaðar eru 

vel við samgöngum og styður vel við bíllausan lífsstíl fyrir þá sem það kjósa.

NÝTT Í SÖLU

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI KL. 13-14



OPIÐ HÚS
Í DAG, KL. 12.00-12.30

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar og falleg útivistarsvæði. 

NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna fyrir utan 
votrými. Rut kára innanhúsarkitekt sá um að velja 
samana efni og liti á innréttingum. 
Sér bílastæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

Efstaleiti 19-27 
Lágaleiti 1-9

Verð frá 28.400.000 kr. / Afhending fyrstu íbúða apríl-maí 2019

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27 Í DAG KL. 13.00-14.00

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Hrafnhildur 
Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

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

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Verð frá 45,9 m.

Afhending maí/júní 2019

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði 
í bílageymslu. Íbúðirnar eru miðsvæðis í Garðabæ, 
í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og 
verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1
Í DAG, KL. 13.00-13.30

BJARTAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR MEÐ HAGNÝTU SKIPULAGI

Garðabær – 
Lyngás 1

Bríetartún 9-11

DÆMI
2ja herb. verð frá 41,9 millj. / stærð frá 59,7 fm
3ja herb. verð frá 58,9 millj. / stærð frá 97,7 fm
4ra herb. verð frá 75,9 millj. / stærð frá 130,4 fm

Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt 
umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með stórum gluggum, 
ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan yl á 
köldum dögum.

Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm.

VELKOMIN Í 
OPIN HÚS Á 

SUMARDAGINN
FYRSTA

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
nemi til lögg. 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

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

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Leita að eign í 201 Kópavogi!

Húsgerð: Raðhús, parhús, hæð eða íbúð

Séróskir: Sérinngangur, 3 svefnherb., 
sjónvarpshol og bílskúr

Afhending: Í boði er rúmur  
afhendingartími henti það seljanda

Greiðslur: Traustur kaupandi, sterkar 
greiðslur. Bindandi tilboð án fyrirvara

Ekki hika við að hafa samband
Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Eignin verður sýnd föstudaginn 26. apríl milli kl. 17:00 og 17:30 
Um er að ræða vel skipulagt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr. 
Eignin er samtals skráð 165,9 m2 en þar af er bílskúrinn 35,1 m2. 
Ásett verð kr. 73.900.000

Nýbýlavegur 8  2. hæð 200 Kópavogur @domusnova.is S 527 1717 

www.domusnova.is

Teigabyggð 3, 220 Hafnarfirði

OPIÐ HÚS

Áhugasamir geta haft samband 
við Guðný Ösp Ragnarsdóttur, lgf. 
í síma 665-8909 eða á 
go@domusnova.is 

Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögfræðingur, Löggiltur Fasteignasali

go@domusnova.is
S: 665 8909

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Atvinnuauglýsingar
FÍN - Sérfræðingur í kjaramálum

Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) 
óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa 
á sviði vinnumarkaðsmála til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum og þjónustu við 
félagsmenn félagsins..

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13420

Fastus - SÉRFRÆÐINGUR Í INN-
KAUPUM OG BIRGÐASTÝRINGU

Fastus óskar eftir að ráða starfsmann 
til að sinna innkaupum, birgðastýringu 
og öðrum tilfallandi verkefnum á vöru-
stjórnunarsviði fyrirtækisins. Leitað er að 
jákvæðum og nákvæmum aðila sem vill 
starfa með öflugum hópi starfsmanna hjá 
Fastus. Í boði er framtíðarstarf hjá traustu 
fyrirtæki...

Nánari upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl nk.

Ferðamálastofa -  Sérfræðingur á 
rannsóknasvið

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða tölug-
löggan, sjálfstæðan og drífandi einstak-
ling í greiningu og miðlun gagna sem 
tengjast íslenskri ferðaþjónustu. Um er 
að ræða nýtt og spennandi starf á rann-
sóknasviði Ferðamálastofu sem hefur 
það hlutverk að halda utan um opinbera 
gagnasöfnun og rannsóknir á ferða-
málum. Um fullt starf er að ræða.

Nánari upplýsingar veita Þórður S. 
Óskarsson (thordur@intellecta.is) og 
Thelma Kristín Kvaran 

(thelma@intellecta.is) í síma 512 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 
6. mai 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.intellecta.is

Spennandi störf hjá  
Sveitarfélaginu Hornafirði

MANNAUÐS- OG GÆÐASTJÓRI

Um er að ræða krefjandi starf þar sem 
viðkomandi mun leiða og veita faglega 
forystu í mannauðs- og gæðamálum auk 
þess að vera í lykilhlutverki við innleiðingu 
stefnu.

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13368

Spennandi störf hjá  
Sveitarfélaginu Hornafirði

FÉLAGSMÁLASTJÓRI

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á fram-
kvæmd almennrar og sértækrar félags-
þjónustu í samræmi við lög og reglugerðir 
þar um. Starfið felur m.a. í sér vinnu við 
stefnumótun og áætlanir í þeim mála-
flokkum, sem undir hann heyra. Starfið er 
fjölbreytt og krefst víðtækrar þekkingar á 
lögum og reglum.

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13369

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari


