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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Pawel Bartoszek skrifar 
um bíla og umferðina. 13 

SPORT Hlaupadrottningin Arna 
Stefanía byrjar tímabilið vel. 14

TÍMAMÓT Tuttugu og sjö nýsvein-
ar voru heiðraðir. 18

LÍFIÐ Hönnuðurinn Auður Gná 
segir ýmsar ástæður fyrir því að 
íslenskar hönnunarvörur séu 

gjarnan dýrari en 
vörur sem eru 

framleiddar 
erlendis. 26

PLÚS 2 SÉR-
BLÖÐ � FÓLK   
�  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðla-
könnun Gallup apríl-júní 2015

SAKAMÁL Grunur leikur á um stór-
felld undanskot eigna og þjófnaði 
úr félaginu SS hús ehf. sem tekið 
var til gjaldþrotaskipta 10. janúar 
síðastliðinn. Þetta herma heimildir 
Fréttablaðsins. 

Sigurður Kristinsson, sem átti 
félagið með bróður sínum og föður.  
hefur stýrt því undanfarið. Sigurður 
situr í gæsluvarðhaldi grunaður um 
aðild að fíkniefnainnflutningi frá 
Spáni en hann var handtekinn við 
komuna þaðan til landsins skömmu 

fyrir mánaðamót. Eiginkona Sigurð-
ar liggur alvarlega slösuð á spítala á 
Spáni eftir að hafa fallið milli hæða 
á heimili þeirra hjóna í Malaga.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins munu undanskot eigna og 
óútskýrðar millifærslur af reikning-
um félagsins hlaupa á hund ruðum 
milljóna. Þá er félagið einnig til 
rannsóknar hjá skattayfirvöldum 
meðal annars vegna mikilla van-
skila á vörslusköttum. Málið mun 
hins vegar ekki komið til rann-

sóknar hjá héraðssaksóknara.
Sigurþór Sigurðsson, bróðir Sig-

urðar, tók við við stjórn fyrirtækis-
ins af bróður sínum um mitt síðasta 
ár og mun reksturinn þá hafa verið 
kominn í mikið óefni.

Heiðar Ásberg Atlason, skipta-
stjóri félagsins, vildi ekki tjá sig 
efnislega um málið við Fréttablaðið 
en sagði gagnaöflun ekki lokið og 
að nokkrar vikur tæki að fá heildar-
mynd af rekstrinum.

Tveimur mánuðum áður en 

félagið var lýst gjaldþrota var það 
dæmt í Héraðsdómi Reykjavíkur til 
að greiða fyrrverandi starfsmanni 
sínum 57 milljónir í skaðabætur 
vegna vinnuslyss en starfsmaðurinn 

féll niður 14 metra af vinnupalli við 
byggingu blokkar í Kópavogi og 
hlaut 55 prósent varanlega örorku.

Félagið var umsvifamikið í bygg-
ingu blokka og annarra fasteigna í 
Kópavogi og samkvæmt síðasta árs-
reikningi félagsins, fyrir árið 2015, 
velti fyrirtækið yfir milljarði það ár 
og skilaði tæplega 19 milljónum í 
hagnað sem var þó rúmlega helm-
ingi minna en árið á undan þegar 
hagnaðurinn nam rúmum 40 millj-
ónum króna. – aá

Grunur um skattalagabrot og þjófnað 
Einkahlutafélagið SS hús ehf. var tekið til gjaldþrotaskipta 10. janúar og er til rannsóknar hjá skattayfirvöldum. Fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri félagsins situr í gæsluvarðhaldi vegna gruns um fíkniefnasmygl. Eiginkona hans liggur slösuð á Spáni eftir alvarlegt slys.

Ester Amíra Ægisdóttir hét því að hún myndi láta raka af sér hárið ef hún næði að safna 100 þúsund krónum í áheit í þágu Krafts líknarfélags. Hún stóð við stóru orðin þegar Perlað af Krafti 
fór fram í Hörpu í gær. Þar kepptust ungir sem aldnir við að setja Íslandsmet í að perla armbönd. Fjöldi fólks var mættur á viðburðinn í Hörpu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Samkvæmt síðasta 
ársreikningi félagsins, fyrir 
árið 2015, velti fyrirtækið 
yfir milljarði króna. 

FANGELSISMÁL Sálfræðingur segist 
sakna þess að í aðgerðaáætlun ríkis-
stjórnarinnar gegn kynferðisbrotum 
sé ekki tryggt fjármagn til viðeigandi 
meðferðar fyrir þá sem dæmdir hafa 
verið fyrir kynferðisbrot.

„Með réttu inngripi og meðferð 
getum við dregið verulega úr líkum 
á frekari brotum,“ segir sálfræðingur-
inn Anna Kristín Newton. Hún segir 
rannsóknir sýna að ef viðeigandi 
meðferð er veitt megi minnka líkur 
á brotum um helming. – aá / sjá síðu 4

Brotamenn fái 
meðferð

Anna Kristín 
Newton



Það á ekki að banna 
veiðar bara til þess 

að banna þær.
Áki Ármann Jóns-
son, nýkjörinn for-
maður Skotvís

Veður

Suðvestan 13-20 m/s og éljagangur 
í dag og kólnar í veðri, en yfirleitt 
þurrt um landið norðaustanvert. 
Heldur hvassra og úrkomumeira 
vestan til á landinu. SJÁ SÍÐU 20

Veður
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Kólesteról er áhættuþáttur hjarta- og æðasjúkdóma

2 fylgja frítt
með

fylgja frítt
með ms.is/benecol

 Skylmst á Reykjavíkurleikunum

Skylmingakeppni Reykjavíkurleikanna fór fram í Skylmingamiðstöðinni á Laugardalsvelli um helgina. Keppt var í bæði unglinga- og fullorðins-
flokkum og tóku erlendir gestir frá Svíþjóð, Litháen, Þýskalandi, Frakklandi, Bandaríkjunum og Búlgaríu þátt. Andri Nikolaysson Mateev stóð 
uppi sem sigurvegari í karlaflokki en Freyja Sif Stefnisdóttir vann í flokki kvenna. Reykjavíkurleikunum er nú lokið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Alls hafa átta kærur 
borist á hendur starfsmanni Barna-
verndar Reykjavíkur. Fjórar bárust 
áður en rannsókn hófst á málinu 
í janúar, þrjár eftir að rannsókn 
hófst og ein kæra, sú áttunda, barst 
rétt fyrir helgi eftir að umfjöllun um 
málið hófst.

Þetta staðfesti Árni Þór Sig-
mundsson, yfirmaður kynferðis-
brotadeildar, í samtali við Stöð 2 í 
gær og einnig að enginn af meintum 
þolendum hafi verið skjólstæðingur 
mannsins í starfi hans heldur tengst 
honum fjölskyldu- eða vinabönd-
um. – jhh

Átta kærur 
lagðar fram

NÁTTÚRA Aðkoma að endurskoðun 
á veiðilöggjöfinni og málefni mið-
hálendisþjóðgarðs eru meðal þess 
sem verður í brennidepli hjá nýjum 
formanni Skotveiðifélags Íslands 
(Skotvís). Ný stjórn tók við um 
helgina.

Fyrir tæpum tveimur vikum féllst 
ríkisstjórnin á tillögu Guðmundar 
Inga Guðbrandssonar, umhverfis- 
og auðlindaráðherra, þess efnis 
að skipuð yrði þverpólitísk nefnd 
með fulltrúum allra flokka á þingi, 
auk tveggja fulltrúa sveitarfélaga og 
fulltrúa forsætis- og umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, um stofnun 
þjóðgarðs á miðhálendinu. Með 
nefndinni mun starfa samráðshóp-
ur þeirra sem eiga sérstakra hags-
muna að gæta, til að mynda náttúru-
verndarsamtök, útivistarsamtök, 
ferðaþjónustuaðilar, bændur og 
orkufyrirtæki.

„Við ætlum að taka þátt í þeirri 
vinnu og standa vakt um hagsmuni 
skotveiðimanna svo tryggt sé að 
samvinna og samráð verði haft um 
skotveiði,“ segir Áki Ármann Jóns-
son nýkjörinn formaður Skotvís. 
Áki heftur starfað sem sviðsstjóri 
hjá Umhverfisstofnun undanfarin 
fimmtán ár en var áður veiðistjóri. 
Aðrir stjórnarmenn eru Jón Víðir 
Hauksson varaformaður, Jón Þór 
Víglundsson, Nanna Traustadóttir, 
Einar Haraldsson, Emil Birgir Hall-
grímsson og Sigurbjörn Snjólfsson.

Ekki er til ein algild regla um 
hvort veiði sé leyfð í þjóðgörðum 
eður ei. Eru þeir í raun með mis-
munandi skilgreind verndarviðmið.

„Hingað til hefur sú leið yfirleitt 
verið farin að hægt sé að halda 
áfram hefðbundnum nytjum. Þá 

verður auðvitað að vera tryggt 
að náttúran fái að þróast áfram á 
sínum forsendum og veiðarnar séu 
sjálfbærar,“ segir Áki. Sem dæmi um 
fyrirkomulag sem hafi gefið ágæta 
raun nefnir hann meðal annars 

hreindýraveiðar innan Vatnajökuls-
þjóðgarðs. „Það á ekki að banna 
veiðar bara til að banna þær.“

Áki segir að nýrrar stjórnar bíði 
fleiri verkefni. Til standi að taka 
veiðistjórnunarkerfið og vopnalög 
til endurskoðunar á næstunni. „Ég 
geri fastlega ráð fyrir að sú vinna fari 
af stað á árinu,“ segir Áki.

„Í allri vinnu og umræðu um 
náttúruvernd verður að muna að 
veiðar og umhverfisvernd eru ekki 
andstæðir pólar. Oft á tíðum eru 
veiðar jákvæðar fyrir náttúruvernd 
og geta stundum unnið sérstaklega 
með hagsmunum náttúrunnar,“ 
segir hann. „Aðalatriðið er að bera 
virðingu fyrir náttúrunni.“ 
johannoli@frettabladid.is

Veiðar og náttúruvernd 
ekki andstæðir pólar
Nýkjörinn formaður Skotvís segir mörg mikilvæg verkefni bíða nýrrar stjórnar. 
Aðkoma félagsins að stofnun miðhálendisþjóðgarðs er eitt hið brýnasta að 
hans mati. Hann segir að ekki skuli banna veiðar nema ástæða sé fyrir banni.

Sem dæmi um fyrirkomulag sem gefist hefur vel nefnir Áki Ármann Jónsson 
hreindýraveiðar í Vatnajökulsþjóðgarði.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKIPULAGSMÁL Úrskurðarnefnd um 
umhverfis- og auðlindamál (ÚUA) 
hefur fellt úr gildi hluta breytinga á 
deiliskipulagi sem varða golfvöllinn 
Hlíðavöll í Leirvogi í Mosfellsbæ auk 
samhangandi framkvæmdaleyfis.

Íbúi í nágrenni vallarins kærði 
leyfisveitingu bæjarins til ÚUA og 
taldi brotið á grenndarhagsmunum 
sínum. Aðeins var fallist á kröfur 
hans að litlu leyti. Taldi hann fyrir-
hugaðar breytingar, stækkun á golf-
skála og fjölgun bílastæða, vera mun 
umfangsmeiri en hann ætti að þurfa 
að þola. Nefndin féllst aftur á móti 
á rök bæjarins sem taldi að honum 
hefði mátt vera þetta ljóst þegar hann 
festi kaup á húsnæði við golfvöllinn.

Nefndin felldi þó úr gildi fram-
kvæmdaleyfi fyrir aðkomuveg að 
skálanum því það þótti andstætt 
gildandi deiliskipulagi. – jóe

Nágranni þarf 
að sætta sig við 
stærri golfskála

SKATTAR Kona þarf að greiða 25 pró-
senta álag á tekjur af útleigu íbúðar 
á Airbnb eftir að hún gaf tekjurnar 
ranglega upp til skatts. Þetta er 
niðurstaða yfirskattanefndar. Málið 
varðar útleigu íbúðarinnar árið 
2014 en þá fékk konan tæpar tvær 
milljónir króna í tekjur af henni. 

Konan hafði stofnað hlutafélag 
í kringum rekstur íbúðarinnar en 
Airbnb heimilaði ekki að félög 
gætu leigt út íbúðir. Því hefði hún 
tekið við greiðslum á Paypal-reikn-
ing sinn fyrir hönd félagsins. Hélt 
útleigjandinn því fram að um end-
urgreiðslu á láni hennar til félagsins 
væri að ræða og tekjurnar því í raun 
félagsins en ekki hennar.

Yfirskattanefnd tók þær útskýr-
ingar ekki trúanlegar. Hún hefði 
ekki getið kröfu á félagið í fyrri 
skattframtölum auk þess að tekn-
anna af útleigunni væri ekki getið 
í reikningum félagsins. Henni bæri 
því sjálfri að greiða skatt af upp-
hæðinni. – jóe

Fjórðungsálag á 
Airbnb-tekjur

Airbnb heimilar ekki að 
félög leigi út íbúðir.
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Enn reiðubúnari en áður í hvaða verk sem er
Það er mannlegt að þreytast á löngum vinnudegi og þá er ómetanlegt að geta reitt sig á óþreytandi bakhjarl sem dugar  
hvað sem á dynur. Komdu og skoðaðu þennan fjölhæfa sendibíl sem er þarfasti þjónn hins metnaðarfulla fagmanns. 

· 2 ára þjónustupakki fylgir með PROACE.
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

PROACE
Óþreytandi bakhjarl

Verð frá: 3.990.000 kr.

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal 
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með 
fyrirvara um villur. 



Ólíkt því sem 
margir halda eiga 

þessir einstaklingar oft mjög 
erfitt og skamm-
ast sín fyrir 
það sem þeir 
hafa gert.
Anna Kristín New-
ton, sálfræðingur

Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

-800.000 kr.

ALVÖRU

FJÓRHJÓLADRIF

AFSLÁTTUR

Umboðsaðili Jeep - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.jeep.is
www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

Dísel 2.2 185 hö. 8 þrepa sjálfskipting, eyðslugrannur og frábærir aksturseiginleikar.

LONGTITUDE

VERÐ MEÐ AFSLÆTTI FRÁ:
5.990.000 kr.

Listaverð frá 6.790.000 kr.

®

FANGELSISMÁL „Þrátt fyrir að lög-
regla muni ná auknum árangri við að 
koma kynferðisbrotamönnum í fang-
elsi þá koma þeir aftur út í samfélagið 
eftir afplánun,“ segir Anna Kristín 
Newton, sálfræðingur hjá Fangelsis-
málastofnun. Hún saknar þess að 
aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar 
gegn kynferðisbrotum taki ekki með 
heildstæðari hætti á vandanum og 
tryggi aukið fjármagn til viðeigandi 
meðferðar fyrir þá sem dæmdir hafa 
verið fyrir kynferðisbrot.

„Með réttu inngripi og meðferð 
getum við dregið verulega úr líkum 
á frekari brotum,“ segir Anna Kristín 
og segir rannsóknir sýna að ef viðeig-
andi meðferð er veitt megi minnka 
líkur á brotum um helming.

Þau hundruð milljóna, sem varið 
verður til eflingar löggæslu á næstu 
árum og til fjármögnunar á aðgerða-
áætlun ríkisstjórnarinnar gegn 
kynferðisbrotum, fara að mestu til 
fjölgunar stöðugilda hjá lögreglu og 
saksóknara. Páll Winkel sagði í sam-
tali við Fréttablaðið á föstudag að 
með auknu fjármagni í rannsóknir 
og saksókn í þessum málaflokki megi 
gera ráð fyrir að dómþolum fjölgi og 
þeim þurfi að veita öfluga meðferð. 
Hvorki er hins vegar gert ráð fyrir 
auknu fjármagni til Fangelsismála-
stofnunar né til meðferðar fyrir þá 
sem hlotið hafa dóm fyrir kynferðis-
brot.

Anna Kristín segir í rauninni enga 
heildstæða stefnu hafa verið setta um 
meðferðarstarf fyrir kynferðisbrota-
menn. „Fangelsismálastofnun hefur 
reynt upp á sitt einsdæmi að gera það 
sem stofnunin getur. En það skortir 
heildarsýn fyrir þessa meðferð,“ segir 
hún.

„Það sem við höfum verið að 
benda á er að það þarf að vinna 
heildstætt með þá einstaklinga sem 
brjóta af sér kynferðislega gegn barni. 
Þetta eru einstaklingar sem hafa 
tekið meðvitaða ákvörðun um að 
stíga yfir öll þau siðferðislegu mörk 
sem samfélagið setur í tengslum við 
hegðun og umgengni við börn og 
það þarf mjög sérhæfða nálgun til að 
geta hreyft við slíkum viðhorfum og 
í rauninni endurforritað þau,“ segir 
Anna Kristín. 

Hún segir miklu máli skipta að gefa 
sér góðan tíma í meðferðina því hún 
byggi á því að traust meðferðarsam-

band geti myndast. „Einstaklingar 
sem brjóta gegn börnum vita mjög 
oft upp á sig skömmina og ólíkt því 
sem margir halda eiga þessir ein-

staklingar oft mjög erfitt og skamm-
ast sín mjög fyrir það sem þeir hafa 
gert. Til að einstaklingur geti unnið 
sig frá frá því þarf traust samband við 
meðferðaraðila og þess vegna er lang-
tímameðferð ákjósanlegust. Það hafa 
rannsóknir líka sýnt.“ 

Anna Kristín segir að hingað til 
hafi meðferð verið háttað þannig að 
þeir sem afplána fyrir kynferðisbrot, 
og einkum þeir sem brotið hafa gegn 
börnum, hafa verið settir í forgangs-
hóp fyrir meðferð og hún hefur verið 
veitt á lokastigum afplánunar þegar 
styttist í að viðkomandi fari aftur út í 
samfélagið. adalheidur@frettabladid.is

Engin heildstæð meðferð fyrir 
dæmda kynferðisbrotamenn
Ekki er gert ráð fyrir auknu fjármagni til meðferðar fyrir dómþola í áætlun ríkisstjórnarinnar gegn kynferð-
isbrotum. Sérfræðingur segir meðferð geta skilað góðum árangri en segir bæði skorta fjármagn og heildar-isbrotum. Sérfræðingur segir meðferð geta skilað góðum árangri en segir bæði skorta fjármagn og heildar-isbrotum. Sérfræðingur segir meðferð geta skilað góðum árangri en segir bæði skorta fjármagn og heildar
sýn. Taka þarf góðan tíma í meðferð þar sem hún byggir á því að traust meðferðarsamband geti myndast.

Sigríður Andersen dómsmálaráðherra kynnti aðgerðir í kynferðisbrotamálum og eflingu löggæslu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRETLAND Búist er við því að nú fari í 
hönd kaldasta vika vetrar í Bretlandi. 
Breska veðurstofan hvetur íbúa þar 
til að búa sig undir snjó og ísingu.

Reiknað er með því að hiti verði 
víðast hvar undir frostmarki og geti 
farið niður í allt að -7 gráður

Þá er gert ráð fyrir að eins til 
þriggja sentimetra snjór gæti fallið 
inn til lands.

„Þetta verður köld vika, víða 
verður veður þurrt en annars staðar 
verður snjókoma,“ segir Craig Snell 
veðurfræðingur.

Búist er við að ekki fari að hlýna 
fyrr en um miðja næstu viku. – jhh

Bretar varaðir 
við kulda

Mikill snjór verður í Bretlandi og kalt 
næstu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SKATTAR Múrverktaki þarf að greiða 
þrettán prósent í vörugjöld af Benz 
Sprinter bifreið sem hann flutti til 
landsins. Þetta er niðurstaða yfir-
skattanefndar. Áður hafði Tollstjóri 
álitið að leggja bæri 65 prósenta 
vörugjald á bifreiðina.

Umrædd bifreið var búin sex 
sætum fyrir farþega auk eins fyrir 
bílstjóra. Fyrir aftan sætin er að finna 
rúmgott rými, sambyggt stýrishús-
inu, hugsað til að flytja hina ýmsu 

muni. Vöruflutningarýmið er 170 muni. Vöruflutningarýmið er 170 muni. V
sentimetrar að lengd en farþega-
rýmið 230 sentimetrar.

Að mati Tollstjóra var bifreiðin 
fyrst og fremst hugsuð fyrir fólks-
flutninga. Því bæri að fella hana í 
flokk 8703 sem ber 65 prósenta vöru-
gjöld. Þessu vildi verktakinn ekki una 
enda taldi hann að hún væri aðallega 
til þess að flytja varning og verkfæri. 
Því væri bíllinn vöruflutningabifreið 
sem ætti heima í flokki 8704.

Yfirskattanefnd féllst á það mat 
Tollstjóra að bifreiðin ætti að falla 
undir vörulið 8703. Hins vegar var 
það mat nefndarinnar að það hefði 
ekki úrslitaáhrif í málinu.

Nefndin rakti hvernig ósamræmi 
væri í flokkun tollskrár og laga um 
vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti 
o.fl. Var það niðurstaða hennar að 
lokum að bifreiðin væri ekki öku-
tæki til vöruflutninga samkvæmt 
áðurnefndum vörulið heldur „sendi-

bifreið aðallega ætluð til vöru-
flutninga undir fimm tonn 
að leyfilegri heildarþyngd, 
með sambyggt stýris-
hús og flutnings-
rými og án farþega-
sæta í farmrými“. 
Því heyrði hún 
undir undanþágu-
ákvæði laganna og 
greiða skyldi þrettán 
prósenta toll. – jóe

Múrverktaki lagði Tollstjóra í deilu um Sprinter

Myndin sýnir eldri 
bróður umrædds 

Sprinter.

STJÓRNMÁL Líf Magneudóttir bauð 
sig ein fram í 1. sæti í forvali Vinstri-
hreyfingarinnar – græns framboðs 
fyrir borgarstjórnarkosningarnar 
í maí. Framboðsfrestur í forvalinu 
rann út á miðnætti 3. febrúar. Ellefu 
gefa kost á sér í fimm efstu sætin.

Líf var í öðru sæti á lista VG fyrir 
kosningarnar 2014 en fyrsta kona á 
listanum, Sóley Tómasdóttir, flutti 
frá Íslandi á miðju kjörtímabili. – jhh

Líf ein um fyrsta 
sætið hjá VG

Líf Magneudóttir, 
borgarfulltrúi
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Bernhard ehf • Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum

Á HONDA BETRA VERÐI

HONDA CR-V - VERTU MEIRA TIL Á MEST SELDA BORGARJEPPA Í HEIMI

VERÐ FRÁ KR. 5.390.000

SÉRVALDIR HONDA CR-V Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI

Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða daga, meira af 
góðum ferðum.  Meiri bíl til að treysta á, a�meiri, hagkvæmari, sparneytnari.  Meira af því sem 
við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.
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Íburðarmiklir 
dagskrárliðir sem 

voru kostaðir i fyrra voru 
Söngvakeppnin/Eurovision, 
leikna þáttaröðin Fangar og 
Menningarnótt.
Margrét Magnús-
dóttir, skrifstofu-
stjóri RÚV 

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

DORMA KYNNIR

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

80 x 200 cm 64.900 kr.
90 x 200 cm  74.990 kr.
100 x 200 cm 79.900 kr.
120 x 200 cm  89.990 kr.
140 x 200 cm  99.990 kr.
160 x 200 cm  114.990 kr.
180 x 200 cm 129.990 kr.

Simba dýnurnar eru fáan-
legar í eftirtöldum stærðum

Komdu og  
kynntu þér Simba  

í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is

FJÖLMIÐLAR Tekjur Ríkisútvarpsins 
af kostun á dagskrárefni námu 158 
milljónum króna á síðasta ári. Í 
lögum um Ríkisútvarpið segir að 
stofnuninni sé óheimilt að afla 
tekna með kostun dagskrárefnis en 
megi þó víkja frá því banni aðeins ef 
um er að ræða útsendingu íburðar-
mikilla dagskrárliða til að mæta 
útgjöldum við framleiðslu eða kaup 
á sýningarrétti eða við útsendingu 
innlendra íþróttaviðburða og 
umfjöllun um þá.

Í svari Margrétar Magnúsdóttur, 
skrifstofustjóra Ríkisútvarpsins, 
við fyrirspurn Fréttablaðsins segir 
að tekjur stofnunarinnar af kost-
unum í fyrra hafi mestmegnis tengst 
íþróttaviðburðum.

„Íburðarmiklir dagskrárliðir sem 
voru kostaðir voru Söngvakeppnin/
Eurovision, leikna þáttaröðin Fang-
ar og Menningarnótt.“

Meirihluti nefndar um rekstr-
arumhverfi einkarekinna fjölmiðla, 
sem skilaði skýrslu sinni 25. janúar 
síðastliðinn, lagði meðal annars 
til að Ríkisútvarpið fari hið fyrsta 

af auglýsingamarkaði og að horfið 
verði frá samkeppnisrekstri ríkisins 
í auglýsingasölu, bæði í sjónvarpi og 
útvarpi.

Ársreikningur Ríkisútvarpsins 
fyrir árið 2017 hefur ekki verið birt-
ur en tekjur stofnunarinnar af sölu 
auglýsinga og kostunar námu 1.967 

milljónum króna árið 2016. Tekjur 
af kostunum eru ekki sundurlið-
aðar sérstaklega í ársreikningum 
Ríkisútvarpsins en árið 2016 voru 
fjölmargir dagskrárliðir kostaðir, en 
einnig var kostun á mörgum þáttum 
aflögð vegna breytinga á auglýsinga-
reglum RÚV. Meðal þeirra voru 
Gettu betur, Hraðfréttir, Popp- og 
rokksaga Íslands, Söngvakeppnin 
í 30 ár, Útsvar og Vikan með Gísla 
Marteini.

Miðað við tekjur Ríkisútvarpsins 
af kostun í fyrra samanborið við 
heildartekjur af samkeppnisrekstri 
árið 2016 er ljóst að langstærstur 
hluti tekna stofnunarinnar kemur 
af hefðbundinni auglýsingasölu.

Samkvæmt viðmiðunarverðskrá 
Ríkisútvarpsins er kostun á íburðar-
miklum dagskrárlið föl fyrir frá 200 
þúsund krónum upp í eina milljóna 
á hvern þátt. 500 þúsund og allt upp 
í átta milljónir á hvert stórmót og 
einstaka viðburðir, svo sem inn-
lendir íþróttaviðburðir, eru falir 
fyrir allt upp undir 5 milljónir króna 
á hvern viðburð. – smj

RÚV seldi kostun fyrir 
158 milljónir í fyrra
Ríkisútvarpið hafði 158 milljónir í tekjur í fyrra af seldum kostunum á dag-
skrárefni. Nýtir sér reglulega undanþágur frá lögum sem banna öflun tekna með 
kostunum. Á meðal dagskrárliða sem kostaðir voru í fyrra var Söngvakeppnin. 

Grænfriðungar brýna Schulz til dáða

Aðgerðasinnar hvöttu í gær Martin Schulz, leiðtoga sósíaldemókrata, til að standa við fyrirheit sín í umhverf-
ismálum í stjórnarmyndunarviðræðum við Angelu Merkel, leiðtoga Kristilegra demókrata. Fjórum mán-
uðum eftir að gengið var til kosninga í Þýskalandi hefur ekki enn tekist að mynda stjórn. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA 
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum*

www.kia.com
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

58 km rafmögnuð drægni – einn af kostum Niro

Kia Niro Plug-in Hybrid er aflmikill og umhverfismildur rafbíll með allt að 58 kílómetra 

drægni á rafmagni og einstaklega sparneytna bensínvél. Þessi dugmikli sportjeppi fæst á 

lækkuðu verði og honum fylgir hleðslustöð með uppsetningu, hleðslukapall og vetrardekk

í takmörkuðu magni. Tryggðu þér Kia Niro Plug-in Hybrid með rafmögnuðum kaupauka. 

Komdu í Öskju og reynsluaktu Kia Niro með 7 ára ábyrgð*. Við tökum vel á móti þér.

3.790.777 kr.

Rafmagnaður kaupauki 
fylgir öllum PHEV bílum!
Settu þig í samband við sparnaðinn með Kia Niro

Kia Niro PHEV, sjálfskiptur, á verði frá:

1,6 bensín/rafmagn, 141 hestafl



GÓÐUR VINNUFÉLAGI
Volkswagen Caddy

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

HEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

Einn vinsælasti atvinnubíll á Íslandi er Volkswagen Caddy. 
Hann er áreiðanlegur, öruggur og fæst í tveimur lengdum 
- hefðbundinni lengd og lengri gerð (Maxi). 

Caddy má fá með fjórhjóladrifi sem eykur enn við öryggi 
og aksturseiginleika bílsins. Fjórhjóladrifinn Caddy hentar 
einstaklega vel við íslenskar aðstæður og eykur til muna 
notkunarmöguleika Caddy, hvort heldur er í snjó, hálku 
eða erfiðu færi.

Volkswagen Caddy kostar frá 

2.590.000 kr.
(2.072.000 kr. án vsk)

DÓMSMÁL Eigendur gróðrar- og 
garðplöntusölunnar Borgar hafa 
kært Hveragerðisbæ vegna nýs 
deiliskipulags sem gerir ráð fyrir 
fjölbýlishúsum á Edenreitnum svo-
kallaða.

Í kæru til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála er 
vitnað til umsagnar um áhrif skugga-
varps sem eigendur Borgar fengu frá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. 
„Matsgerðin tók það skýrt fram 
að fyrirhugaðar byggingar myndu 

hafa veruleg áhrif á vaxtarskilyrði 
plantna og þar með draga úr nýtingu 
núverandi svæðis með tilliti til fram-
leiðslu á garðplöntum og rýra því 
bæði framleiðslumöguleika stöðvar-
innar eins og nýtingu er nú háttað og 
verðgildi stöðvarinnar í heild.“

Er breytingin á skipulagi Eden-
lóðarinnar var enn ófrágengin 
féllst bærinn á að fyrirhugað hús 
yrði lækkað úr þremur hæðum í 
tvær. Eigendur Borgar segja það litlu 
breyta. Þrjú tveggja hæða fjöleignar-

hús alveg við lóðarmörkin muni 
valda verulegum skugga á lóð þeirra.

Hveragerðisbær segir hins vegar 
að skuggavarp yfir lóð Borgar sé 
frekar lítið nema í mars klukkan 
fimm eftir hádegi. Eigendurnir 
segja ekkert að finna í skýringar-
uppdráttum sem styðji þetta. 
„Þessi fullyrðing virðist því vera sett 
fram algjörlega út í bláinn,“ segir í 
kærunni. Bærinn hafi á engan hátt 
rannsakað áhrif nýju húsanna á 
umhverfið. – gar

Gróðrarstöð vill ekki skuggavarp og kærir Hveragerðisbæ

Borg er aftan við lóðina þar sem Eden stóð. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNMÁL „Á meðan ekkert annað 
kemur í staðinn fyrir Landsdómsfyr-
irkomulagið sem stjórnmálamenn 
hafa sagt úrelt er í rauninni verið að 
lýsa því yfir að ráðherrar séu frið-
helgir gagnvart ákærum fyrir emb-
ættisbrot,“ segir Björg Thorarensen, 
prófessor í stjórnskipunarrétti við 
lagadeild Háskóla Íslands.

Ábyrgð ráðherra á embættis-
færslum sínum hefur verið mikið 
til umfjöllunar í fjölmiðlum að
undanförnu vegna skipunar dómara 
í Landsrétt. Dómur hefur þegar fallið 
í Hæstarétti um bótaábyrgð ríkisins 
vegna ólögmætrar embættisfærslu 
ráðherra og stjórnskipunar- og eftir-
litsnefnd Alþingis hefur embættis-
færslur ráðherra til skoðunar.

Þær raddir gerast háværari að ráð-
herra eigi að axla pólitíska ábyrgð 
og segja af sér en lítið hefur verið 
rætt um þá lagalegu ábyrgð ráð-
herra sem kveðið er á um í stjórnar-
skránni.

„Ábyrgð ráðherra er tvíþætt; ann-
ars vegar þessi lagalega sem yrði þá 
dæmd af Landsdómi og svo möguleg 
persónuleg bótaábyrgð ráðherra og 
hins vegar hin pólitíska ábyrgð sem 
fram til þessa hefur verið litin þeim 
augum að ráðherra þurfi að segja af 
sér ef hann missir traust þingsins,“ 
segir Björg og lætur þess getið að nú 
séu menn farnir að skýra hina póli-
tísku ábyrgð í þessu samhengi með 
vísan til þess að kjósendur greiði 
atkvæði á fjögurra ára fresti. 

„Lagalega ábyrgðin er mögulega 
fyrir hendi og í þessu tilviki kæmi þá 

til skoðunar hvort það feli í sér stór-
fellt gáleysi að láta þetta mál ganga 
svona þrátt fyrir allar viðvaranir 
um að þetta væri andstætt lögum,“ 
segir Björg en nefnir einnig að málið 
sé vart komið á það stig að ákæra sé 
til umræðu. 

„Það þarf mjög mikið til að koma 

til þess að ráðherra verði ákærður 
fyrir refsiverð embættisbrot og ofan 
á bætist að viðhorf manna hér eru 
þannig að það eigi alls ekki að kalla 
Landsdóm saman aftur,“ segir Björg 
og bætir við: 

„Það þýðir með öðrum orðum 
að ráðherra er í rauninni friðhelgur 

og nýtur í raun réttri friðhelgi fyrir 
ákærum um refsiverð brot því hann 
verður eingöngu dæmdur fyrir sínar 
embættisfærslur í Landsdómi en 
ekki fyrir öðrum dómstólum.“ 

Hún áréttar að þetta sé staðan á 
meðan ekkert komi í stað Lands-
dómsfyrirkomulagsins og notk-dómsfyrirkomulagsins og notk-dómsfyrirkomulagsins og notk

unarleysi þess sé réttlætt með því 
að kerfið sé úrelt.

Helga Vala Helgadóttir, formaður 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
tekur undir með Björgu.

„Það er allavega búið að aftengja 
Landsdóm og virðist orðinn sam-
hljómur um að sú leið gangi ekki 
lengur. Það sem eftir situr er þá hin 
pólitíska ábyrgð, það er, að ráðherra 
víki, en stjórnskipulega ábyrgðin er 
bara engin, það er alveg rétt,“ segir 
Helga Vala.

Aðspurð segir hún ekki liggja fyrir 
hvað gerist þegar athugun nefndar-
innar lýkur. „Á fundinum á morgun 
er ætlunin að taka ákvörðun um 
næstu skref. Ég hef þegar lýst þeirri 
tillögu sem ég hyggst leggja fram, að 
nefndin dragi sig í hlé að svo stöddu 
til að Umboðsmaður Alþingis fái 
tækifæri til að athuga hvort tilefni 
sé til frumkvæðisathugunar,“ segir 
Helga Vala. adalheidur@frettabladid.is

Ráðherrar stjórnskipulega friðhelgir
Ummæli stjórnmálamanna um Landsdóm taka stjórnskipulega ábyrgð ráðherra úr sambandi meðan ekkert kemur í staðinn, segir pró-
fessor í stjórnskipunarrétti. Formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar tekur undir og segir hina pólitísku ábyrgð sitja eina eftir.

Stjórnmálamenn hafa sagt að Landsdómsfyrirkomulagið sé úrelt eftir mál Geirs Haarde. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ráðherra er í 
rauninni friðhelgur 

og nýtur í raun réttri frið-
helgi fyrir ákærum um 
refsiverð brot. 
Björg Thorarensen, 
prófessor í stjórn-
skipunarrétti við 
Háskóla Íslands
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Styrkir úr Vísindasjóði
Krabbameinsfélags Íslands

www.krabb.is

Vísindasjóður Krabbameins-
félags Íslands auglýsir eftir  
umsóknum um styrki úr sjóðnum  

er að efla íslenskar rannsóknir
á krabbameinum með því að 
styrkja með fjárframlögum
rannsóknir á orsökum krabba-
meina, forvörnum, meðferð og
lífsgæðum sjúklinga.

Með hliðsjón af því stofnframlagi sem kom 
úr sjóði Kristínar Björnsdóttur fyrrverandi 
starfsmanns Sameinuðu þjóðanna er sér-
staklega tekið fram að hluti styrkveitinga úr 
sjóðnum skal vera til að styðja við rann- 
sóknir krabbameina í börnum og unglingum 
og aðhlynningu krabbameinssjúkra barna.

Stofnfé Vísindasjóðs Krabbameinsfélags 
Íslands er 250 milljónir króna og í samræmi 
við ákvæði í stofnskrá sjóðsins mun stjórn
sjóðsins úthluta allt að 100 milljónum króna 
til vísindarannsókna og annarra verkefna á 
fyrstu þremur starfsárum hans. Stjórn sjóðsins
mun veita styrki til smærri verkefna og rann- 
sókna en einnig til umfangsmeiri vísinda- 
rannsókna. Hámarksupphæð styrks til viða- 

 meiri vísindarannsókna er 10 milljónir króna 

Umsóknareyðublað, stofnskrá, úthlutunar- 
reglur og aðrar upplýsingar um Vísindasjóð 
Krabbameinsfélags Íslands er að finna á 
heimasíðu Krabbameinsfélags Íslands, 
www.krabb.is/visindasjodur/.
Umsóknir skal senda rafrænt á

Umsóknir um styrki vegna vísindarannsókna 
verða sendar Vísindaráði Krabbameinsfélags 
Íslands til skoðunar, sem fer yfir allar um- 
sóknir og veitir stjórn sjóðsins umsögn um 
þær, eins og nánar er fjallað um í úthlutunar- 
reglum sjóðsins. Umsóknum um styrki vegna 
aðhlynningar krabbameinssjúkra barna skal 
skila á sama umsóknareyðublaði og fylltir út 
þeir reitir sem við eiga. Úthlutun úr sjóðnum 
verður í byrjun maí nk. á aðalfundi Krabba-
meinsfélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 
1. mars nk. kl. 16:00.

Reykjavík, 4. febrúar 2018
Stjórn Vísindasjóðs
Krabbameinsfélags Íslands

í annað sinn. Markmið sjóðsins

á ári.

visindasjodur@krabb.is.

Endursöluaðilar um land allt

Snjöll lýsing!
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið 
að þínum þörfum með Appi

LED lausnir frá
Lýsing fyrir götur, 
göngustíga og bílastæði.
Ráðgjöf og nánari upplýsingar 
má fá hjá sölumönnum.

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
sala@olafsson.is

Smart City 
lausnir

GRIKKLAND Talið er að ein milljón 
manna hafi mætt á Syntagma-torgið 
í Aþenu í gær til að mótmæla mögu-
legri sáttatillögu í deilum Grikkja 
og Makedóníumanna um nafn ríkis 
þeirra síðarnefndu. Margir þeirra 
komu frá öðrum borgum eða lönd-
um til að taka þátt í mótmælunum.

Mótmælin eru hluti af 27 ára deilu 
milli gríska héraðsins Makedóníu, 
þar sem höfuðborgin er Þessa-
lóníka, og sjálfstæða ríkisins Make-
dóníu. Ríkið varð hluti af Sameinuðu 
þjóðunum árið 1993 eftir að hafa lýst 
yfir sjálfstæði frá Júgóslavíu tveimur 
árum áður. Var þá tekið upp nafnið 
Makedónía. Grikkir hafa mótmælt 
nafninu og segja að gríska héraðið 
Makedónía hafi borið það heiti allt 
frá því að Alexander mikli réð ríkjum 
þar frá árinu 336 fyrir Krist.

Íbúar Aþenu hafa áhyggjur af því 
að Makedóníumenn geti síðar farið 
að gera tilkall til grísks landsvæðis og 
menningararfs.

Sáttasemjari frá Sameinuðu þjóð-
unum, Matthew Nimetz, hefur 
fundað með báðum aðilum og lagt 
fram sáttatillögur. Til dæmis að ríkið 
fái heitið Nýja-Makedónía.

Alexis Tsipras, forsætisráðherra 
Grikkja, er að íhuga þennan kost. 

Ríkisstjórn hans hefur sagt að hún 
muni sætta sig við nafn sem aðgreini 
ríkið frá grísku Makedóníu.

En margir Grikkir eru ósáttir við 
að Makedóníumenn fái að kalla ríki 
sitt nafni sem líkist að einhverju leyti 
gömlu Makedóníu.

Deilan hefur orðið til þess að 
Makedónía hefur ekki getað gengið 
til liðs við alþjóðasamtök eins og 
Atlantshafsbandalagið, þar sem 
Grikkir neita að styðja inngöngu 
þeirra þangað til deilan um nafnið 
verður leyst.

Sky-fréttastofan talaði við Alliu 
Sarellis, sem flaug alla leið frá Banda-
ríkjunum til að taka þátt í mótmæl-
unum. „Makedónía er grísk og aðeins 
grísk,“ segir hún. „Þeir eru að reyna 
að stela sögunni,“ bætti hún við.

Tugþúsundir lögreglumanna voru 
á vakt til þess að reyna að hafa heimil 
á mótmælunum.

Í síðasta mánuði voru 90 þúsund 
manna mótmæli í Þessalóníku af 
sama tilefni. jonhakon@frettabladid.is

Hundruð þúsunda 
mótmæltu í Grikklandi
Talið er að upp undir milljón Grikkja hafi mótmælt sáttatillögu í deilum við 
Makedóníumenn. Margir komu langt að til að mótmæla. Segja að nafnið Make-
dónía sé grískt og að Makedóníumenn séu að stela menningararfinum.

Margir Grikkir eru ósáttir við að Makedóníumenn fái að kalla ríki sitt nafni 
sem líkist að einhverju leyti gömlu Makedóníu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Sáttasemjari frá Sam-
einuðu þjóðunum, Matthew 
Nimetz, hefur fundað með 
báðum aðilum og lagt fram 
sáttatillögur. 

BANDARÍKIN Farþegalest með 147 
um borð rakst á vöruflutningalest 
í bænum Cayce í Suður-Karólínu í 
Bandaríkjunum í gær. Tveir létu lífið 
í slysinu en 116 slösuðust.

Hinir látnu voru báðir í áhöfn 
farþegalestarinnar. Þetta staðfestir 
Henry McMaster, ríkisstjóri í Suður-
Karólínu. Fjölmörg lestarslys hafa 
orðið á undanförnum árum. Ríkis-
stjórinn segir að nú sé komin tími 
til að ræða öryggismál af alvöru. Í 
síðustu viku fórst vöruflutningabíl-
stjóri þegar hann ók á lest í Virginíu.

Slysið í Suður-Karólínu varð 
klukkan 25 mínútur í átta í gær-

morgun. Farþegalestin var á leið 
frá New York til Miami. McMaster 
segir allt líta út fyrir að farþegalestin 
hafi verið á röngu spori þegar slysið 
varð. – jhh

Yfir hundrað slösuðust
Ríkisstjórinn segir tíma kominn til að ræða öryggismál af alvöru. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

McMaster segir allt líta út 
fyrir að farþegalestin hafi 
verið á röngu spori þegar 
slysið varð.
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Intelligent 4x4 177 hesta�a vél

NÝR NISSAN X-TRAIL
HANNAÐUR FYRIR SAMHELDNAR FJÖLSKYLDUR

FJÓRHJÓLDADRIFINN, SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL, 177 HESTÖFL
VERÐ FRÁ: 5.590.000 KR.

Stórkostleg fjölskylduævintýri kalla á stórvirk farartæki. Í nýjum Nissan X-Trail 
með  kraftmikilli 177 ha dísilvél, i4x4 X-Tronic sjálfskiptingu, 380 NM togkrafti 
og allra nýjustu tækni er lítið mál að vera með þunga hluti í eftirdragi. 
Hugsaðu stórt og keyrðu á fullum krafti.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516



Frá degi til dags
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með GUM tannvörum

GUM Orginal 2x10 copy.pdf   1   26/01/2018   12:51

Foreldrar 
verða að 
hætta að bíða 
eftir töfra-
lausn kerfis-
ins, slökkva á 
sjónvarpinu, 
leggja frá sér 
símana og 
taka sér bók í 
hönd.

Hvert leitar fólk sem býr við fátækt og félagslega 
einangrun og getur ekki framfleytt sér eða fjöl-
skyldu sinni? Síðasta „stoppistöðin“ í velferðar-

kerfinu er fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna sem sveitarfélög 
eru skyldug til að vera með samkvæmt lögum um félags-
þjónustu sveitarfélaganna.

Hverju og einu sveitarfélagi er heimilt að setja sínar 
eigin reglur um fjárhagsaðstoðina og eru upphæðir mjög 
mismunandi, án sýnilegs rökstuðnings. Árið 2017 greiddi 
Reykjavík hæstu upphæðina, allt að 184.833 kr. á mánuði 
til einstaklings 18 ára og eldri. Önnur sveitarfélög greiddu 
minna og gat munað tugum þúsunda á milli sveitarfélaga, 
jafnvel hjá sveitarfélögum sem mynduðu saman eitt félags-
þjónustusvæði. Í reglum sveitarfélaganna er fjárhagsað-
stoðin ekki einstaklingsbundin þegar kemur að hjónum 
og sambúðarfólki og tekjur maka skerða harkalega rétt til 
fjárhagsaðstoðar.

Stuðningur við fjölskyldu barna sem búa við fátækt og 
félagslega einangrun er einnig mjög mismunandi, hvort 
sem um er að ræða upphæðir eða hvað er talið til tekna. 
Sama má segja um frístundastyrk sem getur skipt verulegu 
máli fyrir þátttöku barna í frístundum sem búa við fátækt 
og félagslega einangrun.

Erfitt er að sjá hvernig þetta getur staðist ákvæði stjórnar-
skrár Íslands þar sem kveðið er á um að ekki má mismuna 
fólki og að öllum skal tryggður réttur í lögum til aðstoðar 
vegna m.a. örbirgðar. Í svokölluðum öryrkjadómum komst 
Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að einstaklingur, sem þess 
þarf, skuli eiga beinan og raunhæfan rétt til aðstoðar frá 
ríkinu og að sá réttur nýtur verndar stjórnarskrárinnar.

Alþingi ber að setja lög sem tryggja öllum lágmarksrétt. 
Ekki er ásættanlegt að vísa ábyrgðinni á sveitarfélög. Því er 
það miður að í frumvarpi félags- og jafnréttismálaráðherra 
um félagsþjónustu sveitarfélaga sem nú liggur fyrir Alþingi 
skuli ekki vera skýr ákvæði um lágmarksframfærslu.

EAPN á Íslandi skorar því á velferðarnefnd Alþingis að 
leggja til nauðsynlegar breytingar svo að mannréttindi 
fólks sem býr við fátækt og félagslega einangrun verði 
tryggð á Íslandi.

Fjárhagsaðstoð og 
mannréttindabrot

 

Alþingi ber 
að setja lög 
sem tryggja 
öllum 
lágmarks-
rétt. Ekki er 
ásættanlegt 
að vísa 
ábyrgðinni 
á sveitar-
félög.

Þrátt fyrir að Ingó Veðurguð hafi sungið 
lag í tilefni af þjóðarátaki í læsi árið 
2015 hefur ástandið ekkert skánað. 
Þvert á móti virðist lestrarkunnáttunni 
hraka og samt fylgdi laginu myndband 
sem krakkarnir gátu horft á í tölvunni 

og fundið hjá sér hvatningu til þess að byrja að lesa. 
Svo voru líka gerðir samningar við sveitarfélögin og 
ráðnir læsisráðgjafar og sitthvað fleira en allt kom 
fyrir ekki.

Þó svo efnt hafi verið til þjóðarátaks í læsi á fögrum 
forsendum var verkefnið dæmt til að mistakast. 
Hegðun og atferli fólksins í landinu verður tæpast 
breytt með hvatningarmyndbandi, ráðgjafarstarfi eða 
öðrum úrræðum sem koma ofan úr stjórnsýslunni 
og innan úr kerfinu. „Lestur er fyrir hugann það sem 
hreyfing er fyrir líkamann,“ sagði írski rithöfundur-
inn Richard Steele fyrir margt löngu og það er rétt.

Foreldrar eru flestir meðvitaðir um mikilvægi 
hreyfingar og það hvarflar ekki að mörgum að 
hreyfingin geti verið alfarið á ábyrgð skólanna. Að 
líkamlegt ástand barnanna sé á ábyrgð kerfisins og 
leikfimikennaranna sem hafa börnin í innan við 
klukkutíma í senn tvo tíma í viku. Það þarf auðvitað 
miklu meira til í samfélagi þar sem störf og leikur fela 
í sér kyrrsetu og þess vegna hvetja foreldrar börnin 
sín til þess að taka þátt í íþróttastarfi og taka oft þátt í 
því starfi af miklum krafti.

Eins er það þannig að þó svo skólarnir hafi það 
hlutverk að kenna börnunum að lesa, þá þýðir það 
ekki að ábyrgðin á öllum lestri barnanna liggi hjá 
þeim. Skólarnir þurfa að sinna fjölmörgum verk-
efnum og fjölbreyttri námsskrá og þess vegna verða 
foreldrarnir að axla ábyrgð og taka þátt í að rækta 
huga barnanna rétt eins og líkamlegt atgervi. Að 
sinna lesfimi ekkert síður en leikfiminni.

Foreldrar gefa sér tíma til að taka þátt í íþróttastarfi 
barna sinna vegna þess að það skiptir máli. Það er 
skutlað á æfingar, horft á keppnir, farið í keppnis-
ferðalög, unnið í fjáröflunum og þannig mætti áfram 
telja og allt er þetta gott og blessað. Með sama hætti 
þarf líka að sinna lestri sem er ekki hluti af heima-
námi heldur hluti af lífsstíl fjölskyldunnar. Yndislest-
ur er lykillinn að góðum lesskilningi. Og þess vegna 
þurfa foreldrar að gefa sér tíma til að lesa á hverju 
kvöldi fyrir börnin úr skemmtilegri bók. Þannig læra 
börnin að yndislestur eru yndisstundir en ekki áþján. 

Það er erfitt fyrir stjórnmálamann eða kennara að 
segja við foreldrana að ábyrgðin sé þeirra. Kannski 
er þess vegna farið í átaksverkefni sem eiga öllu að 
bjarga. En líkast til væri þó nær fyrir ríki og sveitar-
félög að styrkja umhverfi lesturs t.d. með því að efla 
bókasöfnin, styðja við barna- og unglingabókaút-
gáfu og efla fræðslu fyrir foreldra um það hvað lestur 
innan heimilisins getur breytt miklu. Foreldrar verða 
að hætta að bíða eftir töfralausn kerfisins, slökkva 
á sjónvarpinu, leggja frá sér símana og taka sér bók 
í hönd. Gera lestur að hluta af eigin lífi og barnanna 
rétt eins og hreyfingu eða holla næringu. Árangurinn 
á ekki eftir að láta á sér standa.

Lesfimi

Vilborg  
Oddsdóttir
félagsráðgjafi 
hjá Hjálpar-
starfi kirkj-
unnar

Leiðtogavalið
Dagur B. Eggertsson og Eyþór 
Arnalds tókust á í þættinum 
Sprengisandi á Bylgjunni í gær-
morgun. Sá síðarnefndi er víg-
reifur og ekkert útilokað að 
hann nái árangri í komandi 
borgarstjórnarkosningum. Val 
á leiðtoga Sjálfstæðismanna var 
samt sérstakt og bendir til þess að 
þeir þekki sögu borgarstjórnar-
flokksins ekki vel. Það hefur 
nefnilega undanfarið ekki skilað 
miklu að sækja borgarstjóraefnið 
út fyrir hóp borgarfulltrúanna. 
Það var ljóst þegar Björn Bjarna-
son var sóttur á Alþingi fyrir-
kosningarnar 2002 og aftur þegar 
Halldór Halldórsson var sóttur 
til Ísafjarðar fyrir borgarstjórnar-
kosningarnar 2014. Í báðum 
tilfellum skíttapaði flokkurinn í 
kosningunum.

Samtryggingin
Sjálfstæðismenn höfnuðu Unni 
Brá Konráðsdóttur við val á lista 
fyrir síðustu kosningar. Eftir 
uppstillingu höfnuðu kjósendur 
í Suðurkjördæmi henni síðan. En 
Unnur mun áfram hafa atvinnu 
af pólitík því Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra hefur falið 
henni að vera verkefnisstjóri til 
að leiða vinnu við endurskoðun 
stjórnarskrárinnar. Samtrygging 
stjórnmálamanna virðist enn 
skila þeim því að þeir gangi að 
störfum hjá hinu opinbera eftir 
að þeir hafa staðið sína pligt á 
Alþingi. 
jonhakon@frettabladid.is
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Audi Q7 e-tron quattro

Spennuþrungið
tilboð

Nokkrir Audi Q7 e-tron quattro hlaðnir 
aukahlutum á einstöku tilboðsverði. 

Á rafmagninu kemstu flestra þinna 
daglegra ferða en í lengri ferðum tekur 

dísilvélin við. 

Listaverð 11.690.000 kr.

Tilboðsverð 10.990.000 kr.

Aukahlutir umfram staðalbúnað:

• Sportsæti með leður-/alcantara- áklæði   • Samlitir brettakantar  
og stuðarar   • Audi Connect tenging fyrir SIM kort    
• Google Map tenging með StreetView   • Snjallsímatenging fyrir 
Google Play og Apple Carplay   • Dökkar rúður   • Leðurklætt  
sport aðgerðastýri, fjögurra arma með flipaskiptingu   
• Bakkmyndavél   • LED inniljósapakki   • Lykillaust aðgengi með 
snertilausri opnun á afturhlera   • Ambient inniljósapakki    
• Lengri hleðslukapall   • 20” álfelgur 10-Spoke Star Design    
• Dráttarbeisli með bakkaðstoð   • Hæðastillanleg loftpúðafjöðrun

Hópur fólks flykktist í dag niður 
að Sundahöfn þar sem berja 
mátti augum einn háþróaðasta 

bíl landsins. Bíllinn, sem hefur verið 
kallaður „fyrsti raunverulega sjálfkeyr-
andi bíll heims“, er í eigu athafnamanns-
ins Skúla Thomsen. Ekki var þó hægt 
að sjá bílinn þeytast tóman um götur 
Reykjavíkur að sinni en von er á sérfræð-
ingum frá framleiðandanum sem koma 
munu til landsins á næstu dögum til að 
fínstilla bílinn fyrir íslenskar aðstæður.

Eftir 5 ár
Suður í Reykjanesbæ hefur hópur fjár-
festa opnað nýtt tilrauna- og þróunar-
svæði fyrir snjallbíla, Iceland Keflavik 
Autonomous Park, eða IKAP. Sam-
gönguráðuneytið og tækniþróunar-
sjóður koma einnig að verkefninu auk 
nokkurra bílaumboða og þekktra aðila 
úr íslensku efnahagslífi.

„Hugmyndin er að alþjóðlegir bíla-
framleiðendur fái þarna tækifæri til að 
prófa bílana við aðrar aðstæður en þær 
sem er að finna sólríkri Vesturströnd 
Bandaríkjanna. Þetta er lokað svæði 
þar sem hægt er að þróa akstursforrit 
bílanna án þess að það valdi hættu. 
Við erum að horfa til samstarfs við öll 
stærstu merkin í þessum bransa,“ segir 
Úlfljót Bergsteinsdóttir, talskona IKAP.

Þó svæðið verði að mestu nýtt undir 
tilraunaakstur mun almenningi þó 
gefast kostur á að koma í heimsókn 
eftir vinnu á virkum dögum sem og 
um helgar. „Við erum að hugsa um að 
bjóða fólki, vinnustöðum, skólahópum, 
vinahópum og jafnvel steggja- og gæsa-
hópum að koma og prófa allar nýjustu 
gerðir af sjálfkeyrandi snjallbílum gegn 
vægu gjaldi.“

Eftir 10 ár
Vegfarendur á Reykjanesbrautinni 
hafa margir verið að reka upp stór 
augu vegna skærgulra svepplaga staura 
sem settir hafa verið upp beggja vegna 
akbrautanna. „Þetta eru svokallaðar 
„snjallstikur“,“ segir Óttar Ásthildar-
son, verkfræðingur hjá Vegagerðinni. 
„Hugmyndin er að snjallstikurnar miðli 
ýmsum upplýsingum til bílanna á 
brautinni, til dæmis um veðurfar, veg-
skilyrði og aðra umferð.“

Að mati sérfræðinga er um að ræða 
fyrsta áfanga í heildarumbyltingu 
gatnakerfisins. „Vegirnir sem við erum 
með í dag eru hannaðir með mennska 
bílstjóra í huga. Mennskir bílstjórar 
þurfa að sjá upplýsingar og þess vegna 
setjum við upp skilti og málum línur 
á vegina. Snjallbílar þurfa ekki að sjá 
upplýsingar, þeim dugar að fá þær 
sendar þráðlaust með rafboðum. Þannig 
að umferðarmerki, vegmerkingar og 
stefnuljós munu öll heyra sögunni til 
þegar snjallbílarnir og snjallstikurnar 
verða allsráðandi.“

Eftir 15 ár
Engum dylst að Reykjavík er nú um 
stundir að ganga í gegnum gagngerar 
breytingar. Eftir því sem snjallbílum 
fjölgar eykst krafan um nútímalega vegi 
þar sem þessi nýja tækni getur notið sín 
til fulls. Verið er a rífa upp gangstéttir 
og veghelgunarsvæði til að koma upp 
snjallstikum og víða eru götur girtar af 
betur til að koma í veg fyrir að gangandi 
vegfarendur ryðjist inn á þær.

Að sögn sérfræðinga er þetta oft eina 
lausnin. „Sé gangstétt höfð við hliðina 
á akvegi þarf að takmarka hraðann við 
15 km á klukkustund ef snjallbíllinn á 

að geta brugðist við barni sem hleypur 
út á götuna án þess að gæta að sér. 
Minni hraði dregur úr umferðarflæði. Ef 
gatan er girt er hægt að hækka hraðann 
umtalsvert,“ segir á vefsíðu Reykjavíkur-
borgar.

Eftir 30 ár
„Gatnakerfið er einfaldlega sprungið!“ 
segir oddviti Lausnaflokksins á fjöl-
mennum borgarafundi á Kjarvals-
stöðum. „Við höfum ekki tekið nægjan-
legt tillit til þess að fólk hefur valið 
bílinn. Bíleign hefur vaxið mjög sem er 
ánægjulegt! 

Eldra fólk þarf ekki lengur að hætta 
að ferðast þegar það getur ekki lengur 
keyrt. Börn þurfa ekki lengur að skipta 

um skóla eða íþróttafélag þegar for-
eldrar þeirra ákveða að flytja. „Ölvunar-
akstur“ er orð sem unglingar þekkja 
ekki lengur.

Einu sinni var einn bíll á hvert bílpróf. 
Nú er einn bíll á alla yfir níu ára aldri. 
Það má segja að „einkabíllinn“ standi 
fyrst nú raunverulega undir nafni. Og 
bílarnir standa ekki bara aðgerðarlausir 
yfir daginn. Nei, þeir eru í vinnu fyrir 
eigendurna, kaupa í matinn, fara á póst-
húsið, láta sjálfir þrífa sig og kíkja á verk-
stæðið ef þeim líður illa. En allt þetta 
þýðir miklu meiri umferð. Við þurfum 
að koma til móts við það. Við þurfum 
fleiri og betri vegi og fleiri bílastæði. 
Vegna þess að það er það sem fólkið 
hefur valið.“

Svona verður þetta
Í DAG

Pawel  
Bartoszek

Eftir því sem 
snjallbílum 
fjölgar eykst 
krafan um 
nútímalega 
vegi þar sem 
þessi nýja 
tækni getur 
notið sín. 
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Helena og Haukarnir á toppnum

Landsliðskonur berjast  Helena Sverrisdóttir spilaði vel þegar Haukar unnu sigur á Breiðabliki, 57-74, í Domino’s-deild kvenna í gær. Með sigrinum 
komust Haukar á topp deildarinnar. Hér sést Helena í baráttu við Sóllilju Bjarnadóttur, samherja sinn í íslenska landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR FH-ingurinn 
Arna Stefanía Guðmundsdóttir kom 
fyrst í mark í úrslitum í 400 metra 
hlaupi kvenna á Reykjavíkurleik-
unum á laugardaginn. 

Arna hljóp á 54,39 sekúndum. 
Eva Hovenkamp frá Hollandi varð 
önnur á 54,97 sekúndum og sam-
herji Örnu úr FH, Þórdís Eva Steins-
dóttir, þriðja á 56,13 sekúndum. 
Arna vann einnig sigur í 400 metra 
hlaupi á Reykjavíkurleikunum í 
fyrra, þá á mótsmeti; 53,92 sek-
úndum.

Í samtali við Fréttablaðið kvaðst 
Arna ánægð með sigurinn um helg-
ina, jafnvel þótt hún hefði ekki náð 
lágmarki fyrir EM innanhúss sem 
fer fram í Birmingham 1.-4. mars 
næstkomandi.

„Mig grunaði að ég næði ekki 
lágmarki í fyrsta hlaupi. Eftir á að 
hyggja skipti meira máli að hafa 
unnið þetta. En auðvitað hefði ég 
viljað hafa tímann betri. Þetta er 
smá frá mínu besta. Það var gaman 
að vinna en ég hef engar brjálaðar 
áhyggjur af þessu lágmarki,“ sagði 
Arna sem hefur þrjár helgar í viðbót 
til að ná lágmarkinu fyrir EM.

Fór of hægt af stað
„Ég veit að ég á meira inni. Ég hef 
hlaupið 400 metrana á 53 sek-
úndum. Ég á að geta þetta og verð 
kannski að fara hraðar af stað,“ 
sagði Arna. En vantaði hana meira 
samkeppni í hlaupinu á laugar-
daginn?

„Það er auðvelt að segja það eftir 
á. Þetta var verðug samkeppni en 
stundum spilast hlaupin svona. Ég 

var á fjórðu braut og hún [Hoven-
kamp] á þriðju. Við fórum báðar 
alltof hægt af stað. Hún sagði það 
við mig eftir hlaupið,“ sagði Arna.

EM bónus
EM-lágmarkið í 400 
metra hlaupi er 53,15 
sekúndur. Arna segir 
að það verði bara 
bónus fyrir sig ef 
hún nær því. 
Það sem er 
mikilvægara 
er að hún er 
búin að ná 
lágmarki í 400 
metra grinda-
h l a u p i ,  s i n n i 
aðalgrein, fyrir EM 
utanhúss sem fer fram 
í Berlín í ágúst.

„Það er ekkert 
hræðilegt ef ég næ 
þessu ekki en mér 
finnst allt í lagi að setja 
mér þetta sem mark-
mið,“ sagði Arna. En 
hversu mikla áherslu 
leggur hún á innanhús-
stímabilið?

Meiri möguleikar í 
grindahlaupinu
„Það skiptir máli að vera 
í góðu formi og líka fyrir 
hausinn, að vera tilbúin í 
utanhússtímabilið. Ég æfi 
vel fyrir innanhússtímabil 
og langar að hlaupa hratt 
inni. En ég veit að mögu-
leikar mínir í 400 metra 

grindahlaupi eru mun meiri 
heldur en í 400 metra 
hlaupi,“ sagði Arna. Hún 
segir allar æfingar miðast 

að því að toppa á EM í 
Berlín í ágúst.

„Í mars/apríl byrja 
ég í þungum sprettum 
og þyngri lyftingum. 
Ég fer örugglega í 
æfingabúðir í apríl 
eða maí. Í maí byrjar 
maður að fara út 
og hlaupa grinda-
hlaup. Ég get það 
e i g i n l e g a  e k k i 
innanhúss,“ sagði 
Arna sem hefur 
síðustu ár farið 

í æfingabúðir til 
sólríkari landa, þar 
sem auðveldara er 
að æfa utanhúss en 
hér heima.

„Það hentar mjög 
vel að fara í æfinga-

búðir í lok apríl eða byrjun 
maí og vera tilbúin þegar heim 

er komið.“

Verðlaunum hlaðin í fyrra
Síðasta ár var gjöfult hjá Örnu. 

Hún vann til bronsverðlauna í 400 
metra grindahlaupi á EM U-23 ára, 
varð Norðurlandameistari í 400 
metra hlaupi innanhúss og hlaut 
gullverðlaun í 400 metra grinda-
hlaupi á Smáþjóðaleikunum. Þá 
varð hún Íslandsmeistari í fjölda 

greina og bikarmeistari með 
kvennaliði FH.

„Ég hljóp reyndar hraðar árið 
2016 en 2017 var best hvað árang-
urinn varðar,“ sagði Arna sem er nú 
komin í fullorðinna manna tölu, 
ef svo má segja. EM í Póllandi, þar 
sem hún vann bronsið, var hennar 
síðasta mót í U-23 ára flokki.

Arna keppti í fullorðinsflokki á 
EM utanhúss í Amsterdam sum-
arið 2016 og náði lágmarki fyrir EM 
innanhúss í Belgrad síðasta vetur. 
Meiðsli komu í veg fyrir þátttöku 
hennar þar.

Dreymir um úrslit á EM
Arna komst í undanúrslit í 400 
metra grindahlaupi á EM í Amst-
erdam og stefnir á að gera betur í 
Berlín í ágúst.

„Ég fór í undanúrslit síðast og það 
væri gaman að fara í úrslit núna,“ 
sagði Arna. ingvithor@frettabladid.is

Ég veit að ég á meira inni
Arna Stefanía Guðmundsdóttir vann sigur í 400 metra hlaupi kvenna á Reykjavíkurleikunum um helgina. 
Hún stressar sig ekki mikið á lágmarkinu fyrir EM innanhúss en stefnir á að toppa á EM utanhúss í ágúst.

Arna Stefanía er ánægð með byrjun-
ina á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mig grunaði að ég 
næði ekki lágmarki 

í fyrsta hlaupi. Eftir á að 
hyggja skipti meira máli að 
hafa unnið þetta.
Arna Stefanía Guðmundsdóttir

Arna Stefanía er búin að 
ná lágmarki í 400 metra 
grindahlaupi fyrir EM 
utanhúss í Berlín í ágúst.

HANDBOLTI Vignir Svavarsson varð 
í gær danskur bikarmeistari í hand-
bolta í annað sinn á síðustu þremur 
árum þegar lið hans, Team Tvis 
Holste bro, vann GOG í bikarúrslita-
leik, 26-21.

Vignir skaut Holstebro í úrslita-
leikinn en hann hann skoraði sigur-
markið gegn Ribe-Esbjerg í und-
anúrslitunum á laugardaginn með 
skoti frá miðju í þann mund sem 
leiktíminn rann út. Vignir skoraði 
fjögur mörk gegn Ribe-Esbjerg 
og einnig fjögur mörk gegn GOG 
í bikarúrslitaleiknum. Hann var 
markahæstur í liði Holstebro ásamt 
þremur öðrum.

Vignir varð einnig danskur bikar-
meistari 2016, þá sem leikmaður 
Midtjylland. Hafnfirðingurinn er 
á sínu öðru tímabili hjá Holstebro.

Íslendingaliðið Aalborg endaði 
í 3. sæti á bikarhelginni eftir 30-27 
sigur á Ribe-Esbjerg í bronsleiknum. 
Aron Kristjánsson er þjálfari Aal-
borg og Arnór Atlason og Janus Daði 
Smárason leika með liðinu. – iþs

Vignir danskur 
bikarmeistari

Vignir Svavarsson átti góða bikar-
helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Frjálsíþrótta-
kapparnir Hilmar Örn Jónsson 
og Hlynur Andrésson slógu báðir 
Íslandsmet um helgina.

Hilmar bætti eigið Íslandsmet í 
lóðkasti (15 kg) innanhúss. Hann 
kastaði lóðinu 21,37 metra. 

Gamla metið hans, sem var sett í 
janúar 2017, var 20,71 metrar. FH-
ingurinn kraftmikli býr í Banda-
ríkjunum og keppir fyrir háskólann 
í Virginíu.

Hlynur bætti sitt eigið Íslands-
met í 3000 metra hlaupi innanhúss. 
Hann hljóp þá á 8:02,08 mínútum 
á Ryan Shay Invitational í Notre 
Dame í Bandaríkjunum. 

Gamla Íslandsmetið hans Hlyns 
var 8:06,69 mínútur. Hann bætti 
það um rúmar 4,5 sekúndur. Eyja-
maðurinn er búsettur vestanhafs 
og keppir fyrir Easter Michigan 
háskólann. – iþs

Tvö Íslandsmet 
féllu vestanhafs

Hilmar Örn Jónsson bætti Íslands-
metið í lóðkasti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI
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María Nielsen fatahönnuður sýndi útskriftarlínu sína á tískuvikunni í Kaupmannahöfn. MYND/ANTON BRINK

Sýndi í 
Köben
María Nielsen fatahönn-
uður tók þátt í tískuvik-
unni í Kaupmannahöfn 
í hönnunarkeppninni 
Designers Nest í liðinni 
viku. Hún segir þátttök-
una dýrmæta í reynslu-
bankann. ➛2

Lágmark 10 manns.
Nánari upplýsingar á sjavarbarinn.is

fyrir hópa
Frábærar veislur 

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Lambalæri bernaise og lambakótelettur 3.600 kr.
Þorramatur og heit og köld sviðaveisla 3.600 kr.
Siginn fiskur og saltfiskur með hömsum 2.900 kr.

Sjávarréttasúpa, smáréttir, salatbar og viðeigandi
meðlæti, ka� og hjónbandssæla innifalið

Salalaug  ·  Kópavogslaug  ·  reebokfitness.is 

STINGDU ÞÉR TIL SUNDS Í KÓPAVOGI
Kortin fást í afgreiðslum sundlauga Kópavogs.

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT & SUND

ENGIN BINDING

39.900 KR.3 900 KR.900 KR.900 KR.900 KR.900 KR.9.900 KR.900 KR.3



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabla-
did.is, s. 512 5439 ,

María stefnir á 
mastersnám í 
fatahönnun og 
þá er gott að 
hafa Designers 
Nest á feril-
skránni.

María sýndi þrjú útlit á sýningunni en ímynd hinnar fullkomnu húsmóður var innblásturinn. MYND/DESIGNERS NEST

Designers Nest hönnunar-
keppnin fór fram í Kaup-
mannahöfn þann 30. janúar. 

Keppnin er haldin tvisvar á ári milli 
tíu fremstu hönnunarskólanna á 
Norðurlöndunum í tengslum við 
tískuvikuna í Kaupmannahöfn. Þrír 
nemendur er valdir til þátttöku úr 
hverjum skóla og að þessu sinni 
fóru frá Listaháskóla Íslands María 
Nielsen, Kristín Karlsdóttir og Guð-
jón Andri Þorvarðarson. María segir 
þátttöku í keppni sem þessari dýr-
mæta reynslu fyrir ungan hönnuð.

„Designers Nest er að mestu mast-
ersnemasýning en LHÍ er einungis 
með BA-prógramm í fatahönnun. 
Við fórum því ekki út með vænt-
ingar um að vinna einhver verð-
laun, en þetta er mjög góð æfing í 
því að koma fram og koma sér og 
verkum sínum á framfæri. Það er 
líka lærdómsríkt að hitta aðra unga 
hönnuði sem eru í sömu sporum og 
maður sjálfur,“ segir María. 

Öll sýndu þau valdar flíkur úr 
útskriftarlínum sínum á tísku-
sýningu og þurftu einnig að kynna 
línuna fyrir dómnefnd. „Dóm-
nefndin er skipuð átta manns sem 
öll tengjast tísku- og hönnunar-
heiminum og hver hönnuður fékk 
einungis fimm mínútur. Það þurfti 
því að skipuleggja sig vel. Þetta var 
rosalega stressandi. Auðvitað hefur 
maður margoft staðið fyrir framan 
kennarana og kynnt verkin sín í 
skólanum en hér heima er þetta 
ekki svo stór heimur og maður 
hefur hitt það fólk oft. En þarna 
stóð ég fyrir framan ókunnugt fólk, 
mikilsmetið í faginu, og bunaði út 
úr mér kynningunni. En þetta gekk 
vel,“ segir María.

Taugaspenna hafi einkennt 
keppnisdaginn og mikið hafi gengið 
á.

„Við hittum módelin snemma 
um morguninn og mátuðum á 
þau fötin. Svo var haldin æfing en 
sýningin fór fram í lok dags. Eins og 
alltaf tekur hún ekki nema korter, 
eftir allan undirbúninginn. Þetta er 
mikil keyrsla en allt gekk rosalega 
hratt fyrir sig. Flest módelin voru 
með fjórar innkomur. Hönnuðirnir 
voru því á hlaupum baksviðs en 
stemmingin var frábær og allir 
hjálpuðust að. Ég er með danskt 
eftirnafn og allir héldu að ég væri 
dönsk, kannski hjálpaði það til, það 
töluðu allir dönsku við mig, sem var 
fínt.“

María sýndi þrjú heildarútlit 
úr útskriftarlínu sinni frá LHÍ. 
„Útgangs punkturinn við vinnslu 
línunnar var hin fullkomna hús-

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

FERMINGARBLAÐIÐ
Veglegt sérblað Fréttablaðsins

um fermingar kemur út 27. febrúar nk.
Allt sem viðkemur fermingunni og miklu miklu meira.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Flest módelin voru 
með fjórar inn-

komur. Hönnuðirnir 
voru því á hlaupum 
baksviðs en stemmingin 
var frábær og allir hjálp-
uðust að. Ég er með 
danskt eftirnafn og allir 
héldu að ég væri dönsk, 
kannski hjálpaði það til. 

móðir og afbökun á þeirri ímynd. 
Ég skoðaði húsmæðraímyndina 
um 1960, hvað sú ímynd er orðin 
blætistengd í dag. Ég bar það saman 
við bindingar í nútímanum og það 
kemur fram í böndum á flíkunum 
og í ýmsum smáatriðum í flík-
unum.“

Opnar þátttaka í keppninni ein-
hverjar dyr? „Það á eftir að koma 
í ljós. Það er fyrst og fremst undir 
manni sjálfum komið hvernig 
maður nýtir sér þetta tækifæri. Eftir 
sýninguna á ég bunka af nöfnum 
sem tengjast inn í þennan bransa 
og einnig er þetta gott á ferilskrána. 
Ég útskrifaðist frá LHÍ síðasta vor 
og mig langar til þess að flytja út í 
mastersnám. Danmörk og Svíþjóð 
eru þar efst á lista.“
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Fasteignir

Fasteignasalan TORG kynnir: 
Fjölskylduvænt og vel viðhald-
ið 7 herbergja raðhús á þremur 

hæðum með innbyggðum bílskúr.
Forstofa er á neðri hæð með 

ljósum flísum á gólfi og inn-
byggðum fataskáp. Gestasalerni. 
Gengið er inn í hol frá forstofu 
með eikarparketi sem flæðir inn í 
eldhús, stofu og borðstofu. Eldhús 
var endurnýjað 2005. Hvít sprautu-
lökkuð innrétting í L með lím-
trésborðplötu. Stálofn í vinnuhæð, 
keramikhelluborð og stálvifta. Inn 
af eldhúsi er búr með hvítspraut-af eldhúsi er búr með hvítspraut-af eldhúsi er búr með hvítspraut
aðri innréttingu og dökkum flísum 
á gólfi. Lítil geymsla er innaf búri. 
Stofan er rúmgóð og björt með 
útgengi út á verönd og út í garð í 
vestur. Borðstofan er opin við stofu 
með góðum glugga. Gengið er inn 
í innbyggðan bílskúr við anddyri. 
Heitt og kalt vatn er í bílskúr.

Efri hæð: Gengið er upp parket-Efri hæð: Gengið er upp parket-Efri hæð: Gengið er upp parket
klæddan steyptan stiga. Komið er 
upp á rúmgóðan gang með góðri 
lofthæð að hluta, parket á gólfi. 
Útgengi er út á svalir í vestur. Sjón-
varpsherbergi er rúmgott og hátt 
til lofts, parket á gólfi.

Hjónaherbergi með fataskápum 
eftir heilum vegg, parket á gólfi. 
Fataherbergi er inn af gangi með 
opnum viðarinnréttingum, parket 
á gólfi. Baðherbergi er inn af gangi. 
Hvít innrétting og ljósar flísar. 
Tvö barnaherbergi eru á hæðinni 
auk þvottahúss. Í risi er rúmgott 
herbergi undir súð með tveimur 
þakgluggum. Gott geymslurými.

Hér er um að ræða einstaklega 
vel viðhaldið raðhús í fjölskyldu-

vænu umhverfi þar sem göngufæri 
leik-leik-leik  og grunnskóli er í göngu-
færi sem og íþróttasvæði Fylkis. 
Árbæjarsundlaug er í göngufæri 
og örstutt er í góðar gönguleiðir til 
útivistar bæði í Elliðaárdal og við 
Rauðavatn.

Allar upplýsingar um eignina gefur 
Dórothea E. Jóhannsdóttir fast-
eignasali, gsm: 898-3326,  
dorothea@fstorg.is

Raðhús í Árbænum

Fjölskylduvænt hús í Árbæjarhverfi þar sem er fallegt útsýni og stutt í skóla. 

Landmark leiðir þig heim!Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson

Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson

fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.
Útibú Höfn í Hornafirði.
895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

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

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
Skrifstofustjóri

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason 
lögg. fasteignasali

Öldutún 5 - Sex herbergja raðhús 
Góð 171fm raðhúsaríbúð á tveimur hæðum með bílskúr, staðsett 
í grónu og góðu hverfi í Hafnarfirði. Gott fjölskylduhús með fimm 
svefnherbergjum, nýlegu eldhúsi, tvennum svölum, góðri stofu 
og borðstofu. Stutt í skóla. Verð 55.9 m. Nánari upplýsingar 
veitir Jón 777-1215. Opið hús á morgun þriðjudag dag kl. 
17:30-18:00.

Klapparholt 10 - Fjögurra herbergja með bílskúr. 
Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa, fallegt baðherbergi, 
þvottahús í sér rými, eldhús sem er opið að hluta til inn í 
stofu, tvennar svalir, stór geymsla og sér bílskúr, samtals 153 
fm.   Verð: 44,9M. Opið hús í dag, mánudag, kl 17:15-17:45.
Falleg íbúð á efstu hæð og með miklu útsýni í góðu fjölbýli 
í Hafnarfirði. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, lgfs. s: 896-2953. 

Hraunbær 18.  - 4ra með aukaherbergi. 
Vel skipulögð um 131 fm endaíbúð á 1. hæð á góðum stað við 
Hraunbæ. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð, m.a. parket, 
innréttingar o.fl. Þrjú góð herbergi ásamt aukaherbergi í kjallara 
sem er leigt út. Tvennar svalir í austur og suður, fallegt útsýni. V. 
48,5 m.   Frekari upplysingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Austurbrún 4  - 2ja herb 
Góð 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með miklu 
útsýni til austurs, suðurs og vesturs.   Góðar suður 
svalir, lyfta húsvörður og góð sameign.   Parket og flísar á 
gólfum, tengi fyrir þvottavél á baðherb.  V. 29,5 m.  Opið 
hús 5. feb. kl 17:0-17:30     Uppl. veitir Bogi 6993444

Skipasund 52 - glæsileg efri sérhæð. 
Stórglæsileg efris érhæð ásamt innréttuðu rislofti og bílskúrsrétti. 
Húsið hefur mikið verið endurnýjað undanfarin ár. Íbúðin er með 
3 herb. og rúmgóðri stofu/borðstofu með útgangi út á stórar 
suðursvalir. Á rislofti er rúmgott sjónvarps/fjölskylduherbergi 
og vinnuaðstaða. Verð 58,9 m. Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 
17:45. Frekari uppl. veitir Finnbogi s: 895-1098.

Eskihlið 4  - falleg 3ja-4ra. 
Í mikið endurnýjuðu húsi, falleg um 100 fm 3ja herberja 
endaíbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin skiptist í tvö 
herbergi og rúmgóða stofu.  Íbúðin hefur verið töluvert mikið 
endurnýjuð, m.a. eldhús, gólfefni, baðherbergi o.fl. Gott ástand á 
húsinu og frábær staðsetning.  Suðursvalir út frá stofu. Verð 46,0 
millj.  Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Arnarstapi - Vönduð sumarhús
Tvö vönduð sumarhús.   Bæði húsin er vel byggð og haganlega 
skipulögð á allan hátt.  Góðir sólpallar og heitir pottar.  Arnarstapi 
er af mörgum talin einn fallegasti staður Íslands á sunnanverðu 
Snæfellsnesi. Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á 
svæðinu frá opnun þjóðgarðsins.  Öll þjónusta hefur aukist til 
muna að völdum eftirspurnar .  Upplýsingar veitur Bogi 6993444

Við óskum eftir! 
Fjöldi kaupanda á skrá og þá vantar td. 
* Sérbýli í efra breiðholti     * Nýlegri 100 - 200 fm  íbúð í  lyftu-
húsi miðsvæðis í RVK    * 4-5 herbergja íbúð í kórakverfi Kópa-
vogs    * 3ja -4ra herb þjónustuíbúð í Kópavogi     * 4-5 herbergja 
ibúð í Norðlingaholti    *  Sérbýli í linda- og salahverfi Kópavogs.   
Nánari upplýsingar veitir Bogi 6993444

OPIÐ HÚS
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

KRISTÍN 
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
Sími:  535 1003
Gsm: 824 4031

Parhús 226,1 fm á þremur hæðum með fullbúinni 88,4 fm íbúð á jarðhæð sem er í útleigu. Aðalhæð sem er 
fullbúin utan gólfefna er forstofa, eldhús, stofa og gestasnyrting. Efri hæð er fullspörtluð og máluð, þar eru 
2-3 herbergi. Baðherbergi verða tilbúin. Bílskúrshurð, millihurðir, fataskápa, stiga- og svalahandrið vantar.

FRIGGJARBRUNNUR 25, 113 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

79.9M

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00. Fullbúin íbúð með gólfefnum. Laus til afhendingar við 
kaupsamning. Fallegar innréttingar og vönduð tæki.  Vönduð 2ja herbergja, 73,1 fm íbúð á jarðhæð. 
Sérafnotareitur 21,3 fm.

VEFARASTRÆTI 7-9, 270 MOSFELLSBÆR

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

33.5M

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í einkasölu rúmgóða hæð og ris 132 fm í þessu gróna hverfi. 3-4 herbergi, tvær stofur, Stórar 
suðursvalir. Sérinngangur. 

MIÐTÚN, 108 RVK - HÆÐ OG RIS

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

49.9M

Erum með til leigu tvö mjög góð atvinnurými, til afhendingar strax. Hentar vel undir ýmiskonar atvinnustarfsemi, 
heildverslun, lager, þjónustu, smáverkstæði, starfsstöð iðnaðarmanns, dótakassa  og þess háttar. Stærðir á 
plássum eru: 163 og 200 fm, lofthæð ca.3m.

NORÐLINGABRAUT

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. feb. kl. 17:00-17:30. Einstaklega skemmtileg 4ra herb., 153,7 fm. vinnustofa 
sem í dag er innréttuð sem íbúð og skiptist í anddyri, hol, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi,og baðherbergi.

LYNGHÁLS 10, 110 REYKJAVÍK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

43.5M

OPIÐ HÚS

Fallegt einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr, sem teiknað er að Kjartani Sveinssyni. Húsið skiptist í forstofu, 2 
stofur, eldhús, þvottahús, 3 svefnherbergi, baðherbergi og salerni. Eignin er til afhendingar í apríl/maí 2018. 

BRÚAFLÖT 3, 210 GARÐABÆR

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

87.5M

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00. Snyrtileg 2ja herb., 63,6 fm. íbúð á 6. Hæð í lyftuhúsi. 
Húsvörður, nýtt öryggismyndavélakerfi,sameiginlegt þvottahús fyrir hverja hæð.

VESTURBERG 78, 111 REYKJAVÍK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

28.5M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. feb. kl. 18:00-18:30. Falleg 5 herb. hæð á frábærum stað í Skerjafirði. Hæðin er 
rúmgóð og skiptist í stofu, eldhús, hjónherbergi, 3 barnaherbergi, baðherbergi og gesta salerni. 

BAUGANES 6, 101 REYKJAVÍK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

58.9M

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulagt 135,9 fm. raðhús með sér bílastæði 
í bílastæðahúsi á  fjölskylduvænum stað við 
Engjasel. Rúmgóð stofa með stórum gluggum 
sem rúmar vel setustofu og borðstofu. Fjögur 
svefnherbergi eru í húsinu. Rúmgóðar svalir til 
suðurs út af efri hæð hússins og viðarverönd á 
afgirtri skjólsælli lóð frá neðri hæð hússins. Húsið 
hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og var m.a. 
þak endurnýjað að öllu leyti árið 2016. 

Verð 52,5 millj.
Frábær staðsetning í fjölskylduvænu hverfi. 
Stutt er í skóla, leikskóla, verslanir og aðra 
þjónustu.

Glæsileg 571,0 fm.  heil húseign við Miðstræti auk 
tveggja sér bílastæða á lóð.  Tvær neðri hæðir 
hússins eru byggðar árið 1924, en árið 1980 voru 
tvær efri hæðirnar byggðar ofan á húsið og eignin 
endurnýjuð mjög mikið.  Húsið er allt steinsteypt 
og með steyptum gólfplötum á milli hæða en ris-
hæð er þó byggð úr timbri og er með rúmgóðum 
innfelldum svölum til suðvesturs. 

Eignin býður upp á ýmsa nýtingarmöguleika, 
t.d. áframhaldandi útleigu til atvinnurekstrar, að 
nýta eignina sem 4 íbúðir eða að fjölga íbúðum 
í húsinu en slík breyting er háð samþykki bygg-
ingaryfirvalda.

Hér er um að ræða heila húseign, á virkilega 
fallegum og eftirsóttum stað í hjarta miðborgar-
innar, sem býður upp á ýmis tækifæri.

Engjasel 21. Raðhús með fjórum svefnherbergjum.

Miðstræti. Heil húseign.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 18.00 – 18.30 
Góð 83,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri sér 
geymslu í álklæddu fjölbýli við Iðufell í Breiðholti 
. Yfirbyggðar flísalagðar svalir til suðurs. Nýleg 
háglans innrétting er i eldhúsi. Tvö herbergi. 
Þvottaaðstaða á baðherbergi. Þak hússins er 
nýlega endurnýjað.

Verð 30,9 millj.

Sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni.

Vel skipulögð 2ja-3ja herbergja 69,4 fm. íbúð á 2. 
hæð með sameiginlegum inngangi í góðu fjórbýlis-
húsi við Laugaveg. Svalir til suðurs með útgengi 
úr svefnherbergi. Stofan var stækkuð á kostnað 
annars svefnherbergis og auðvelt væri að breyta 
því til fyrra horfs. Hellulögð stétt að húsi, tyrfð lóð 
og trjágróður. 

Verð 35,8 millj.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
verslun og þjónustu. Hlemmur mathöll í næsta 
nágrenni, stutt í samgöngur og Sundhöllin í 
Reykjavík í göngufæri. Leikskólar og grunnskóli 
í næsta nágrenni.

Mjög góð 4ra - 5 herbergja útsýnisíbúð á 4. hæð 
með suðursvölum við Hverfisgötu.  Útsýnis nýtur 
út á sjóinn, að Esjunni og víðar.  Nýlegt eldhús er í 
íbúðinni, nýlegar raflagnir og tafla, norðurhlið hús-
sins er öll nýklædd að utan og nýtt gler og gluggar 
eru á þeirri hlið hússins.  Íbúðinni fylgir séreignar-
réttur að ca. 75 fermetra þaksvölum, sem reisa má 
á þaki hússins. Norðurhlið hússins er öll nýendur-
nýjuð með nýrri klæðningu, hljóðeingangrandi gleri 
og nýjum opnanlegum fögum í gluggum. 

Verð 59,5 millj.
Íbúðin er öll mjög opin, björt og skemmtileg og 
í “New York loft” stíl.
Aðeins þrjár íbúðir í húsinu og ein íbúð á hverri 
hæð.

Iðufell 4. Góð 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum. 

Laugavegur 136. 2ja – 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg og björt 91,3 fm. íbúð á 2. hæð í fallegu 
timburhúsi við Laufásveg með fallegu útsýni yfir 
Reykjavíkurtjörn og víðar. Mjög mikil lofthæð er í 
íbúðinni og gifslistar og rósettur eru í loftum.   
Falleg gluggasetning er á íbúðinni og er hún 
virkilega björt. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð 
hið innra á sl. árum, m.a. gólfefni, baðherbergi, 
eldhúsinnrétting, raflagnir og tafla og settur gólfhiti 
í alla íbúðina. 

Verð 53,9 millj. 
Virkilega falleg og vel skipulögð eign sem vert 
er að skoða. 

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Þó nokkuð endurnýjuð 80,4 fm. íbúð á 6. hæð að 
meðt. sér geymslu í átta hæða lyftuhúsi sem er 
klætt að stórum hluta með álklæðningu. Fallegs 
útsýnis nýtur til vesturs yfir borgina. Búið er að 
endurnýja m.a. innréttingu og tæki í eldhúsi ásamt 
gólfefnum að mestu. Tvö góð herbergi, bæði með 
skápum. Svalir til vesturs. 

Verð 30,9 millj.

Laufásvegur 20. Glæsileg íbúð með mikilli lofthæð. 

Kríuhólar 4. 3ja herbergja útsýnisíbúð.Hverfisgata.  4ra – 5 herbergja hæð í fjórbýlishúsi - útsýni.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl.  
17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 112,6 fm. endaíbúð á 4. hæð að 
meðt. 18,0 fm. bílskúr, í góðu fjölbýlishúsi við Aust-
urberg. Stórar svalir til suðurs sem eru yfirbyggðar 
að hluta. Eldhús hefur verið endurnýjað. Glæsileg 
eldhústæki og nýlegur tvöfaldur kæliskápur fylgir. 
Þrjú svefnherbergi. Rúmgóð stofa með stórum 
gluggum til suðurs. Sameign er snyrtileg og hefur 
fengið gott viðhald nýlega.

Verð 34,9 millj.

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,5 fm. íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í góðu steinhúsi á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað á Flóka-
götunni á móti Kjarvalsstöðum og Klambratúni. 
Rúmgóð og björt stofa með útbyggðum glugga. 
Rúmgott svefnherbergi og er möguleiki að stúka 
lítið aukaherbergi af.  Opið eldhús við stofu með 
nýlegum innréttingum. Gróin falleg lóð með miklum 
trjágróðri.

Verð 41,9 millj.

Austurberg 2. 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskúr.

Flókagata 25. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Mjög gott 623,6 fm. skrifstofuhúsnæði á 3. hæð,  
götuhæð Krókhálsmegin, í lyftuhúsi að Krókhálsi 
5F. Malbikað stórt bílaplan með fjölda bílastæða og 
gott athafnasvæði.

Mjög gott 469,0 fm. atvinnuhúsnæði á 3. hæð, 
götuhæð Krókhálsmegin, í lyftuhúsi að Krókhálsi 
5G. Möguleiki er að setja tvær góðar innkeyrsludyr 
í húsnæðið en í dag eru tvær inngöngudyr.  
Malbikað stórt bílaplan með fjölda bílastæða og 
gott athafnasvæði.

Möguleiki er að sameina þessa tvo eignarhluta 
og opna á milli þeirra.

Krókháls – 624 fm. skrifstofuhúsn. / 469 fm. atvinnuhúsnæði

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.
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OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17.00-17.30

Garðatorg 6 - íb306   210 Garðabæ 74.900.000

820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. feb kl. 17:30-18:00

Vefarastræti 11   112 Reykjavík 49.900.000

Laus til afhendingar glæsileg fullbúin 4ra herbergja íbúð með gólfefnum í nýju 
lyftuhúsi. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Eldhús er með van-
daðri hvítri innréttingu og tækjum frá AEG. Fallegt flísalagt baðherbergi og góður 
sturtuklefi með glervegg.  3 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum, 
geymsla er innan íbúðar. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 112,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17.30-18.00 

Sléttahraun 32    220 Hafnarfirði 37.900.000

Mjög rúmgóð og vel staðsett 3ja herb íbúð ásamt bílskúr samtals skráð 120,2fm. Í 
íbúðinni eru tvö svefnherbergi, mjög stór stofa með svölum til suðvesturs, gott hol, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi með glugga, þvottaherbergi og búr. Eikarparket 
er á öllum helstu rýmum íbúðar. Örstutt er í alla helstu þjónustu ásamt íþróttamiðstöð 
Kaplakrika. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 120,2 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00

Breiðavík 51    112 Reykjavík 69.900.000

GULLFALLEGT RAÐHÚS Í HINU SÍVINSÆLA VÍKURHVERFI Í 
GRAFARVOGI. Stórt eldhús með rými fyrir eldhúsborð, rúmgóð stofa 
með mikilli lofthæð, innfelldri lýsingu að hluta og útgengt út á sólpall 
með heitum potti. 3 svefnherbergi, auk skrifstofurýmis. Baðherbergi 
með baðkari og sturtu og þvottahús með innréttingu með stálvaski. 
Innangengt í bílskúr. Húsið er staðsett neðarlega í Víkurhverfinu rétt 
hjá Kelduskóla og leikskóla, Spöngin í 5 mín. fjarlægð og Egilshöll 
innan seilingar.  Fjöldi gönguleiða í kringum hverfið og 18. hola 
Korpúlfsstaðarvallar rétt handan götunnar.
     
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 152,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl.18:00-18:30

Starmýri 2c    108 Reykjavík 57.700.000

Góð 5 herbergja hæð/íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin er björt 
og með aukinni lofthæð, og skiptist í 4 svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottaherbergi og aðalrými sem er með útgengi út á svalir. Íbúðinni 
fylgir sér geymsla, skráð 5,8fm,  á jarðhæð í sameiginlegum stigagangi 
með einni annari íbúð. Frábær staðsetning, miðsvæðiðs í Reykjavík! í 
Næsta nágrenni er leikskóli, grunnskóli, verslanirm Miðbær verslunar-
kjarni, Kringlan, göngubrú yfir Miklubraut, íþróttafélag og ýmis 
þjónusta.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 5     Stærð: 129,4 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. feb. kl. 17.30-18.00

820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 114 m2

Tungusel 1    37.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 7. feb. kl. 17.00-17.30

Anarás 15    45.900.000

820 2222

Herbergi: 3-4     Stærð: 97,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN

Hásteinsvegur 5   49.800.000

696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 209.1 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00

Ólafsgeisli 28B   74.900.000

696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 172,9 m2      

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Blikanes 7   145.000.000

898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 376,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00

Næfurás 5   82.000.000

898 3326

Herbergi: 7     Stærð: 251,9 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17.30-18.00 

Glósalir 7    201 Kópavogi 49.900.000

820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 121,6 m2

Hólmasund 2-4 240 Grindavík

Verð: 14,9 – 58,8 millj.

Fasteignasalan TORG kynnir í forsölu 18
iðnaðarbil að Hólmasundi 2-4. Byggingin
er skráð iðnaðarhúsnæði, skrifstofur og
geymslur á 2 hæðum.

Samkvæmt teikningum er heildarhúsinu 
skipt í 18 eignarhluta í þremur mismu-
nandi stærðaeiningum en möguleiki er 
að sameina bil eða opna á milli bila og 
samtengja. 

Eigninni er skilað fullbúinni með salernis-
aðstöðu á jarðhæð og með góðu millilofti 
ýmist yfir hluta eða öllum gólffletinum. 

Húsið er reist úr stálgrind og með stál-
samlokueiningum úr völsuðu stáli með 
einangrun á milli. Sökklar eru úr járnbentri 
steinsteypu á þjappaðri fyllingu.

Lóð er skilað fullfrágenginni með 
malmikuðum bílastæðum. 

Eignirnar skilast fullbúnar júlí / ágúst 2018.

Stærð: 71,8 – 326,6 m2 

Þóra 
Fasteignasali

gsm: 822 2225

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Jón Gunnar
Sölufulltrúi

848 7099

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17.00-17.30

Garðatorg 6 - íb306   210 Garðabæ 74.900.000

Ný og falleg. endaíbúð á þriðju og efstu hæð með aukinni lofthæð og stæði 
í bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Frábært útsýni til 
suðurs og suðvesturs, Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum. K-gler er 
í allri íbúðinni og mynddyrasími. Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar 
og skápar eru sprautulakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki 
frá AEG. Öll hreinlætistæki eru frá Grohe.  Frábær staðsetning í hjarta 
Garðabæjar þar sem öll helsta þjónusta er í göngufæri.
    
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. feb kl. 17:30-18:00

Vefarastræti 11   49.900.000

822 2225

Stærð: 112,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17.30-18.00 

Sléttahraun 32   37.900.000

694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 120,2 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00

Breiðavík 51   69.900.000

698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 152,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl.18:00-18:30

Starmýri 2c   57.700.000

898 6106

Herbergi: 5     Stærð: 129,4 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. feb. kl. 17.30-18.00

Rúmgóð, björt og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á þriðju hæð með fallegu útsýni 
í Seljahverfi. Um er að ræða eign sem er skráð skv fmr 114,0 fm og þar af er 
geymsla 12,9fm. Nýlega var eldhúsið uppgert og svefnherbergin er þrjú og öll 
rúmgóð. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 114 m2

Tungusel 1    109 Reykjavík 37.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 7. feb. kl. 17.00-17.30

Anarás 15    210 Garðabæ 45.900.000

Falleg, björt og vel skipulögð íbúð með sérinngangi í góðu 
fjórbýli. Falleg hraunlóð og óbyggt svæði er við bakhlið hússins. 
Innan íbúðar er forstofa, stofa, eldhús, rúmgott þvottaherbergi, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi (eitt var teiknað sem sjónvarps-
sherbergi) og geymsla. Í sameign er  sér geymsla og sameiginleg 
hjóla og vagnageymsla. Frábær staðsetning þar sem m.a stutt 
er í fallegar gögnuleiðir..   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3-4     Stærð: 97,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN

Hásteinsvegur 5    825 Stokkseyri 49.800.000

Fallegt einbýlishús við Hásteinsveg á Stokkseyri. Eignin er skráð 209,1 fm og þar 
af er bílskúrinn 57,8 fm. Húsið skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, 
eldhús, 4 svefnherbergi, þvottahús, geymslu og rúmgóðan tvöfaldan bílskúr. 
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 209.1 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00

Ólafsgeisli 28B    113 Reykjavík 74.900.000

Virkilega falleg og björt 172.9 fm 4-5 herbergja efri sérhæð ásamt 
bílskúr með útsýni yfir borgina við Ólafsgeisla í Grafarholti. Eignin 
skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, sjónvarps-
rými (möguleiki á að breyta í herb), opið eldhús, 2 svefnherbergi, 
fataherbergi, þvottahús, og bílskúr. Tvennar stórar svalir. Allar 
innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar úr hnotu frá Hegg og hurðir 
hærri en almennt gengur. Baðið sérlega glæsilegt með stórri stein-
steyptri sturtu og baðkari. Að utan er húsið lýst upp með kösturum, 
innkeyrslan er hellulögð og hiti í stétt, stutt í golfið og nátturuna.
     
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 172,9 m2      

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Blikanes 7    210 Garðabæ 145.000.000

Vel skipulagt fjölskylduhús á tveimur hæðum og með tvöföldum 
bílskúr við sjávarsíðuna á Arnarnesi. Einstaklega fallegur og vel 
hannaður garður af Stanislas Bohic frá 2006 með heitum potti og 
útisturtu. Nýyfirfarið lofthitunarkerfið í eigninni. Rafmagnstafla 
endurnýjuð og endurnýjað járn á þaki. Efri hæð: Hjónaherb. með 
fataherb. innaf, 2 svefnherb., sjónvarpsherb. ,gestasalerni og bað-
herb., stofa með gólfsíðum gluggum, borðstofa og rúmgott eldhús 
ásamt þvottahúsi-útgengi. Neðri hæð-sérinngangur: Tvö svefnherb,  
stórt stofurými, baðherb. og tvær geymslur.
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 376,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17:30-18:00

Næfurás 5    110 Reykjavík 82.000.000

Vel viðhaldið 7 herbergja raðhús á þremur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Eignin er með fimm svefnherbergjum, fjögur 
á 2. hæð og eitt rúmgott herbergi í risi. Íbúðarýmið er 229,7 fm 
og bílskúr 22,2 fm samtals 251,9 fm. Neðri hæð er með forstofu, 
gestasalerni, eldhúsi, búri, stofu og borðstofu með útgengi út á 
verönd. Gengið er inn í bílskúr við anddyri. 

Efri hæð er með góðri lofthæð, svölum út frá gangi, fjórum 
rúmgóðum svefnherbergjum, fataherbergi ,baðherbergi og 
þvottahúsi með glugga. Í risi er vel yfir 40 fm herbergi með 
tveimur þakgluggum. Búið er að endurnýja flest gler í raðhúsinu 
og þakglugga í risi. Endurnýjuð hellulögð framan til og við inn-
keyrslu með hitalögn.
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 7     Stærð: 251,9 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. feb. kl. 17.30-18.00 

Glósalir 7    201 Kópavogi 49.900.000

Falleg og rúmgóð útsýnisíbúð á 7 hæð í þessu eftirsótta fjölbýli.
Um er að ræða eign sem er skráð 121,6fm og að auki fylgir henni 
stæði í lokaðri bílageymslu og yfirbyggðar svalir. Stórkostlegt 
útsýni er frá íbúðinni, 2 svefnherbergi (upphaflega teiknuð þrjú 
herb.) og tvær stofur.Mikið um sérsmíðaðar innréttingar og skápa. 
Staðsetning er mjög góð þar sem stutt er í heilsugæslu, sund-
laug, þjónustu og verslun.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 121,6 m2

Hólmasund 2-4 

Verð: 14,9 – 58,8 millj. Stærð: 71,8 – 326,6 m2 

822 2225

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Jón Gunnar
Sölufulltrúi

848 7099

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595



Árkvörn 2, 110 Rvk. 
OPIÐ HÚS ÞRI 6. FEB KL. 16:30-17:00.

Ca. 77 fm falleg 3ja herbergja 
endaíbúð á annarri hæð í 2ja hæða 
fjölbýli á frábærum stað í Árstúns-
holti. Íbúðin sem er með sérinngangi 
er vel skipulögð og með góðum 
suðursvölum. Opið eldhús, fallegt 
dökkt parket á gólfum. 

Opið hús þriðjudaginn 6. febrúar 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Sóltún 9, 105 Rvk., 
STÓRGLÆSILEG ÞAKÍBÚÐ/PENTHOUSE + BÍLAGEYMSLA.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar sem og 
gólf efni. Stórar stofur. Gott innra 
skipulag. Tvö baðherbergi. Granít í 
borðplötu og sólbekkjum.  Kringum 
íbúðina eru svalir með heitum potti 
og glæsilegu útsýni. Eina íbúðin á 
hæðinni.   

Verð 109 millj.

Austurgata 27, Hafnarfj., 
3JA HERB ÍBÚÐ.

Ca. 60 fm. vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð í steinhúsi á einstaklega rólegum 
og fallegum stað í gamla Hafnarfirði. 
Stofa, tvö svefnherbergi, eldhús og 
baðherbergi. Húsið sem er þríbýlishús 
þarfnast múrviðgerða. Eignin er laus 
við kaupsamning. Verð 26,9 millj.

Funafold 15, 112 Reykjavík, 
EINBÝLI MEÐ STÓRUM BÍLSKÚR.

Funafold 15, 112 Grafarvogi. Vandað, 
mikið endurnýjað 185 fm einbýlishús 
ásamt 40 fm bílskúr, samtals 225 fm. 
Á hæðinni er svefnherbergi, eldhús, 
stofa og sólstofa auk þvottahúss og 
gestabaðherbergis. Á efri hæðinni 
eru 4 svefnherbergi, sjónvarpshol 
og baðherbergi. Góður pallur er við 
húsið.  

Verð 84,9 millj. 

Grettisgata 70, 101 Rvk., 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS MÁN 5. FEB KL. 16:30-17:00.

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu 
hæð í 3-býli með svölum í suður og 
góðum geymslum í kjallara, samtals 
94,6 fm.  Tvö svefnherbergi. Parket, 
dúkur og flísar á gólfum.  Gott innra 
skipulag. Íbúðin er tóm og afhendist 
við kaupsamning. 

Verð 39,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 5. febrúar 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hrólfsskálamelur 3, 170 Seltj., 
4RA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð með stórri verönd í suður 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar 
innréttingar sem og gólfefni. Þrjú 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Parket og 
flísar á gólfum. Gott innra skipulag.

Verð 74,9 millj.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

Skúlagata 40, 101 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS MÁN 5. FEB KL. 16:30-17:00.

Ca. 64 fm. góð 2ja herbergja íbúð 
á 3ju hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu 
fyrir 60+ . Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu og telst heildarstærð 
ca. 80 fm. Frábært sjávarútsýni frá 
stofu og eldhúsi. Parket á gólfum, 
þvottaherbergi innan íbúðar. Eignin 
er laus við kaupsamning. 

Verð 35,5 millj. 
Opið hús mánudaginn 5. febrúar 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Valhúsabraut 13, 170 Seltj. 
OPIÐ HÚS MÁN 5. FEB. KL. 16:30-17:00.

Björt og rúmgóð miðhæð á rólegum 
stað á Seltjarnarnarnesi. Íbúðin er 
skráð 120,5 fm., en auk þess fylgir 
gróðurhús og bílskúr, þannig að 
heildareignin er skráð176,6 fm. 
Undir bílskúrnum er rúmgott óskráð 
rými sem nýtist sem geymsla eða 
tómstundarými. Hæðin er mjög vel 
skipulögð og með góðum svölum. 
Verð 65 millj.  
Opið hús mánudaginn 5. febrúar 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

Óskum eftir sérhæð eða vandaðri íbúð í póstnúmeri  
101, 105, 107, 108 eða 170.

Verð 50-70 milljónir.

Enginn fyrirvari um fjármögnun.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi 

fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú 

að góðu vaxtarsvæði til framtíðar.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.isÞú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is

Viltu �árfesta
á vaxtarsvæði?

Valhallarbraut 891 Stærð: 464 m2
Tegund: Atvinnuhúsnæði

Suðurbraut 890 Stærð: 2385 m2
Tegund: Vöruhús og skrifstofur

Eignirnar verða til sýnis föstudaginn 9. febrúar næstkomandi milli kl. 13–15. 
Tilboð óskast eigi síðar en kl. 11 þriðjudaginn 13. febrúar. Nánari upplýsingar á kadeco.is



Stórglæsileg 286,9 fm endaíbúð á efstu (3. hæð) í lyftuhúsi. 
Einstakt útsýni er yfir Esjuna og borgina. Stórar opnar 
suðursvalir og yfirbyggðar vestursvalir. Íbúðin skiptist í 
Einstakt útsýni er yfir Esjuna og borgina. Stórar opnar 
suðursvalir og yfirbyggðar vestursvalir. Íbúðin skiptist í 
Einstakt útsýni er yfir Esjuna og borgina. Stórar opnar 

þrjú svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, þvottaherbergi, tvö 
baðherbergi auk gestasnyrtingar. Tveir bílskúrar. Íbúðin er 
þrjú svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, þvottaherbergi, tvö 
baðherbergi auk gestasnyrtingar. Tveir bílskúrar. Íbúðin er 
þrjú svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, þvottaherbergi, tvö 

hönnuð af innanhúsarkitektinum Guðbjörgu Magnúsdóttur.

KRISTNIBRAUT 49 286,9 M2

113 REYKJAVÍK   99.800.000 KR. 

VATNSSTÍGUR 15   217,5 M2

101 REYKJAVÍK  

Glæsileg 217,5 fm íbúð á tveimur efstu hæðum við Vatnsstíg 15 í 
Skuggahverfinu. Íbúðin er hin vandaðasta. Arinn í stofu. Fernar 
Glæsileg 217,5 fm íbúð á tveimur efstu hæðum við Vatnsstíg 15 í 
Skuggahverfinu. Íbúðin er hin vandaðasta. Arinn í stofu. Fernar 
Glæsileg 217,5 fm íbúð á tveimur efstu hæðum við Vatnsstíg 15 í 

svalir. Mikið útsýni. Eignin skiptist í anddyri, stofu, borðstofu, þrjú 
herbergi, eldhús, tvö baðherbergi, fataherbergi og þvottahús. 
Tvö stæði í bílageymslu. Eign í sérflokki.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Gunnar Jóhann Gunnarsson
Hdl., löggiltur fasteignasali
Sími 695 2525 - gunnarj@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Guðlaugur I. Guðlaugsson 
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

FASTEIGNABLAÐ
eignamidlun.is

Grensásvegur 11, 108 Reykjavík

Eignamidlun.is

eignamidlun@eignamidlun.is

588 9090

GRENSÁSVEGUR 11 

588 9090

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur, 

löggiltur 
fasteignasali

Sími 662 2705

Sverrir 
KristinssonKristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir

Skrifstofustjóri

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

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 824 9096

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Ásdís H. 
Júlíusdóttir

Ritari

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson

Hdl., löggiltur 
fasteignasali

Sími 695 2525

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

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

Hreiðar Levy 
Guðmundsson

Nemi til 
löggildingar 

fasteignasala
Sími 661 6021

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957



Rúmgóð og björt 6 herbergja hæð við Bankastræti í miðbæ 
Reykjavíkjur. Íbúð er skráð 176,1fm og geymsla 7,1fm, samtals 
183,2fm. Hæðin skiptist í gang, þrjár samliggjandi stofur, tvö 
baðherbergi, eldhús og þrjú rúmgóð herbergi. Mikil lofthæð er 
í íbúðinni.

Falleg og góð 114 fm 4ra herbergja efri sérhæð á miklum útsýnis-
stað í fjórbýlishúsi við Austurkór í Kópavogi. Autt óbyggt svæði 
er við húsið og útsýni eftir því. Sérinngangur. Innréttingar frá 
Axis. Nýlegt hús byggt 2014.

Vorum að fá í sölu 125,5 fm nýja glæsilega 5 herb. endaíbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist með 
gólfefnum og sérvöldum eldhústækjum. Fjögur svefnherbergi. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Íbúðin er laus við kaup-
samning. Byggingaraðili Eykt..
Opið hús miðvikudaginn 7. feb. milli 17:15 og 17:45..

Vorum að fá í sölu 244,0 fm parhús sem er kjallari og tvær hæðir 
í Vesturbæ Reykjavíkur ásamt bílskúr. Húsið hefur verið töluvert 
endurnýjað. Mjög gott skipulag og hægt að hafa tvær íbúðir í 
húsinu, en efsta hæðin er teiknuð sem séríbúð. Stór sér afgirtur 
garður með góðum veröndum. Frábært fjölskylduhús eða til út-
leigu. Opið hús þriðjudaginn 6. feb. milli 17:15 og 17:45.

Vorum að fá í sölu 127,4 fm 3ja herb. fallega íbúð á 2. hæð í nýlegu 
lyftuhúsi. Stofa og tvö herbergi. Opin rúmgóð og falleg stofa 
með útgengi útá svalir sem snúa til suðvesturs. Húsið er á eftir-
sóttum stað miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í verslun og 
þjónustu. 
Opið hús mánudaginn 5. feb. milli 17:15 og 17:45.
 

Vel staðsett og skipulögð 3ja herb. íbúð á 1. hæð auk bílskúrs 
samtals 106 fm á góðum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Stofa/
borðstofa og tvö herbergi. Íbúðinni fylgir góður sólpallur. Stutt 
í skóla og þjónustu.
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

Falleg samtals 146,4 fm efri sérhæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Vel skipulögð fimm herbergja hæð með fjórum svefn-
herbergjum. Fallegt útsýni til norðurs. Vinsæll staður í Kópavogi 
en húsið er nánast beint á móti skóla. Stutt í alla helstu þjónustu.
Nánari upplýsingar:
Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

BANKASTRÆTI 11 183,2 m²
101 REYKJAVÍK 115,0 MILLJ.

AUSTURKÓR 25 114 m²
203 KÓPAVOGUR 52,9 MILLJ.

VEFARASTRÆTI 11 125,5 m²
270 MOSFELLSBÆR 53,9 MILLJ.

HRINGBRAUT 55 244,0 m²
101 REYKJAVÍK 94,5 MILLJ.

MÁNATÚN 6 127,4 m²
105 REYKJAVÍK 57,9 MILLJ.

VÍÐIHVAMMUR                       106 m²
200 KÓPAVOGUR

HOLTAGERÐI 20                    146,4 m²
200 KÓPAVOGUR            59,7 MILLJ.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TJARNARGATA 10 185 m²
101 REYKJAVÍK 74,0 MILLJ.

185 fm skrifstofuhæð á 2. hæð þar af um 16 fm geymsla í kjallara 
við Tjarnargötu í miðbæ Reykjavíkur. Húsnæðið er innréttað 
sem skrifstofur, en var áður íbúðir. Heimild er frá byggingarfull-
trúa að breyta hæðinni í tvær íbúðir.

KLUKKUBERG 9 437,6 m²
221 HAFNARFJÖRÐUR 125,0 MILLJ.

Glæsilegt 437,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klukkuberg 9 
í Setbergslandi í Hafnarfirði. Húsið var teiknað af Hróbjarti 
Hróbjartssyni arkitekt fyrir Eirík Smith listmálara og Bryndísi 
Sigurðardóttur. Í húsinu er m.a. glæsileg 120 fm vinnustofa. Mikil 
lofthæð. Eignin bíður upp á mikla möguleika og er að mestu á 
einni hæð en á neðri hæð var gert ráð fyrir um 56 fm aukaíbúð 
með sér inngangi sem hefur ekki verið innréttuð. 

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKURSALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

LOGALAND 23 228,7 m²
108 REYKJAVÍK 89,5 MILLJ.

Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög góðum 
stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 228,7 fm og er bílskúrinn 
þar af 25,6 fm. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd 
í suður. Fjögur svefnherbergi.Tvö baðherbergi. Frábær stað-
setning. Örstutt í leikskóla og skóla.

BORGARTÚN 30A 165,3 m²
105 REYKJAVÍK                     79,0 MILLJ.

Vorum að fá í sölu glæsilega 165,3 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi við Borgartún. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Glæsi-
legar samliggjandi stofur, sólskáli, eldhús, tvö herbergi, fataher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og forstofa. Tvennar svalir. 
Inngangur í íbúðina er beint úr lyftu. Fallegt útsýni.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is    

LAUTARVEGUR 16,
103 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ 76,5 MILLJ.

Vorum að fá í sölu þrjár fulllbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við 
Lautarveg í Fossvogi.  Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergjum með 
hita í gólfi,  tvennum svölum eða sérafnotareitum.  
Um er að ræða 3ja –5 herbergja íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9 fm. Tvær 
íbúðanna eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, 
innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele. Afhending er við kaupsamning.       68 fm 3ja herbergja íbúð við Vesturgötu með sérinngangi baka 

til. Íbúðin er ekki samþykkt sem íbúð, skráð geymsla. Eignin er 
mikið standsett með nýrri eldhúsinnréttingu, uppgerðu baðher-
bergi og harðparketi á gólfum. Eignin er tilbúin til afhendingar við 
kaupsamning. Opið hús þriðjudaginn 6. feb. milli 17:00 og 17:30.

Nánari upplýsingar:
Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

64.3 fm 2 herb. íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi á mjög góðum stað 
í austurborginni. Mikið útsýni. Suðurvalir. Íbúðin er upprunaleg 
bæði innréttingar og fl. Stórar skjólgóðar suðursvalir. Íbúðin er 
til afhendingar fljótlega.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Mjög góð og einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 106,3 fm 
íbúð á 2.hæð í fallegu mjög vel staðsettu fjölbýlishúsi í Mos-
fellsbæ. Örstutt í bæði grunn-og  og leikskóla og glæsileg sund-
laug og líkamsrækt í nágrenninu. 
Opið hús mánudaginn 5. feb. milli 17:15 og 17:45.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Fallegt 122,3 fm 3ja herbergja parhús með bílskúr innst inn í botn-
langa við Vogatungu í Kópavogi. Hellulagt bílaplan og gangstétt 
með snjóbræðslu. Falleg lóð með verönd til suðurs og vesturs. 
Húsið er ætlað fyrir 60 ára og eldri.  Opið hús fimmtudaginn 8. feb. 
milli 17:00 og 17:30. 

Nánari upplýsingar:
Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511

Falleg og mikið uppgerð 119,5 fm 5 herb. íbúð í 3-býli, þar af 24,2 
fm bílskúr. Stór þakhæð er yfir íbúðinni sem er að miklu leiti undir 
súð og gólfflöturinn því mun stærri en skráðir fermetrar. Tvö stór 
herbergi eru á þakhæðinni. Íbúðin er í grónu og rólegu hverfi 
miðsvæðis.

Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

Mjög falleg 4ra herbergja 160,2 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við 
Miðleiti. Íbúðin er skráð 134,8 fm og stæði í bílageymslu 25,4 fm. 
Glæsilegar samliggjandi stofur með svölum útaf. Tvö herbergi. 
Þvottaaðstaða innan íbúðrinnar. Frábær staðsetning. Örstutt í 
verslanir og þjónustu. 

Nánari upplýsingar:
Sverrir Kristinsson lg.fs., sverrir@eignamidlun.is

Vel skipulögð og staðsett 89 fm 4ra herb. íbúð með sér inngangi 
í fjórbýlishúsi, við Hrísrima 112 í Grafarvogi. Stutt er í alla helstu 
þjónustu. Stofa og þrjú herbergi. Frá stofu er gengið út á verönd.

Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

Góð 3ja herbergja 81,5 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað við 
Meistaravelli, útsýni yfir KR völlinn. Íbúðin hefur nýlega verið 
standsett. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og 
baðherbergi. Svalir útaf stofu. 
Opið hús mánudaginn 5. feb. milli 17:15 og 17:45.

Nánari upplýsingar:
Gunnar J. Gunnarsson lg.fs. s. 695 2525.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

VESTURGATA 52 68,0 m²
101 REYKJAVÍK 29,9 MILLJ.

KLEPPSVEGUR 118 64,3 m² 
104 REYKJAVÍK 30,9 MILLJ.

BJARTAHLÍÐ 13 106,3 m² 
270 MOSFELLSBÆR 41,9 MILLJ.

VOGATUNGA 35 122,3 m²
200 KÓPAVOGUR 55,0 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m² 
108 REYKJAVÍK     49,9 MILLJ.

MIÐLEITI 4 160,2 m² 
103 REYKJAVÍK 56,9 MILLJ.

HRÍSRIMI 10                              89  m² 
112 REYKJAVÍK               39,9 MILLJ.

MEISTARAVELLIR 33            81,6 m²
107 REYKJAVÍK              42,9 MILLJ.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B 84,4  m²
101 REYKJAVÍK 49,9 MILLJ.

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við 
Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og 
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu 
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl.

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 6. feb. 
milli 12:15 og 12:45. 

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 5. feb.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 5. feb.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Brynjar Þ. Sumarliðas.
Sími 896 1168   
brynjar@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS



Rúmgóð og björt 6 herbergja hæð við Bankastræti í miðbæ 
Reykjavíkjur. Íbúð er skráð 176,1fm og geymsla 7,1fm, samtals 
183,2fm. Hæðin skiptist í gang, þrjár samliggjandi stofur, tvö 
baðherbergi, eldhús og þrjú rúmgóð herbergi. Mikil lofthæð er 
í íbúðinni.

Falleg og góð 114 fm 4ra herbergja efri sérhæð á miklum útsýnis-
stað í fjórbýlishúsi við Austurkór í Kópavogi. Autt óbyggt svæði 
er við húsið og útsýni eftir því. Sérinngangur. Innréttingar frá 
Axis. Nýlegt hús byggt 2014.

Vorum að fá í sölu 125,5 fm nýja glæsilega 5 herb. endaíbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist með 
gólfefnum og sérvöldum eldhústækjum. Fjögur svefnherbergi. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Íbúðin er laus við kaup-
samning. Byggingaraðili Eykt..
Opið hús miðvikudaginn 7. feb. milli 17:15 og 17:45..

Vorum að fá í sölu 244,0 fm parhús sem er kjallari og tvær hæðir 
í Vesturbæ Reykjavíkur ásamt bílskúr. Húsið hefur verið töluvert 
endurnýjað. Mjög gott skipulag og hægt að hafa tvær íbúðir í 
húsinu, en efsta hæðin er teiknuð sem séríbúð. Stór sér afgirtur 
garður með góðum veröndum. Frábært fjölskylduhús eða til út-
leigu. Opið hús þriðjudaginn 6. feb. milli 17:15 og 17:45.

Vorum að fá í sölu 127,4 fm 3ja herb. fallega íbúð á 2. hæð í nýlegu 
lyftuhúsi. Stofa og tvö herbergi. Opin rúmgóð og falleg stofa 
með útgengi útá svalir sem snúa til suðvesturs. Húsið er á eftir-
sóttum stað miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í verslun og 
þjónustu. 
Opið hús mánudaginn 5. feb. milli 17:15 og 17:45.
 

Vel staðsett og skipulögð 3ja herb. íbúð á 1. hæð auk bílskúrs 
samtals 106 fm á góðum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Stofa/
borðstofa og tvö herbergi. Íbúðinni fylgir góður sólpallur. Stutt 
í skóla og þjónustu.
Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

Falleg samtals 146,4 fm efri sérhæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Vel skipulögð fimm herbergja hæð með fjórum svefn-
herbergjum. Fallegt útsýni til norðurs. Vinsæll staður í Kópavogi 
en húsið er nánast beint á móti skóla. Stutt í alla helstu þjónustu.
Nánari upplýsingar:
Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

BANKASTRÆTI 11 183,2 m²
101 REYKJAVÍK 115,0 MILLJ.

AUSTURKÓR 25 114 m²
203 KÓPAVOGUR 52,9 MILLJ.

VEFARASTRÆTI 11 125,5 m²
270 MOSFELLSBÆR 53,9 MILLJ.

HRINGBRAUT 55 244,0 m²
101 REYKJAVÍK 94,5 MILLJ.

MÁNATÚN 6 127,4 m²
105 REYKJAVÍK 57,9 MILLJ.

VÍÐIHVAMMUR                       106 m²
200 KÓPAVOGUR

HOLTAGERÐI 20                    146,4 m²
200 KÓPAVOGUR            59,7 MILLJ.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TJARNARGATA 10 185 m²
101 REYKJAVÍK 74,0 MILLJ.

185 fm skrifstofuhæð á 2. hæð þar af um 16 fm geymsla í kjallara 
við Tjarnargötu í miðbæ Reykjavíkur. Húsnæðið er innréttað 
sem skrifstofur, en var áður íbúðir. Heimild er frá byggingarfull-
trúa að breyta hæðinni í tvær íbúðir.

KLUKKUBERG 9 437,6 m²
221 HAFNARFJÖRÐUR 125,0 MILLJ.

Glæsilegt 437,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klukkuberg 9 
í Setbergslandi í Hafnarfirði. Húsið var teiknað af Hróbjarti 
Hróbjartssyni arkitekt fyrir Eirík Smith listmálara og Bryndísi 
Sigurðardóttur. Í húsinu er m.a. glæsileg 120 fm vinnustofa. Mikil 
lofthæð. Eignin bíður upp á mikla möguleika og er að mestu á 
einni hæð en á neðri hæð var gert ráð fyrir um 56 fm aukaíbúð 
með sér inngangi sem hefur ekki verið innréttuð. 

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKURSALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

LOGALAND 23 228,7 m²
108 REYKJAVÍK 89,5 MILLJ.

Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög góðum 
stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 228,7 fm og er bílskúrinn 
þar af 25,6 fm. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd 
í suður. Fjögur svefnherbergi.Tvö baðherbergi. Frábær stað-
setning. Örstutt í leikskóla og skóla.

BORGARTÚN 30A 165,3 m²
105 REYKJAVÍK                     79,0 MILLJ.

Vorum að fá í sölu glæsilega 165,3 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi við Borgartún. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Glæsi-
legar samliggjandi stofur, sólskáli, eldhús, tvö herbergi, fataher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og forstofa. Tvennar svalir. 
Inngangur í íbúðina er beint úr lyftu. Fallegt útsýni.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is    

LAUTARVEGUR 16,
103 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ 76,5 MILLJ.

Vorum að fá í sölu þrjár fulllbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við 
Lautarveg í Fossvogi.  Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergjum með 
hita í gólfi,  tvennum svölum eða sérafnotareitum.  
Um er að ræða 3ja –5 herbergja íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9 fm. Tvær 
íbúðanna eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, 
innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele. Afhending er við kaupsamning.       68 fm 3ja herbergja íbúð við Vesturgötu með sérinngangi baka 

til. Íbúðin er ekki samþykkt sem íbúð, skráð geymsla. Eignin er 
mikið standsett með nýrri eldhúsinnréttingu, uppgerðu baðher-
bergi og harðparketi á gólfum. Eignin er tilbúin til afhendingar við 
kaupsamning. Opið hús þriðjudaginn 6. feb. milli 17:00 og 17:30.

Nánari upplýsingar:
Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

64.3 fm 2 herb. íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi á mjög góðum stað 
í austurborginni. Mikið útsýni. Suðurvalir. Íbúðin er upprunaleg 
bæði innréttingar og fl. Stórar skjólgóðar suðursvalir. Íbúðin er 
til afhendingar fljótlega.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Mjög góð og einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 106,3 fm 
íbúð á 2.hæð í fallegu mjög vel staðsettu fjölbýlishúsi í Mos-
fellsbæ. Örstutt í bæði grunn-og  og leikskóla og glæsileg sund-
laug og líkamsrækt í nágrenninu. 
Opið hús mánudaginn 5. feb. milli 17:15 og 17:45.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Fallegt 122,3 fm 3ja herbergja parhús með bílskúr innst inn í botn-
langa við Vogatungu í Kópavogi. Hellulagt bílaplan og gangstétt 
með snjóbræðslu. Falleg lóð með verönd til suðurs og vesturs. 
Húsið er ætlað fyrir 60 ára og eldri.  Opið hús fimmtudaginn 8. feb. 
milli 17:00 og 17:30. 

Nánari upplýsingar:
Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511

Falleg og mikið uppgerð 119,5 fm 5 herb. íbúð í 3-býli, þar af 24,2 
fm bílskúr. Stór þakhæð er yfir íbúðinni sem er að miklu leiti undir 
súð og gólfflöturinn því mun stærri en skráðir fermetrar. Tvö stór 
herbergi eru á þakhæðinni. Íbúðin er í grónu og rólegu hverfi 
miðsvæðis.

Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

Mjög falleg 4ra herbergja 160,2 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við 
Miðleiti. Íbúðin er skráð 134,8 fm og stæði í bílageymslu 25,4 fm. 
Glæsilegar samliggjandi stofur með svölum útaf. Tvö herbergi. 
Þvottaaðstaða innan íbúðrinnar. Frábær staðsetning. Örstutt í 
verslanir og þjónustu. 

Nánari upplýsingar:
Sverrir Kristinsson lg.fs., sverrir@eignamidlun.is

Vel skipulögð og staðsett 89 fm 4ra herb. íbúð með sér inngangi 
í fjórbýlishúsi, við Hrísrima 112 í Grafarvogi. Stutt er í alla helstu 
þjónustu. Stofa og þrjú herbergi. Frá stofu er gengið út á verönd.

Nánari upplýsingar:
Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705.

Góð 3ja herbergja 81,5 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað við 
Meistaravelli, útsýni yfir KR völlinn. Íbúðin hefur nýlega verið 
standsett. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og 
baðherbergi. Svalir útaf stofu. 
Opið hús mánudaginn 5. feb. milli 17:15 og 17:45.

Nánari upplýsingar:
Gunnar J. Gunnarsson lg.fs. s. 695 2525.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

VESTURGATA 52 68,0 m²
101 REYKJAVÍK 29,9 MILLJ.

KLEPPSVEGUR 118 64,3 m² 
104 REYKJAVÍK 30,9 MILLJ.

BJARTAHLÍÐ 13 106,3 m² 
270 MOSFELLSBÆR 41,9 MILLJ.

VOGATUNGA 35 122,3 m²
200 KÓPAVOGUR 55,0 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m² 
108 REYKJAVÍK     49,9 MILLJ.

MIÐLEITI 4 160,2 m² 
103 REYKJAVÍK 56,9 MILLJ.

HRÍSRIMI 10                              89  m² 
112 REYKJAVÍK               39,9 MILLJ.

MEISTARAVELLIR 33            81,6 m²
107 REYKJAVÍK              42,9 MILLJ.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B 84,4  m²
101 REYKJAVÍK 49,9 MILLJ.

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við 
Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og 
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu 
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl.

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 6. feb. 
milli 12:15 og 12:45. 

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 5. feb.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 5. feb.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Brynjar Þ. Sumarliðas.
Sími 896 1168   
brynjar@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
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Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018.

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast  
skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og Hver�sgötu  
verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta. 

Gengið inn um bílageymslu Hver�sgötumegin.

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.  
Auk þess eru tvær stórar penthouse íbúðir.  
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.
Afhending áætluð í febrúar 2018.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7. feb. milli kl. 16.00 og 17.00.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM
Sýnum daglega

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR



Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Litlikriki 76 - 270 Mosfellsbær 

 
74,0 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð, 
ásamt bílastæði í bílageymslu, í 4ra hæða 
lyftuhúsi. Mjög fallegt útsýni. fallegar innrét-
tingar og gólfefni. frábær staðsetning efst í 
hlíðinni í Krikahverfinu í Mosfellsbæ. stutt í 
miðbæ bosfellsbæjar.  V. 37,9 m.

Klapparhlíð 32 - 270 Mos.

 
falleg 99,0 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 
2. hæð í 3ja hæða fjölbýli. Þetta er björt og 
falleg íbúð á góðum stað. stutt í skóla, leik-
skóla, sund og líkamsræktarstöð. fallegar 
innréttingar frá brúnás. V. 45,7 m.

Þórðarsveigur 11 - 113 Rvk.

 
flott og mikið endurnýjuð 91,8 m2, 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði 
í lokaðri bílageymslu í lyftuhúsi. svalir í 
suðvestur. stutt í skóla, leikskóla og vers-
lanir. leiktæki á sameiginlegri lóð. íbúðin er 
nýmáluð að innan. V. 40,9 m.

Laust strax

  

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 
Mjög fallegt 3ja. hæða, 279,8 m2 raðhús 
með bílskúr og 3ja herbergja aukaíbúð með 
sérinngangi í kjallara. Góðir tekjumöguleikar. 
Þetta er fallegt og mikið endurnýjað raðhús með 
vönduðum innréttingum. Gott skipulag. tvennar 
svalir og er heitur pottur á öðrum þeirra. eignin 
skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu, hol, eldhús, 
stofu, borðstofu og bílskúr. íbúð í kjallara: tvö 
herbergi, forstofa, baðherbergi eldhús og stofa. 
stór geymsla í kjallara.   V. 84,5 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 
fallegt 161,8 m2 parhús á einni hæð með 
bílskúr. eignin skiptist í 3-4 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, forstofu, eldhús, stofu 
og sjónvarpshol/borðstofu. bílskúrinn stendur 
við hlið hússins, búið er að útbúa herbergi inn 
af honum. Mjög falleg suðvesturlóð með stórri 
timburverönd, heitum potti og skjólgirðingu. 
stórt hellulagt bílaplan með hita. V. 69,9 m.

Brekkutangi 6 - 270 Mosfellsbær 

Reykjavegur 55A - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudag 6. feb. frá kl. 17:00 til 17:30

fallleg 104,2 m2 3ja herbergja íbúð á jarÐhæÐ ásamt 28 m2 bílsKÚr. íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, baðherbergi með baðkari og sturtu, þvottahús, tvö rúmgóð svefnherbergi, eldhús, 
stofu, borðstofu og sólstofu. Góð hellulögð verönd í suður. vinsæll staður í grónu hverfi, stutt í 
sund, skóla og leikskóla.   V. 46,9 m.

Bjartahlíð 9 - 270 Mosfellsbær 

nýtt og glæsilegt 160 m2 fullbúið endaraðhús við laxatungu 82 í Mosfellsbæ. íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og sturtu, þvottahús og 
stóran bílskúr með geymslulofti.  vandaðar innréttingar. falleg gólfefni, ítalskar flísar og 
olíuborið Kährs parket. V. 74,9 m.

Laxatunga 82 - 270 Mosfellsbær 

Mjög falleg og vel skipulögð 5 íbúða fjölbýlishús 
í byggingu á tveimur hæðum við snæfríðargötu 
3 og 5 í helgafellshverfinu. . bjartar og skemmti-
legar 2ja og 3-4ra herbergja íbúðir. sérinngan-
gur af opnum gangi. Mjög stórar svalir og stórir 
sérafnotareitir í suðurátt. allar íbúðirnar afhen-
dast fullbúnar með GÓlfefnUM og vönduðum 
innréttingum innréttingum. skiplagsgjald greitt. 
afhending er í maí og júní 2018.  

68 m2. 2ja herbergja íbúðir V. 35,5 m. 
107 m2, 3-4ra herbergja íbúðir V. 44,9 m.

Snæfríðargata 3 og 5 – 270 Mosfellsbær

falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð 
ásamt bílskúr. húsið er allt með mikilli lofthæð 
sem hægt er að vinna með við nánari útfærslur 
á skipulagi. 

Ástu-sólliljugata 14a = 176,5 m2.  
rúmlega fokhelt. V. 56,7 m.

Ástu-sólliljugata 16 = 176,5 m2.  
tilbúið til innréttinga. V. 65,7 m.

Ástu-sólliljugata 16a = 184 m2.  
rúmlega fokhelt. v. 58,7 m.

Ástu-Sólliljugata 14A, 16 og 16A 

Brekkugata 17 og 19 - 210 Garðabær 

Mjög falleg 212,8 m2 Parhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr – með fallegu útsýni - tilbúið til in-
nréttinga. Gott skipulag. 5 svefnherbergi.  eignin 
er staðsett í nýju hverfi í Urriðarholti í Garðabæ.  
húsið stendur á góðum stað með fallegu útsýni 
og sést vel yfir Garðabæ og reykjavík. 

V. 75,9 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

Sími 612 1414

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður fasteigna

Yfir 30 ára reynsla
Sími 893 4477

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA - Kíktu á www. Verdmat.is 

Engihjalli 8 • 200 Kópavogi • s. 616 8880 • sos@eignalind.is Guðmundur H Valtýsson 
viðskiptafræðingur og  
löggildur fasteignasali

Sími 865 3022

FASTEIGNIR Á SPÁNI
www.golfeignir.is

    

ferm. ferm.ferm. ferm.

herb. herb.herb. herb.

íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr. íbúð nr.

Búseturéttur:                          9.320.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       246.994 kr.

Búseturéttur:                            9.494.652 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       227.745 kr.

Búseturéttur:                            9.909.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       243.475 kr.

Búseturéttur:                             7.718.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        181.923 kr.

Mögulegt lán: 3.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst

Mögulegt lán: 4.747.326 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Strax 

Mögulegt lán: 4.954.500 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 15. mars ´18  

Mögulegt lán: 3.859.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Reykjavík - Kópavogur 

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

 
Umsóknarfrestur: til kl 16:00 
þann 13. febrúar 
 

Úthlutun kl 12:00 þann 14. febrúar

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI ENDURSÖLUÍBÚÐIR UPPLÝSINGAR

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

Áður a
uglýs

t þ
ví 

hægt a
ð úthluta st

rax

AUSTURKÓR 90  ·  203 KÓP   ÞVERHOLT 21  ·  105 RVKEINHOLT 8  ·  105 RVK ÞVERHOLT 19 ·  105 RVK

BYGGT 2013 137,7 96,898.7 76,9

5 3ja3ja 2ja

301 402203 102

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



Einstaklega glæsilegar íbúðir á útsýnisstað við Tryggvagötu 13 í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er 6 hæðir. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 55,3 til 166,3 fm.  Mjög vandaðar HTH 
innréttingar.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með gólfsíðum gluggum. Einstök hönnun innan sem utan þar sem engu er til sparað. 
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is    

TRYGGVAGATA 13
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Tryggvagötu 13. 

NAUSTAVÖR 7
• Kóp  
• 116,3  fm. 
• 4ra herb. 
• Stæði í bílageymslu.  
• Glæsilegar innréttingar. 
• Tilbúin til afhendingar.  
• Verð 62 millj. 
Opið hús þriðjudag frá kl. 
17:00 til 17:30

HELLUVAÐ 17
• 110 Rvk. 
• 97 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílageymsla.  
• Falleg íbúð. 
• Útsýni. 
• Verð 43,9 millj.  

NÝHÖFN 7
• Sjáland 210 Garðabæ. 
• Nýtt hús.  
• 150 fm.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Lyfta.  
• Góð staðsetning.  
• Stórar svalir.  
• Glæsileg íbúð. 
Opið hús þriðjudag frá kl. 
17:00 til 17:30 

BARMAHLÍÐ  23
• 105 Rvk. 
• 3ja herb. 
• Ný eldhúsinnrétting. 
• Gott hús. 
• Laus við kaupsamning. 
• Verð 38,5 millj. 
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 16:30 til 17:00

SNORRABRAUT 56B 
• 105 Rvk. 
• 89 fm.  
• 3ja herb.
•  Yfirbyggðar svalir. 
• Verð 43,9 millj.  

DYNGJUVEGUR 17 
• 104 Rvk.  
• 125,4 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílskúr. 
• Fallegt eldhús. 
• Nýlega standsett. 
• Möguleiki á aukaíbúð. 
• Verð 53,5 millj.  
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 17:30

MÍMISVEGUR 4 
• 101 Rvk.  
• 106  fm. 
• 4ra herb. 
• Falleg íbúð.  
• Endurnýjað bæði innan 

sem utan.   
• Verð 68 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING

55 ára og eldri

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Bjarni Tómas 
Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
GSM: 895-9120

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

LUNDUR 25 – PENTHOUSE
• Lundur Kópavogi. 
• Nýtt hús.  
• Glæsileg 179 fm penthouse íbúð.  
• Stórar þaksvalir.  
• Tvö stæði í bílageymslu.  
• Tvö baðherbergi.  
• Fallegt útsýni.  
• Glæsilega innréttuð íbúð.  
Opið hús í dag mánudag frá kl.  
17:00 til 17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Verð: 85.000.000
Verð: Tilboð

Atvinnuhúsnæði á frábærum stað  miðsvæðis 
í Kópavogi. Stórar innkeyrsluhurðir, lagerrými 
með góðri lofthæð, skrifstofur, móttaka og 
milliloft. Atvinnuhúsnæði fyrir blandaðan rekstur.

Gistiheimili með leyfi, skrifstofur/verslun og 
stór salur.

Stærð 1.390 fm

Stærð 345 fm

Laufbrekka 22 | 200 Kópavogi Bæjarhraun 24 | 220  Hafnarfirði

Þóra Birgisdóttir fasteignasli          GSM: 777-2882/thora@fastborg.is

Verð: 56.900.000
Laust strax – gott útisvæði

Brandur Gunnarsson fasteignasli          GSM: 897-1401/brandur@fastborg.is

Skeiðarás 3 | 210 Garðabæ

ATVINNUHÚSNÆÐI 

Atvinnuhúsnæði 

275 fm

Atvinnuhúsnæði á frábærum stað  miðsvæðis 
í Kópavogi. Stórar innkeyrsluhurðir, lagerrými 
með góðri lofthæð, skrifstofur, móttaka og 

Atvinnuhúsnæði á frábærum stað  miðsvæðis 
í Kópavogi. Stórar innkeyrsluhurðir, lagerrými 
með góðri lofthæð, skrifstofur, móttaka og 

Úlfar Þór Davíðsson fasteignasli          GSM: 897 9030/ulfar@fastborg.is

Þóra Birgisdóttir fasteignasli               GSM: 777-2882/thora@fastborg.is



Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Bjarni Tómas 
Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
GSM: 895-9120

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir á vinsælum útsýnisstað við Lynggötu 2, Urriðaholti í Garðabæ. Álklætt fjölbýlishús með lyftu. Stærð íbúða er 81 til 185 fm.  
Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Vandaðar innréttingar. Bjartar og rúmgóðar íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is. Heimasíða fyrir húsið er www.gerd.is

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin eru 5 og 6 hæðir. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107 til 196,8 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar.    
Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum með glerlokunum eða timbur-
veröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

NÝBYGGING

SJÁVARÚTSÝNI

LYNGGATA 2
Nýjar vandaðar íbúðir að Lynggötu 2 í Garðabæ. 

LUNDUR 7, 9, 11 og 13
Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 7-13 í 
Kópavogi. 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 11, íb. 102, sem er fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð sem er 73,9 fm 
að stærð. Íbúðin er á 1.hæð í 
fjögurra hæða fjölbýlishúsi með 
lyftu. 
Ásett verð búseturéttarins er 
kr. 8.100.000. Mánaðargjöldin 
eru um kr. 145.000-.

Ferjuvað 7, íb. 302, sem er fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð sem er 72,7 fm 
að stærð. Íbúðin er á 3.hæð í 
fjögurra hæða fjölbýlishúsi með 
lyftu. Eigninni fylgir stæði í 
bílakjallara.
Ásett verð búseturéttarins 
er kr. 8.300.000 eða tilboð. 

Mánaðargjöldin eru um kr. 170.000-.

Víkurbraut 32, íb. 104,  
sem er raðhús á Höfn í 
Hornafirði
Til sölu er búseturéttur í 2ja her-
bergja endaíbúð sem er 73,4 fm 
að stærð í fjögurra íbúða raðhúsi 
á einni hæð.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 
6.500.000 eða tilboð. Mánaðargjöldin eru um kr. 125.000-.

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagns-
kostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteigna-
trygging, viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrar-
sjóður þar sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð 
hafið samband við skrifstofu Búmanna.

Tilboðsfrestur er til 15.febrúar n.k. kl.13.

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 
552-5644 milli kl 9-12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast nánari 
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is

Flúðasel 48 - Rvk Lindargata 35 - Rvk Stuðlasel - Rvk Þorláksgeisli – Rvk

Þar sem hjartað slær

Sif

896 0669

Opið hús mánudaginn 5. Febrúar kl. 17:30 – 18:00

101 Reykjavík fasteignasala og Hrafnhildur Björk kynna: 
3ja herb. íbúð á 3ju og efstu hæð í Skugga hverfinu ásamt 
geymslu og bílastæði í lokuðum bílakjallara. Íbúðin 
skiptist í forstofu, 2 herb., stofu og eldhús í opnu rými, 
baðherb., yfirbyggðar svalir. Birt stærð íbúðar ásamt 
geymslu er samtals 127,7 fm. Verð: 77,9 millj.

101 Reykjavík fasteignasala og Ólafía Ólafsdóttir kynna:  
Einstaka íbúðareign með sér inngangi.  Íbúðin er 2ja her-
bergja með möguleika á að bæta því þriðja við. Íbúðin er 
fallega nýuppgerð og afar sérstök að því leiti að hún í sér 
húshluta.  Stór og fallegur sameiginlegur garður.  Góð 
staðsetning á rólegum stað innarlega í botnlanga.  Stutt 
er í alla þjónustu. Verð: 37,9 millj.  

101 Reykjavík fasteignasala kynnir: Glæsilega og 
rúmgóða 2ja herb. íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli í 
Grafarholti. Kamína í stofu, þvottahús innan íbúðar og 
bílastæði í kjallara. Fallegt útsýni, nálægð við golfvöll 
Golfklúbbs Rvk. Stutt í gönguleiðir sem liggja um 
hverfið og upp að Reynisvatni og Hólmsheiði.  
Verð: 35,9 millj.

Opið hús mánudaginn 5. Febrúar kl. 17:30 – 18:00

101 Reykjavík fasteignasala og Sigurlaug Baldurs-
dóttir kynna: Virkilega fallegt raðhús á tveimur 
hæðum við Flúðasel 48, ásamt rúmgóðu stæði í 
bílahúsi. Eigninni hefur verið vel við haldið og mikið 
endurnýjuð. Sólpallar eru bæði fyrir framan hús og á 
bak við, ásamt heitum potti. Verð: 63,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa. 
Reynsla af fasteignasölu er ekki nauðsynleg, en áhugi 
á sölumennsku og mannlegum samskiptum ásamt 
faglegum metnaði er skilyrði. 

Við bjóðum upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu 
miðsvæðis í Reykjavík og reynslumikið starfsfólk  
sem vinnur vel saman að úrlausn verkefna. Löggiltir 
fasteignasalar og þeir sem eru í löggildingarnámi  
geta sótt um á vidar@fold.is

Fasteignasala 
- sölumaður. 

Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar 
að ráða löggiltan fasteignasala, eða nema í lög-

gildingu, til starfa við sölumennsku og skjalagerð. 

Gott starfsumhverfi og árangurstengd laun.  

Áhugasamir sendi upplýsingar á: box@frett.is  
fyrir 10. febrúar merkt „fasteignasala“ 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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Guðbrandur
Löggiltur

fasteignasali
896 3328

Rúnar
Löggiltur

fasteignasali
775 5805

Knútur
Löggiltur

fasteignasali
775 5800

Gunnar
Hdl. Löggiltur
fasteignasali
842 2217

Hólmar
Nemi til 

fasteignasala
893 3276

Rúrý
Innanhúss-
ráðgjafi

775 5808

Linda
Nemi til 

fasteignasala
868 7048

VEFARASTRÆTI 16-22  
270 Mosfellsbær

sjá nánar á www.helgafellfasteignasala.is

Afar vandaðar íbúðir

Sýnum samdægurs

Möguleiki á viðbótar-
�ármögnun hjá byggingaraðila

NOKKRAR ÍBÚÐIR EFTIR

Þorsteinsgata 7
310 Borgarnes

315,9 fm Einbýli  Tvö fastanúmer

Knútur 7755 800

Tilboð

Laxatunga 179
270 Mosfellsbær

203,4 fm Raðhús Bílskúr Glæsil. innr.

Rúnar 7755 805

79.900.000Þrastarhöfði 2
270 Mosfellsbær

Leirutangi 20
270 Mosfellsbær

Funafold 22
112 Reykjavík

291,6 fm, raðhús með bílskúr. Fallegt 
�ölskylduhús á eftirsóttum stað í Grafarvogi.

98,1 fm, þriggja herbergja íbúð á annarri hæð.
Stæði í bílageymslu, eign sem vert er að skoða.

196,3 fm, einbýli með bílskúr. Góð staðsetning.

Rúnar 7755 805

Knútur 7755 800

Rúnar 7755 805

43.900.000

70.900.000

85.000.000

Ástu-Sólliljugata 3
270 Mosfellsbær

209,6 fm Raðhús 2 hæðir Tilb. til innr.

Rúnar 7755 805

Tilboð

Barrholt 35
270 Mosfellsbær

179,6 fm Einbýli 5 herb. Bílskúr

Knútur 7755 800

71.900.000

Vefarastræti 20, íbúð:0210
60 fm 2. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 32.500.000

Vefarastræti 20, íbúð:0108
87 fm 3. herb. Jarðhæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 42.000.000

Vefarastræti 20, íbúð:0307
108,6 fm 3. herb. 3. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 47.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0213
131,9 fm 4. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 58.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0212
86,4 fm 3. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 42.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0211
128,1 fm 4. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 53.500.000

Hlíðarbyggð 11
210 Garðabæ

190 fm Raðhús 2 hæðir Bílskúr

Guðbrandur 896 3328

69.500.000

Skógarás 17
110 Reykjavík

73,3 fm 2 herb. Fyrst hæð

Rúnar 7755 805

34.900.000

Skerjabraut 1
170 Seltjarnarnes

60,8 fm 2 herb.  Jarðhæð

Knútur 7755 800

41.500.000

Lækjarvegur 3
311 Borgarbyggðar

60 fm Sumarhús  4 herb. Vandað

Knútur 7755 800

Tilboð

Berjarimi 12
112 Reykjavík

80 fm 3-4 herb.  Stæði í bílgeymslu

Knútur 7755 800

39.900.000

Mávahlíð 37
105 Reykjavík

127,7 fm 4 herb.  1. hæð Bílskúr

Linda 868 7048

58.900.000

Jörfagrund 34
162 Kjalarnes

90,4 fm 3 herb. 1. hæð

Rúnar 7755 805

32.900.000

Mávahlíð 37
105 Reykjavík

58,6 fm 4 herb. Risíbúð

Linda 868 7048

35.900.000
Hulduhlíð 1
270 Mosfellsbær

93 fm 4 herb. 2. hæð

Rúnar 7755 805

42.900.000

Laugavegur 82
101 Reykjavík

54 fm 2 herb.  

Gunnar 842 2217

34.900.000

Hólagata 35
260 Reykjanesbær

95,2 fm 4 herb. 

Hólmar 893 3276

25.900.000

OPIÐ HÚS sun. 4. feb. 
kl. 13:00 – 14:00

OPIÐ HÚS sun. 4. feb. 
kl. 15:30 – 16:00

Hörpulundur 2
210 Garðabæ

210,9 fm Einbýli 5 herb. Bílskúr

Linda 868 7048

84.900.000

Gerplustræti 12
270 Mosfellsbær

80 fm 3 herb.  Nýbygging Laus til afh.

Knútur 7755 800

41.000.000

OPIÐ HÚS þri. 6. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS þri. 6. feb. 
kl. 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS mán. 5. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

SÖLUSÝNING
Sunnudaginn 4. febrúar
milli kl. 14:00 og 15:00

OPIÐ HÚS mið. 7. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

SUMARHÚSTILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA

GÓÐ TIL ÚTLEIGU

LAUS TIL AFHENDINGAR

Úlfarsbraut 96
113 Reykjavík

101,7 fm 3 herb  Góð staðsetning

Rúnar 7755 805

51.400.000

Hvammabraut 5
801 Selfoss

73,6 fm Sumarhús í 

Knútur 7755 800

Tilboð

SUMARHÚS

Vogatunga, 270 Mosfellsbær

RAÐHÚS
á einni hæð

130-160 fm 
raðhús á einni hæð 
með bílskúr.

Afhendast �jótlega,  tilbúin til innréttinga, 
spörtluð og fullmáluð að innan.

Ha�ð samband við sölumenn

AÐEINS 3 HÚS EFTIR

Verð frá 49.900.000

Verð 33-61 milljón

Verktaki, J.E. Skjanni

Framnesvegur 16
101 Reykjavík

99,3 fm Raðhús 2 hæðir

Guðbrandur 896 3328

57.900.000

TVÆR ÍBÚÐIR





Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

SUBARU OUTBACK, 2016, Dísel, ek: 
3 Þ.KM, Sjálfsk. Bakkm.vél, Ísl. leiðs.
kerfi ofl. Harðskeljadekk, v.4,4m. 
s:698-5665

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 

í síma: 699-3219

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2018 
STÓRSPARNAÐUR!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við 
aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 
kriben@simnet.is s. 863 4449.Ath 

takmarað magn.

 Varahlutir  Hjólbarðar

NÝJÝJÝ U SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 699-6069

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

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

TA
K

T
IK

 4
9

4
4

#

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Hreingerningar

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

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

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum, 

nýsmíði, viðgerðir og viðhald. 

Uppl. í s. 858 3300

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

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn 
með sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum 
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson - 4wd, dísil, ssk. Verð frá 4.990.000 kr.

Hyundai Tucson 2wd / Dísilvél 1,7 lítrar, 141 hestöfl, eldsneytisnotkun 4,9 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, 
eldsneytisnotkun 7,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Glæsilegur

Hyundai Tucson
Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur eða beinskiptur, bensín eða dísil 



Jóhann Berg gerði toppliðinu stóran grikk
Jóhann Berg Guðmundsson tryggði Burnley stig gegn Manchester City, toppliði ensku úrvalsdeildarinnar, á laugardaginn. Jóhann Berg hefur spilað vel í vetur.
FÓTBOLTI Burnley varð á laugardag-
inn aðeins fjórða liðið til að taka stig 
af Manchester City í ensku úrvals-
deildinni þegar þau mættust á Turf 
Moor. Heimamenn gátu þakkað 
Jóhanni Berg Guðmundssyni fyrir 
stigið en hann jafnaði metin í 1-1 
þegar átta mínútur voru til leiks-
loka. Brasilíski bakvörðurinn 
Danilo kom City yfir á 22. mínútu 
en í fyrsta sinn í 26 deildarleikjum 
tókst liðinu ekki að vinna eftir að 
hafa skorað fyrsta markið.

Jafntefli gegn langbesta liði ensku 
úrvalsdeildarinnar eru frábær úrslit 
fyrir Burnley, sérstaklega í ljósi þess 
að liðinu hefur ekki gengið vel að 
undanförnu. Burnley er án sigurs í 
síðustu níu leikjum en er þrátt fyrir 
það í 7. sæti deildarinnar.

„Við höfum ekki unnið í nokkrum 
leikjum í röð en við höfum spilað 
erfiða leiki og náðum í stig gegn 
báðum Manchester-liðunum. Við 
höfum spilað ágætlega og þurfum 
bara að halda áfram,“ segir Jóhann 
Berg. „Við höfum verið inni í öllum 
leikjunum, nema gegn Tottenham 
á heimavelli. Við þurfum að vera 
þolinmóðir og við vitum að sigr-
arnir munu koma.“

Maður leiksins hjá Sky Sports
Kantmaðurinn úr Kópavoginum 
fékk góða dóma fyrir frammistöðu 
sína gegn City. Sky Sports valdi 
hann t.a.m. mann leiksins. Íslenski 
landsliðsmaðurinn var mikið í 
boltanum, sinnti varnarvinnunni 
að venju vel, skapaði þrjú færi og 
skoraði markið mikilvæga.

Þetta var annað mark Jóhanns 

Leikmaður helgarinnar
Aaron Ramsey skoraði þrennu þegar Arsenal 
kjöldró Everton, 5-1, á Emirates á laugardaginn. 
Tvö markanna komu eftir stoðsendingar frá 
Henrikh Mkhitaryan sem lagði upp þrjú mörk 
í fyrsta heimaleik með Arsenal. Hinn nýi 
maðurinn í liði Arsenal, Pierre-Emerick 
Aubameyang, lét einnig til sín taka og 
skoraði fjórða mark liðsins.

Sigurinn var afar mikilvægur fyrir 
Arsenal eftir tapið fyrir Swansea City 
á þriðjudaginn í síðustu viku. Skytt-
urnar hafa verið öflugar á heimavelli 
í vetur en árangurinn á útivelli er 
ekki upp á marga fiska.

Ramsey er sjötti Walesverjinn sem 
skorar þrennu í ensku úrvalsdeildinni. Hinir 
eru Dean Saunders, Mark Hughes, Gary 
Speed, Robert Earnshaw og Gareth Bale. 
Ramsey hefur alls skorað sex mörk og 
gefið sex stoðsendingar í vetur. – iþs

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin
Harry Kane bjargaði stigi 
fyrir Tottenham gegn 
Liverpool með sínu 
hundraðasta marki í ensku 
úrvalsdeildinni. Lokatölur 
2-2 í fjörugum leik þar sem tvö 
mörk komu í uppbótartíma. Mo-
hamed Salah skoraði bæði mörk 
Liverpool sem er komið upp í 3. 
sæti deildarinnar.

Hvað kom á óvart? 
Brighton vann 
afar mikilvægan 
sigur á West Ham 
á heimavelli, 3-1. 
Mávunum hefur 
gengið illa að skora 
í vetur en þeir komu boltanum 
þrisvar fram hjá Adrián í marki 
West Ham í leiknum á laugardag-
inn. Brighton er nú þremur stigum 
frá fallsæti.

Mestu vonbrigðin
Everton beið 
afhroð gegn 
Arsenal á útivelli, 
5-1. Staðan í 
hálfleik var 4-0. 
Lærisveinar Sams 
Allardyce voru skelfilega slakir í 
leiknum og heppnir að tapa ekki 
stærra. Everton hefur aðeins 
fengið fjögur stig af 15 mögu-
legum á árinu 2018.

Berg á tímabilinu. Hitt kom í 1-2 
tapi fyrir Liverpool á nýársdag. Þá, 
líkt og í leiknum á laugardaginn, 
var Jóhann Berg vel staðsettur á 
fjærstönginni og kláraði færið af 
yfirvegun.

„Þetta var frábær sending hjá 
[Matt] Lowton. Það var erfitt að 
klára færið því boltinn skoppaði 
aðeins fyrir framan mig,“ segir 
Jóhann Berg um markið sitt. Eder-
son, markvörður City, var með hönd 
á bolta en náði ekki að verja. Brass-
inn átti annars frábæran leik í marki 
City og varði m.a. meistaralega frá 
Aaron Lennon í seinni hálfleik.

Enginn komið að fleiri mörkum
Auk markanna tveggja hefur Jóhann 
Berg gefið fimm stoðsendingar í 
ensku úrvalsdeildinni í vetur. Hann 
hefur því komið með beinum hætti 
að sjö mörkum Burnley, fleiri en 
nokkur annar leikmaður liðsins. 
Burnley hefur aðeins skorað 21 
mark á tímabilinu og Jóhann Berg 
hefur átt beinan þátt í þriðjungi 
þeirra sem er ansi flott tölfræði.

Fáir leikmenn í ensku úrvalsdeild-
inni hafa bætt sig jafn mikið milli 
tímabila og Jóhann Berg. Hann átti 
ágætis spretti í fyrra en meiðsli settu 
strik í reikning hans. Jóhann Berg 

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 26. umferðar 2017-18

Burnley - Man. City 1-1
Jóhann Berg Guðmundsson - Danilo.

Man. Utd. - Huddersfield 2-0
Romelu Lukaku, Alexis Sánchez.

B’mouth - Stoke 2-1
Joshua King, Lys Mousset - Xherdan Shaqiri.

Brighton - West Ham 3-1
Glenn Murray, José Izquierdo, Pascal Gross 
- Chicharito.

Leicester - Swansea 1-1
Jamie Vardy - Federico Fernández.

West Brom - S’oton 2-3
Ahmed Hegazi, Salomón Rondón - 
Mario Lemina, Jack Stephens, James 
Ward-Prowse.

Arsenal - Everton 5-1
Aaron Ramsey 3, Laurent Koscielny, Pierre-
Emerick Aubameyang - Dominic Calvert-
Lewin.

C. Palace - Newcastle 1-1
Luka Milivojevic, víti - Mohamed Diamé.

Liverpool - Tottenham 2-2
Mohamed Salah 2 - Victor Wanyama, Harry 
Kane, víti.

26. umferð ensku úrvalsdeildarinnar lýkur 
með leik Watford og Chelsea klukkan 20:00 
í kvöld.

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 26 22 3 1 74-19 69
Man. Utd. 26 17 5 4 51-18 56
Liverpool 26 14 9 3 59-31 51
Chelsea 25 15 5 5 45-19 50
Tottenham 26 14 7 5 51-24 49
Arsenal 26 13 6 7 51-35 45
Burnley 26 9 9 8 21-23 36
Leicester 26 9 8 8 38-35 35
B’mouth 26 8 7 11 30-37 31
Everton 26 8 7 11 29-45 31
Watford 25 7 6 12 33-44 27
West Ham 26 6 9 11 32-46 27
Brighton 26 6 9 11 21-35 27
C. Palace 26 6 9 11 24-39 27
S’oton 26 5 11 10 28-38 26
Newcastle 26 6 7 13 24-36 25
Swansea 26 6 6 14 19-37 24
Stoke 26 6 6 14 26-52 24
Huddersf. 26 6 6 14 19-46 24
West Brom 26 3 11 12 21-37 20

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum á Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Sat allan tímann á vara-
Gylfi Þór Sigurðsson
Sat allan tímann á vara-
Gylfi Þór Sigurðsson

mannabekknum þegar 
Everton steinlá fyrir Arsenal, 5-1, á 
útivelli á laugardaginn.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Er enn frá vegna meiðsla 
og lék ekki með Cardiff í 
1-4 útisigri á Leeds.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Lék allan leikinn í fremstu 
víglínu Reading sem tap-
aði 0-2 fyrir Millwall á heimavelli.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Spilaði allan leikinn þegar 
Birkir Bjarnason
Spilaði allan leikinn þegar 
Birkir Bjarnason

Aston Villa vann Burton. 
Þetta var sjötti sigur liðsins í röð.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Kom inn á sem varamaður 
Hörður B. Magnússon
Kom inn á sem varamaður 
Hörður B. Magnússon

um miðjan seinni hálfleik 
í 1-0 tapi fyrir Bolton á útivelli.

Jóhann Berg Guðmundsson fagnar eftir að hafa skorað jöfnunarmark Burnley gegn Manchester City. Danilo, sem skoraði mark City, er ekki jafn ánægður með stöðu mála. Burnley er í góðri stöðu í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Burnley 
Jóhann Berg Guðmundss.
Tryggði Burnley stig gegn 
Jóhann Berg Guðmundss.
Tryggði Burnley stig gegn 
Jóhann Berg Guðmundss.

toppliði Manchester City 
með jöfnunarmarki átta 
mínútum fyrir leikslok.
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Jóhann Berg gerði toppliðinu stóran grikk
Jóhann Berg Guðmundsson tryggði Burnley stig gegn Manchester City, toppliði ensku úrvalsdeildarinnar, á laugardaginn. Jóhann Berg hefur spilað vel í vetur.

meiddist einmitt í heimaleiknum 
gegn City á síðasta tímabili, eftir að 
hafa spilað vel í nokkrum leikjum 
þar á undan, og komst ekki á alvöru 
flug eftir það.

Í vetur hefur Jóhann Berg sloppið 
við meiðsli, spilað 25 af 26 leikjum 
Burnley í ensku úrvalsdeildinni og 
klárað þá flesta. Enginn leikmaður 
Burnley hefur komið við sögu í jafn 
mörgum deildarleikjum í vetur og 
Jóhann Berg. Hann er ekki bara að 
spila meira, heldur spila betur og er 
orðinn lykilmaður í liði Burnley.

Auk þess að hafa átt flott tíma-
bil með Burnley hefur Jóhann Berg 
aldrei spilað betur með íslenska 
landsliðinu en í undankeppni HM 
2018. Hann er í stöðugri framþróun 
sem leikmaður og á vonandi enn 
meira inni.

Ævintýrið á Turf Moor
Jóhann Berg er á góðum stað og í 
góðum höndum hjá Burnley. Þótt 

strákunum hans Seans Dyche hafi 
gengið brösuglega að undanförnu 
stefnir allt í að þetta verði besta 
tímabil Burnley í nokkra áratugi. 
Liðið lenti í 6. sæti efstu deildar 
tímabilið 1973-74 og 10. sæti tíma-
bilið þar á eftir. Burnley endar 
væntanlega á svipuðum slóðum í ár 
sem yrði frábær árangur.

Dyche hefur gert kraftaverk með 
lið Burnley sem hefur bætt sig milli 
tímabila án þess að eyða háum fjár-
hæðum í leikmenn. Hið alræmda 
annað tímabilið er ekkert að stríða 
mönnum á Turf Moor. 

Burnley gat ekkert á útivelli í fyrra 
en í ár er staðan önnur. Liðið er með 
sjötta besta útivallarárangurinn í 
ensku úrvalsdeildinni og hefur náð í 
stig á Old Trafford, Stamford Bridge,  
Anfield og Wembley. Burnley hefur 
alls náð í 36 stig í vetur en fékk 40 
stig allt síðasta tímabil. Framfar-
irnar eru því miklar. 
ingvithor@frettabladid.is

Þetta var frábær 
sending hjá [Matt] 

Lowton. Það var erfitt að 
klára færið því boltinn 
skoppaði 
aðeins fyrir 
framan mig.
Jóhann Berg 
Guðmundsson

Jóhann Berg gaf alls 35 
sendingar í leiknum gegn 
Manchester City og 27 
rötuðu á samherja. Hann var 
með hæsta hlutfall heppn-
aðra sendinga í liði Burnley.

Jóhann Berg Guðmundsson fagnar eftir að hafa skorað jöfnunarmark Burnley gegn Manchester City. Danilo, sem skoraði mark City, er ekki jafn ánægður með stöðu mála. Burnley er í góðri stöðu í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

 
FH - Víkingur 35-22 
Markahæstir: Jóhann Birgir Ingvarsson 8, 
Óðinn Þór Ríkharðsson 7, Ágúst Birgisson 5, 
Einar Rafn Eiðsson 4, Ásbjörn Friðriksson 3, 
Ísak Rafnsson 3 - Egidijus Mikalonis 5, Birgir 
Már Birgisson 4, Jakob Ingi Stefánsson 3. 
 
ÍR - Valur 27-30 
Markahæstir: Daníel Ingi Guðmundsson 6, 
Bergvin Þór Gíslason 6, Davíð Georgsson 3, 
Þrándur Gíslason 3 - Magnús Óli Magnússon 
7, Anton Rúnarsson 5/2, Alexander Örn 
Júlíusson 4, Stiven Tobar Valencia 4. 
 
Fram - Haukar 24-34 
Markahæstir: Andri Þór Helgason 12, Valdi-
mar Sigurðsson 4, Arnar Birkir Hálfdánsson 
4 - Hákon Daði Styrmisson 8, Jón Þorbjörn 
Jóhannsson 4, Adam Haukur Baumruk 4, 
Pétur Pálsson 3, Tjörvi Þorgeirsson 3. 
 
Stjarnan - Grótta 24-26 
Markahæstir: Egill Magnússon 8, Starri 
Friðriksson 3, Ari Magnús Þorgeirsson 3, 
Sverrir Eyjólfsson 3 - Pétur Hauksson 6, 
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 6, Júlíus Þórir 
Stefánsson 4, Daði Laxdal Gautason 4. 
 
Leik ÍBV og Fjölnis var frestað vegna veðurs. 
Ófært var til Vestmannaeyja. Leikurinn fer 
fram klukkan 18:30 í kvöld. 

Efri
FH 28
ÍBV  24
Valur 23
Selfoss 22 
Haukar 21 
Afturelding 15 

Neðri
ÍR  15
Stjarnan  13
Grótta  9
Fram 8 
Víkingur 5 
Fjölnir 5

Nýjast
Olís-deild karla

 
Valur - Selfoss 28-13 
Markahæstar: Díana Dögg Magnúsdóttir 
7, Vigdís Birna Þorsteinsdóttir 7, Morgan 
Marie Þorkelsdóttir 4 - Ída Bjarklind Magn-
úsdóttir 4, Rakel Guðjónsdóttir 2, Hulda Dís 
Þrastardóttir 2, Harpa Brynjarsdóttir 2. 
 
Grótta - Stjarnan 22-36 
Markahæstar: Slavica Mrkikj 6, Lovísa 
Thompson 5 - Sólveig Lára Kjærnested 12, 
Ramune Pekarskyte 4, Stefanía Theodórs-
dóttir 3, Hanna G. Stefánsdóttir 3, Nataly 
Valencia 3, Þórey Anna Ásgeirsdóttir 3. 
 
Haukar - ÍBV 14-25 
Markahæstar: Guðrún Erla Bjarnadóttir 3, 
Karen Helga Díönudóttir 2, Þórhildur Braga 
Þórðardóttir 2, Ragnheiður Sveinsdóttir 2 - 
Sandra Erlingsdóttir 8, Ester Óskardóttir 7, 
Karólína Bæhrenz Lárudóttir 5. 

Efri
Valur 26
Haukar  24
Fram 22
ÍBV 22 

Neðri 
Stjarnan  17
Selfoss 7
Grótta  4
Fjölnir 4

Olís-deild kvenna

 
Snæfell - Stjarnan 83-64 
Stigahæstar: Kristen McCarthy 28/16 frá-
köst/8 stoðs./8 stolnir, Berglind Gunn-
arsdóttir 14, Andrea Bjort Ólafsdóttir 10 
- Danielle Rodriguez 31/19 fráköst, Bríet Sif 
Hinriksdóttir 10, Jenný Harðardóttir 8. 
 
Keflavík - Skallagrím. 98-69 
Stigahæstar: Thelma Dís Ágústsdóttir 26, 
Brittanny Dinkins 23/11 fráköst/17 stoðs., 
Birna Valgerður Benónýsdóttir 14 - Carmen 
Tyson-Thomas 28/8 fráköst, Jóhanna Björk 
Sveinsdóttir 17/10 fráköst, Sigrún Sjöfn  
Ámundadóttir 9. 
 
Valur - Njarðvík 69-47 
Stigahæstar: Aalyah Whiteside 22/6 stoðs., 
Hallveig Jónsdóttir 11, Guðbjörg Sverris-
dóttir 10/8 stolnir, Kristrún Sigurjónsdóttir 
7 - Shalonda R. Winton 23/16 fráköst/7 
stolnir, Erna Freydís Traustadóttir 6. 
 
Breiðablik - Haukar 57-74 
Stigahæstar: Sóllilja Bjarnadóttir 17, Auður 
Íris Ólafsdóttir 13, Whitney Knight 12/10 
fráköst - Þóra Kristín Jónsdóttir 19/7 frá-
köst, Helena Sverrisdóttir 17/14 fráköst/9 
stoðs., W. Frazier 14/11 fráköst/10 stoðs. 

Efri
Haukar 28
Valur  28
Keflavík 26
Stjarnan 22 

Neðri 
Snæfell 16
Skallagrímur 16
Breiðablik 16
Njarðvík 0

Domino’s-deild kvenna

Grand Designs: 
House of the Year

365.is   1817

MARGFALT SKEMMTILEGRI

HEFST Í KVÖLD

Frábærir þættir þar sem við fáum 
innlit í nokkur glæsilegustu hús í 
Bretlandi en árlega velur Konunglega 
breska arkitektafélagið, RIBA, eitt
glæsiheimili í Bretlandi og 
útnefnir það, Hús ársins. 
Flottir þættir fyrir sanna 
fagurkera og þá sem hafa 
áhuga á fallegri byggingarlist.

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu 
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5407.

Hjartkær systir okkar,
Stefanía Ólöf Antoníusdóttir 

frá Berunesi, 
hjúkrunarheimilinu Hömrum að 

Langatanga 2a í Mosfellsbæ,
lést að heimili sínu sunnudaginn  

 28. janúar. Áður bjó Stefanía lengi að 
Hátúni 12. Útför hennar verður gerð frá Laugarneskirkju 

miðvikudaginn 7. febrúar kl. 13.00.  
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 

hennar er bent á hjúkrunarheimilið Hamra eða Sjálfsbjörg 
landssamband hrey�hamlaðra.

Hanna Sigríður Antoníusdóttir
Anna Antoníusdóttir

og �ölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, a� og langa�,

Baldur Viðar Guðjónsson
Gullsmára 10, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi mánudaginn 29. janúar sl. 
Útförin fer fram frá Digraneskirkju í 

Kópavogi 7. febrúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Krabbameinsfélagið. 

Hertha Sylvía Andersen
Guðjón Baldursson Guðrún Jónsdóttir
Hulda Margrét Baldursdóttir Guðmundur Ingi Kristinss.
Baldur Viðar Baldursson Guðlaug Rafnsdóttir

afa- og langafabörn.

Ástkær bróðir minn,  
mágur og frændi, 

Pálmi Ingólfsson, 
Prestastíg 11,

sem lést laugardaginn 27. janúar,  
verður jarðsunginn frá Neskirkju 
miðvikudaginn 7. febrúar kl. 13.

Guðrún Ingólfsdóttir Eiríkur Rögnvaldsson
Ingólfur Eiríksson
Marianne Ringström Feka Daniel Feka

Dennis og Edvin

Ástkær bróðir okkar,
Jón Ágústsson

kennari, 
Skúlagötu 20,

andaðist á líknardeild Landspítalans 
sunnudaginn 28. janúar.  

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 7. febrúar kl. 13.00.

Ágúst Ágústsson
Þorlákur Ari Ágústsson

Þuríður Jana Ágústsdóttir

Um helgina hélt Iðnaðar-
mannafélagið í Reykja-
vík nýsveinahátíð, en 
hún fer fram árlega. 
Athöfnin fór fram í ráð-
húsinu og voru þar 27 

nýsveinar heiðraðir fyrir góða frammi-
stöðu í námi og fyrir fagleg vinnubrögð. 
Þá var iðnaðarmaður ársins heiðraður, 
en það var Rannveig Rist, vélvirki og 
forstjóri Alcan á Íslandi, sem hlaut nafn-
bótina að þessu sinni. Samhliða var 151 
árs afmæli félagsins fagnað en það var 
stofnað 3. febrúar árið 1867 af 31 reyk-
vískum handverksmanni. Félagið er 
það þriðja elsta á landinu og hefur það 
einkum að markmiði að efla kynningu 
og menntun í iðngreinum.

Félagið kom Iðnskólanum í Reykjavík 
á fót árið 1904 í húsnæði á horni Vonar-
strætis og Lækjargötu og hófst kennsla 
þar haustið 1906. Jón Þorláksson var 

fyrsti skólastjóri skólans og Þórarinn B. 
Þorláksson, bókbindari og listamaður, 
eini fasti kennarinn til að byrja með.

Félagið lét einnig  reisa höggmynd 
af Ingólfi Arnarsyni en lengi hafði 
verið barist fyrir því að kennileiti um 
landsnámsmanninn yrði reist. Mynd-
höggvaranum Einari Jónssyni var falið 
verkefnið og var styttan gjöf til íslensku 
þjóðarinnar. Jón Halldórsson, þáverandi 
formaður félagsins, afhjúpaði styttuna 

þann 24. febrúar 1924, en Knud Zimsen, 
fyrrverandi formaður Iðnaðarmanna-
félagsins og borgarstjóri Reykjavíkur, 
hélt ræðu við tilefnið:

„Háttvirta ríkisstjórn! Ég afhendi yður 
nú þessa mynd frá Iðnaðarmannafélag-
inu í Reykjavík, þessu landi og þessari 
þjóð til eignar og umráða; gerið svo vel 
og takið á móti henni og verndið hana 
frá árásum eyðileggingar að svo miklu 
leyti sem í ykkar valdi stendur.“ 

Jón Svavarsson, ritari félagsins og raf-
eindavirkjameistari, segir að eins og gefi 
að skilja hafi margt breyst í langri sögu 
félagsins. „Það sem hefur kannski breyst 
mest er að iðngreinum hefur fjölgað. 
Nútímatækni eins og rafmagn þekktist 
til dæmis ekki þegar félagið var stofnað 
árið 1867. Fyrstu raforkuverin á Íslandi 
voru til að mynda gangsett í kringum 
1920, en þá var félagið orðið rúmlega 
fimmtugt.“ danielfreyr@frettabladid.is

Heiðruðu nýsveina og 
fögnuðu 151 árs afmæli
Nýsveinahátíð Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík fór fram um liðna helgi. Vélvirkinn 
Rannveig Rist var þar útnefnd iðnaðarmaður ársins. 151 árs afmæli þessa stórmerka fé-
lags var einnig fagnað. Félagið kom Iðnskólanum í Reykjavík á fót árið 1904.

Í dag eru liðin þrjátíu ár frá því að stór-
meistarinn Jóhann Hjartarson sigraði 
hinn sovéska Viktor Kortsnoj í úrslitum 
fyrir heimsmeistarakeppnina í Saint 
John í Kanada. Sigurinn vakti mikla 
athygli enda Kortsnoj þaulreyndur í 
greininni. Gífurleg spenna einkenndi 
einvígi þessara tveggja stórmeistara og 
er það eftirminnilegt að Sovétmaður-
inn blés sígarettureyk framan í Jóhann 
stóran hluta skákanna.

Að sex skákum loknum hafði hvor 
um sig þrjá vinninga og var því haldið 
í bráðabana. Jafntefli var niður-
staðan í sjöundu skákinni en Jóhann 
marði sigur í þeirri áttundu. Rifjaði 
Jóhann það upp í viðtali við Morgun-
blaðið fyrir fimmtán árum að klækja-
refurinn Kortsnoj hefði beitt ýmsum 
brögðum til þess að trufla einbeitingu 

Þ ETTA  G E R Ð I ST :  5 .  F E B RÚA R  1 9 8 8

Jóhann sigrar Kortsnoj

Sigurinn á Kortsnoj 
vakti mikla athygli.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
a� og langa�,

Jón Þorberg Eggertsson 
fyrrv. skólastjóri, 

 Barrholti 7, Mosfellsbæ,
lést á hjúkrunarheimilinu Hömrum, 

mánudaginn 29. janúar.
Hann verður jarðsunginn þriðjudaginn  

6. febrúar frá Grensáskirkju kl. 13.00.

Ólafur Ólafsson Alda Konráðsdóttir
Svala Haukdal Jónsdóttir  Kjartan Oddur Þorbergsson
Þórdís Elva Jónsdóttir Hafsteinn Ágústsson
Guðríður Erna Jónsdóttir Ólafur Ágúst Gíslason
Jórunn Linda Jónsdóttir

og �ölskyldur.

Háttvirta ríkisstjórn! Ég 
afhendi yður nú þessa 

mynd frá Iðnaðarmannafélaginu 
í Reykjavík, þessu landi og 
þessari þjóð til eignar og um-
ráða.

Nýsveinarnir 27 voru heiðraðir fyrir fagleg vinnubrögð og góða frammistöðu í námi. MYND/JÓN SVAVARSSON

sína. Þannig hafi hann ruggað sér 
þegar Jóhann átti leik og tekið upp 
á því að þramma um sviðið með til-
heyrandi truflunum.

Kortsnoj átti eftir að koma til 
Íslands árið 2003 þar sem hann var 
skráður til leiks á stórmóti Hróksins 
á Kjarvalsstöðum. Hann lést 85 ára 
að aldri í Wohlen í Sviss árið 2016. 
Jóhann náði þegar best lét ellefta 
sæti á heimslistanum og hefur unnið 
Íslandsmeistaratitilinn í skák sex 
sinnum og Norðurlandatitilinn tvisvar.

Hann tók sér langa hvíld frá skákinni 
og sat þá m.a. í bankaráði Landsbank-
ans og starfaði sem yfirlögfræðingur 
hjá Íslenskri erfðagreiningu og deCODE 
genetics. Eftir hvíldina sneri Jóhann 
aftur, gerði sér lítið fyrir og hlaut Ís-
landsmeistaratitilinn árið 2016. – dfb



TÍSKA FEGURÐ GLAMOURPENNAR HEIMILI & HÖNNUN

.is

Á VEFSÍÐU GLAMOUR má finna 
fréttir úr tísku- og snyrtivöruheiminum, 
myndaþætti og áhugaverðar umfjallanir.

Vertu með 
puttann á 
púlsinum og 
fylgstu með 
Glamour á 
netinu og á 
samfélags-
miðlum. 

 Facebook – Glamour Iceland        Instagram – @glamouriceland #glamouriceland      
   Twitter – @glamouriceland #glamouriceland      Snapchat  – Glamour Iceland

FYLGSTU MEÐ OKKUR Á SAMFÉLAGSMIÐLUNUM

TÍSKU-
FRÉTTIR  
á hverjum 

degi

KOMDU Í 
ÁSKRIFT Á 
GLAMOUR.IS



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Blackburne átti leik gegn NN 
árið 1887.
Hvítur á leik
1. Bf5!! Dxf5 2. Dxe8+ Hxe8 
3. Hxe8 Bxe8 4. Re7+! Rxe7 
5. He8# 1-0. Bragi Þorfinns-
son stöðvaði sigurgöngu 
Stefáns Bergssonar á Skákþingi 
Reykjavíkur í gær. Stefán hefur 
vinnings forskot á Braga, Dag 
Ragnarsson og Hilmi Freyr 
Heimisson en lokaumferðin fer 
fram á miðvikudaginn.
www.skak.is:  Hraðkvöld 
Hugins. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

3 1 8 5 6 9 4 7 2

5 9 2 7 1 4 8 6 3

6 4 7 2 8 3 9 1 5

7 2 1 8 9 6 5 3 4

4 3 6 1 5 2 7 9 8

8 5 9 3 4 7 6 2 1

2 6 4 9 3 5 1 8 7

9 8 3 4 7 1 2 5 6

1 7 5 6 2 8 3 4 9

4 6 1 3 7 9 5 8 2

7 5 2 4 6 8 9 1 3

8 9 3 5 2 1 4 6 7

1 2 9 6 8 3 7 4 5

3 4 8 7 9 5 6 2 1

5 7 6 1 4 2 3 9 8

6 1 4 8 3 7 2 5 9

9 3 5 2 1 4 8 7 6

2 8 7 9 5 6 1 3 4

4 2 6 3 5 7 1 9 8

5 9 3 8 6 1 2 4 7

1 8 7 9 2 4 5 3 6

6 4 8 2 7 5 3 1 9

9 3 2 4 1 8 6 7 5

7 5 1 6 9 3 4 8 2

8 6 4 5 3 9 7 2 1

2 7 9 1 4 6 8 5 3

3 1 5 7 8 2 9 6 4

1 4 7 2 6 8 3 5 9

8 2 5 9 3 7 1 6 4

9 3 6 4 5 1 8 7 2

2 8 4 1 9 5 7 3 6

3 5 9 6 7 4 2 8 1

6 7 1 3 8 2 9 4 5

4 9 8 5 1 3 6 2 7

7 6 2 8 4 9 5 1 3

5 1 3 7 2 6 4 9 8

1 4 8 2 5 6 3 9 7

6 2 7 4 3 9 5 8 1

9 3 5 7 8 1 2 4 6

7 6 2 1 9 5 4 3 8

8 5 1 3 2 4 6 7 9

3 9 4 8 6 7 1 5 2

2 8 9 5 1 3 7 6 4

4 1 3 6 7 8 9 2 5

5 7 6 9 4 2 8 1 3

2 5 8 3 6 9 4 7 1

9 1 6 8 4 7 5 2 3

3 7 4 5 1 2 6 8 9

4 2 9 6 3 8 7 1 5

5 6 7 1 9 4 2 3 8

8 3 1 2 7 5 9 4 6

1 4 3 9 2 6 8 5 7

6 8 2 7 5 1 3 9 4

7 9 5 4 8 3 1 6 2

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Suðvestan 13-20 
m/s og éljagangur 
í dag og kólnar í 
veðri, en yfirleitt 
þurrt um landið 
norðaustanvert. 
Heldur hvassra 
og úrkomumeira 
vestan til á landinu 
um tíma síðdegis. 
Frost 1 til 8 stig 
seint í dag, kaldast 
inn til landsins.

Mánudagur

LÁRÉTT
1. högni
5. aðstoð 
6. tveir eins 
8. vafi 
10. átt 
11. uppköst 
12. lofttegund 
13. sundfæri 
15. ársverk 
17. gleðjast

LÓÐRÉTT
1. fjölmörgum 
2. smuga 
3. ellegar 
4. skemmu 
7. átelja 
9. fundarsókn 
12. ginna 
14. útdeildi 
16. utan

LÁRÉTT: 1. fress, 5. lið, 6. kk, 8. efamál, 10. sa, 11. æla, 
12. etan, 13. uggi, 15. mannár, 17. fagna.
LÓÐRÉTT: 1. flestum, 2. rifa, 3. eða, 4. skála, 7. 
klandra, 9. mæting, 12. egna, 14. gaf, 16. án.

Gekkstu í 
svefni?

Á vissan hátt. 
Fæturnir á mér 

voru ekki vaknaðir.

Ætlarðu að 
vinna í sumar, 

Hector?
Já. Garðvinnu.

Ég setti upp viðskiptaáætlun, fékk lánaða 
peninga fyrir verkfærum, hannaði nafnspjöld, 
opnaði vefsíðu og útbjó tölvupóstsmarkaðs-

setningu sem byrjar í mars.

Hvað 
með 
þig?

Já, ég er að 
hugsa um að 
gera eitthvað 

líka.

Mamma, 
var ég til 

vandræða í 
leikskóla?

Vandræða? 
Hmm …

Solla 
sagði 
það.

Þú þurftir að 
venjast ýmsu, 

Hannes.

Því að 
ég var of 

svalur fyrir 
leikskóla, 

ekki satt?

Eitthvað þannig.
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5. FEBRÚAR 2018
Tónlist
Hvað?  Blúskvöld Blúsfélags Reykja-
víkur
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hilton Reykjavík Nordica, 
Suðurlandsbraut
Blúskvöld í Vox club salnum á 
Hilton Reykjavík Nordica (gengið 
inn hægra megin við anddyrið). 
Hráefni: Valdimar Örn Flygenring 
syngur og spilar á gítar, Þorleifur 
Guðjónsson bassi, Þórdís Claessen 
trommur, Valgeir Skagfjörð hljóm-
borð. Í fyrri hálfleik spila Tryggvi 
Hübner, Halldór Bragason, Björgvin 
Ploder og Jón Ólafsson. Sérstakur 
gestur er Páll Rósinkranz. Þetta 
kvöld er tileinkað Guðna Má Henn-
ingssyni sem er að flytja til Spánar. 
Samfélagslega ábyrgt blúskvöld. 
Húsið opnað kl. 19.00, matseðill frá 
Vox.

Viðburðir
Hvað?  Minningarathöfn í Óðni
Hvenær?  16.00
Hvar?  Sjóminjasafnið í Reykjavík
Fimmtíu ár eru nú liðin frá sjó-
slysunum miklu í Ísafjarðardjúpi í 
byrjun febrúar 1968. Þá fórust 26 
sjómenn af tveimur breskum togur-
um og einum íslenskum vélbáti. Af 
því tilefni verður haldin athöfn um 
borð í varðskipinu Óðni til minn-
ingar um þá sem týndu lífi þennan 
örlagaríka dag og jafnframt til að 
minnast þess björgunarafreks sem 
áhöfnin á Óðni vann. Minningarat-
höfnin fer fram í þyrluskýli Óðins 
þar sem sr. Hjálmar Jónsson mun 
fara með minningarorð en Michael 
Nevin, sendiherra Breta á Íslandi, 
mun ávarpa samkomuna. Í kjölfarið 
verður boðið upp á kaffiveitingar 
í messa skipsins. Þar mun Gylfi 
Geirsson, formaður Öldungaráðs 
Landhelgisgæslunnar og fyrrver-
andi starfsmaður hennar, fjalla um 
björgunarafrekið sem áhöfn Óðins 
vann. Varðskipið Óðinn liggur við 
festar við Sjóminjasafnið í Reykjavík 
við Grandagarð 8 og hefur tilheyrt 
safninu síðan 2008.

Hvað?  Markmiðasetning í Meistara-
mánuði
Hvenær?  17.00
Hvar?  Íslandsbanki, Hagasmára
Mánudaginn 5. febrúar munu eig-

endur Munum dagbókarinnar, þær 
Erla Björnsdóttir, sálfræðingur og 
doktor í líf- og læknavísindum, og 
Þóra Hrund Guðbrandsdóttir, við-
skipta- og markaðsfræðingur, fjalla 
um markmiðasetningu, tímastjórn-
un og jákvæða sálfræði í útibúinu 
okkar í Norðurturni. Viðburðurinn 
er opinn öllum sem hafa áhuga á, en 
takmarkaður sætafjöldi er í boði.

Hvað?  Viskísmökkun
Hvenær?  20.00
Hvar?  Dillon, Laugavegi
Viskísmakk á Dillon í kvöld. 6.000 
krónur.

Sýningar
Hvað?  Fagra veröld
Hvenær?  09.00
Hvar?  Mokka kaffi
Á sýningunni Fagra veröld er við-
fangsefni Kristjáns Jóns íslenska 
náttúran. Þetta eru léttar vatnslita-
myndir af því sama sem Jónas orti 
um í hulduljóðum sínum, blómum 
og gróðri. Kristján Jón gekk í Hand-
íða- og myndlistaskólann 1961-
1964 og Statens Håndverks og Kun-
stindustriskole 1965-1967. Sýningin 
er sölusýning og þeir sem vilja 
eignast verk geta fengið upplýsingar 
hjá starfsfólki Mokka eða haft sam-
band við Kristján Jón.

Hvað?  Kann frekar vel við þig en 
samt ekki – Kristín Dóra
Hvenær?  09.00
Hvar?  Hitt Húsið
Áhrif popptónlistar á mannshug-

ann er eins og áhrif hita á eitt stakt 
poppkorn, það stækkar, fær nýjan 
tilgang og verður aldrei eins. Á sýn-
ingunni skoðar Kristín Dóra sann-
leikann og hreinskilnina í poppinu. 
Lagið Hlið við hlið með Friðriki Dór 
var Kristínu mikill innblástur og er 
titill sýningarinnar fenginn úr því.

Hvað?  Myrkraverk
Hvenær?  10.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Á sýningunni eru verk listamanna 
sem hafa fengið innblástur úr þjóð-
sögum og ævintýrum eða skapað 
sinn eigin huliðsheim. Hvort tveggja 
endurspeglar mannlega tilvist, sam-
skipti, tilfinningar og hugarástand. 
Sýningin er uppfull af dularfullum 
og spennandi verkum sem kveikja 
á ímyndunaraflinu einmitt á myrk-
asta tíma ársins.

Hvað?  Kjarval: Líðandin – la durée
Hvenær?  10.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Á sýningunni eru mörg sjaldséð 
verk, einkum frá fyrri hluta starfs-

ævi Jóhannesar Sveinssonar Kjarval 
(1885-1972).

Hvað?  Í hlutarins eðli – skissa að 
íslenskri samtímalistasögu [1.0]
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Efnisheimurinn er viðfangsefni 
nokkurra valinna verka úr safneign 
Listasafns Reykjavíkur. Náttúru-
fyrirbæri, manngerðir hlutir og 
ýmiss konar efni liggja til grund-
vallar með tilliti til eiginleika, eðlis, 
merkingar og gildis. Sýningin er 
hluti nokkurs konar skissuvinnu 
Listasafns Reykjavíkur að íslenskri 
samtímalistasögu. Hugmyndin er 
að safnið haldi áfram að velja verk 
úr safneigninni og setja í samhengi 
tilraunar til að skrifa listasöguna 
jafnóðum.

Hvað?  Undir – Steingrímur Gauti 
Ingólfsson
Hvenær?  12.00
Hvar?  Bókasafn Mosfellsbæjar
Fyrsta sýning nýs árs í Listasal Mos-
fellsbæjar er Undir, einkasýning 
Steingríms Gauta Ingólfssonar. 
Steingrímur Gauti er fæddur árið 
1986 og hefur verið virkur í sýn-
ingarhaldi síðan hann útskrifaðist 
úr Listaháskólanum árið 2015. Í 
Listasalnum eru sýnd ný verk, en 
Steingrímur Gauti gerir aðallega til-
raunakennd abstraktmálverk.

ÁLFABAKKA
WINCHESTER KL. 5:50 - 8 - 10:10
WINCHESTER VIP KL. 5:50 - 8 - 10:10
DEN OF THIEVES KL. 5:40 - 8:30 - 10:30
THE POST KL. 8
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 5:50
DOWNSIZING KL. 10:30
FATHER FIGURES KL. 8
STAR WARS 2D KL. 5:20 - 8:30
WONDER KL. 5:40

WINCHESTER KL. 5:40 - 8 - 10:20
DARKEST HOUR KL. 5:20 - 8 - 10:40
MAZE RUNNER KL. 7:50 - 10:40
THE POST KL. 8 - 10:30
STAR WARS 2D KL. 5
THE GREATEST SHOWMAN KL. 5:30

EGILSHÖLL
DARKEST HOUR KL. 5 - 7:40 - 10:20
DEN OF THIEVES KL. 7:30 - 10:20
THE POST KL. 5 - 6:30 - 9

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

WINCHESTER KL. 8 - 10:35
DARKEST HOUR KL. 8
DEN OF THIEVES KL. 10:10
THE POST KL. 5:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 5:50

AKUREYRI

WINCHESTER KL. 8 - 10:30
MOLLY’S GAME KL. 7:40
MAZE RUNNER KL. 10:10

KEFLAVÍK

Meryl Streep og 
Tom Hanks í nýrri 

stórmynd frá
Steven Spielberg

Sýnd með íslensku tali

2
BESTA MYNDIN

BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

óskars-
tilnefningar

Meryl Streep og 
Tom Hanks í nýrri

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Gerard
Butler

O’Shea
Jackson Jr.

50
Cent

����
THE WRAP

Helen
Mirren

Jason
Clarke

Byggð á sannri sögu

Hörkuspennandi spennuhrollvekja um 
eitt mesta draugahús Bandaríkjanna

6
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN

BESTI LEIKARI Í
AÐALHLUTVERKI

óskars-
tilnefningar

�����
WASHINGTON POST

�����
ROGEREBERT.COM

Gary Oldman
Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NÝ VIÐMIÐ 
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR
DOLBY ATMOS

LUXURY · LASER

Sýnd kl. 7.50, 10.30 Sýnd kl. 5.30 Sýnd kl. 5.30

Sýnd kl. 10.15Sýnd kl. 8Sýnd kl. 9 Sýnd kl. 5.30

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Þýskir dagar: Wild Mouse ENG SUB 18:00
Þýskir dagar: In The Fade ENG SUB 17:45
Óþekkti hermaðurinn  17:30, 20:00
Þýskir dagar: Beuys ENG SUB 20:00
Call Me By Your Name 20:00
The Disaster Artist 22:15
Three Billboards Outside Ebbing Missouri 22:45
Svanurinn ENG SUB 22:30

Alltaf  öruggt start fyrir kuldann í vetur.

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

Steingrímur Gauti er með einkasýningu í Listasal Mosfellsbæjar.
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Mánudagur

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

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

 

Magnað
Mánudagskvöld

GRAND DESIGNS: HOUSE OF THE YEAR

Sérlega smart þættir þar sem við fáum innlit í nokkur glæsilegustu hús 
Bretlands. Flottir þættir fyrir sanna fagurkera og þá sem hafa áhuga á 
fallegri byggingarlist.

KL. 19:50

THE PRESTIGE

Myndin gerist um aldamótin 1900 
þegar sjónhverfingarmenn áttu sitt 
gullaldarskeið og voru helsta 
skemmtun sem lýðurinn gat hugsað 
sér.

KL. 22:00

THE PATH

Þrælgóðir þættir um Eddie Lane 
sem gekk í öfgafullan sértrúar-
söfnuð. Hann er nú milli steins og 
sleggju því hann hefur kynnst 
spillingunni sem söfnuðinum fylgir.

KL. 20:40

THE BRAVE 

Spennuþættir frá framleiðendum 
Homeland um einvalalið hermanna 
í bandaríska hernum, sem berjast 
fyrir málstað réttlætisins við erfiðar 
aðstæður á sumum hættulegustu 
stöðum heims.

KL. 21:30

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag.  365.is

gullaldarskeið og voru helsta 
skemmtun sem lýðurinn gat hugsað 
sér.

Allt þett
á aðeins 

Fáðu þér áskrift á 365.is

Ný
þáttaröð

MOSAIC

Hver myrti Oliviu Lake? Saga hennar hefst þegar líf hennar endar og 
reynt að finna morðingjann með öllum ráðum. Hörkuspennandi þættir 
úr smiðju HBO með Sharon Stone í aðalhlutverki.

KL. 22:10

Nýtt SharonStone

Lokaþáttur

07.00 Simpson-	ölskyldan 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.40 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Masterchef USA 
10.15 Hell's Kitchen 
11.00 Kevin Can Wait 
11.25 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
11.50 Empire 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
13.45 American Idol 
14.30 American Idol 
15.15 American Idol 
16.10 The Bold Type 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Ellen 
18.05 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttay�rlit og veður 
19.25 The Mindy Project 
19.50 Grand Desings. House of 
the Year 
20.40 The Path 
21.30 The Brave 
22.15 Mosaic 
23.05 You're the Worst 
23.30 60 Minutes 
00.15 Gone Hörkuspennandi 
þættir sem �alla um Kit, eða 
Kick, Lanigan sem var eitt sinn 
fórnalamb barnsræningja og 
Frank Novak sem bjargaði henni 
á sínum tíma. Í dag vinna þau 
saman í sérstöku teymi innan 
bandarísku alríkislögreglunnar 
sem sérhæ�r sig í mannránum 
og mannshvörfum og eru í nánu 
samstar� við fyrrverandi fulltrúa 
í leyniþjónustu hersins.  
01.00 Blindspot 
01.45 Knightfall 
02.30 Underworld. Blood Wars 
04.00 The Young Pope 
04.55 The Young Pope 
05.55 Bones

17.55 Fresh o� the Boat 
18.20 Pretty Little Liars 
19.05 Entourage 
19.35 Modern Family 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Empire 
21.35 Angie Tribeca 
22.00 American Horror Story: Cult 
22.45 The Strain 
23.25 iZombie 
00.30 Modern Family 
00.55 Seinfeld 
01.15 Friends 
01.40 Tónlist

 
10.30 The Cobbler 
12.05 Kindergarten Cop 2 
13.45 Mr. Turner 
16.10 The Cobbler 
17.50 Kindergarten Cop 2 
19.30 Mr. Turner 
22.00 The Prestige Magn-
þrungin stórmynd sem skartar 
�ölda frábærra leikara á borð 
við Christian Bale, Hugh Jack-
man, Michael Caine og Scarlett 
Johansson í aðalhlutverkum. 
Myndin gerist um aldamótin 
1900 þegar sjónhver�ngamenn 
áttu sitt gullaldarskeið og voru 
helsta skemmtun sem lýðurinn 
gat hugsað sér. Bale og Jackman 
leika félaga sem eru fremstir allra 
sjónhver�ngamanna. En það sem 
í fyrstu er heilbrigður metingur 
á e�ir að breytast í hatramman 
ríg sem á e�ir að hafa skel�legar 
a�eiðingar í för með sér. 
00.10 Almost Married 
01.50 Bleeding Heart 
03.20 The Prestige

16.50 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Skógargengið 
18.23 Letibjörn og læmingjarnir 
18.30 Alvin og íkornarnir 
18.41 Millý spyr 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Stephen Fry í Mið-Ameríku 
20.55 Brúin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Grikkland hið forna 
23.20 Heilaþvottastöðin 
00.10 Kastljós 
00.25 Menningin 
00.30 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 King of Queens 
08.24 Dr. Phil 
09.08 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.53 The Late Late Show with 
James Corden 
10.40 Síminn + Spotify 
13.20 Dr. Phil 
14.02 Superior Donuts 
14.25 Scorpion 
15.10 Speechless 
15.35 The Fashion Hero 
16.28 Everybody Loves Raymond 
16.51 King of Queens 
17.14 How I Met Your Mother 
17.37 Dr. Phil 
18.19 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.05 The Late Late Show with 
James Corden 
19.45 Playing House 
20.10 Jane the Virgin 
21.00 The Disappearance 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Chance 
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
00.45 CSI 
01.30 Madam Secretary 
02.15 The Orville 
03.05 The Gi°ed 
03.50 Ray Donovan 
04.40 Síminn + Spotify

08.45 Waste Management Pho-
enix Open 
13.45 Inside the PGA Tour 2018 
14.10 Gol�ng World 2018 
15.00 Waste Management Pho-
enix Open 
20.00 PGA Highlights 2018 
20.55 Gol�ng World 2018 
21.45 2017 PGA Tour Year in 
Review 
22.35 PGA Highlights 2018 
23.30 Gol�ng World 2018

07.50 Road to the Superbowl 
2018 
08.50 SUPER BOWL LII 
11.10 Liverpool - Tottenham 
12.50 Messan 
14.20 Crystal Palace - Newcastle 
16.00 Manchester United - Hudd-
ers�eld 
17.40 Burnley - Manchester City 
19.20 Selfoss - A°urelding 
21.00 Football League Show 
2017/18 
21.30 Seinni bylgjan 
23.05 Spænsku mörkin 
2017/2018 
23.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018

08.45 Valur - Selfoss 
10.15 ÍR - Valur 
11.45 Espanyol - Barcelona 
13.25 Augsburg - Frankfurt 
15.05 Road to the Superbowl 
2018 
16.05 SUPER BOWL LII 
18.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
18.50 Spænsku mörkin 
2017/2018 
19.20 Football League Show 
2017/18 
19.50 Watford - Chelsea 
22.00 Messan 
23.30 Selfoss - A°urelding

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og litli 
08.13 Víkingurinn Viggó 
08.27 K3 (8 / 52) 
08.38 Mæja bý¶uga 
08.50 Tindur 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Stóri og litli 
12.13 Víkingurinn Viggó 
12.27 K3 (8 / 52) 
12.38 Mæja bý¶uga 
12.50 Tindur 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Stóri og litli 
16.13 Víkingurinn Viggó 
16.27 K3 (8 / 52) 
16.38 Mæja bý¶uga 
16.50 Tindur 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
19.00 Peter and Petra

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
kl. 9.24,  
13.25  
og 17.25 
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af lesendum dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára lesa 
Fréttablaðið daglega. 

89%

Allt sem þú þarft ...

glega. 

Lesa bara FBL

64%

Lesa bæði
FBL OG MBL

25%

Lesa bara MBL

11%

arft ...

     *Fréttablaðið og Morgunblaðið.

Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.



Dagur reyndi að skipta sér af tónlistinni sem var spiluð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Alexía Björg, 
Arna Dögg og 
Gummi Stein-
gríms voru kát.

Brynhildur Bolladóttir og Hildur 
Lillendahl létu sig ekki vanta í föstu-
dagspartíið.

Ingvar Sverrisson og Skúli Helgason stilltu sér upp fyrir ljósmyndara.

Dagur býður sig fram í fyrsta sæti hjá Samfylkingunni og bauð því í partí.Sindri, Sigrún og Anton. Valgerður og Kristí n voru hressar.

„Straujárnið“
Dagur B. Eggertsson, 
borgarstjóri Reykja-
víkur, hélt partí á 
föstudaginn í „Strau-
járninu“ svokallaða 
við Hafnarstræti í 
miðbænum í tilefni 
af flokksvali Sam-
fylkingarinnar vegna 
borgarstjórnarkosn-
inganna. Þetta er í 
fyrsta sinn sem hús-
næðið er notað.

Dagur vígði 

Söngkonan Jennifer Lopez hlýt-
ur að hafa slegið öll heimsmet 
í búningaskiptum á Super Sat-

urday Night-tónleikum sem 
hún kom fram á um helgina 
í Minneapolis því hún 
klæddist átta búningum 
á tónleikunum, hvorki 
meira né minna. Þess 
má geta að með Super 
Saturday Night-tón-
leikunum var safnað 
fyrir þá íbúa Púertó 
Ríkó sem misstu allt 
sitt í fellibylnum Mariu 
seint á síðasta ári. Jenni-
fer Lopez á ættir að rekja til 
Púertó Ríkó. – gha

Hlýtur að hafa slegið met í búningaskiptum
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1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár
2 Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli  
  með hagnað félagsins á reikningsárinu
3 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
4 Tillaga til starfskjarastefnu (óbreytt)
5 Kosning stjórnar
6 Kosning endurskoðenda
7 Tillögur frá hluthöfum
8 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga
9 Önnur mál

Réttur hluthafa til að fá mál sett á
dagskrá hluthafafundar og kosning
Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á aðalfundi ef hann gerir 
um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með nægilegum fyrirvara til að 
unnt sé að taka mál til meðferðar á fundinum. Þannig skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi 
síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16.00 þriðjudaginn 20. febrúar 2018. Nánari 
upplýsingar um þátttöku og atkvæðagreiðslu er að finna á heimasíðu félagsins.
  Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf 
félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á 
fundarstað.
  Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt 
umboð eða greitt atkvæði skriflega. Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan 
hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli 
bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim 
skuli skilað til félagsins. 

Aðrar upplýsingar
Endanleg dagskrá svo og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur 
félagsins og allar tillögur, verða hluthöfum tiltæk á heimasíðu félagsins og munu 
jafnframt liggja frammi á skrifstofu félagsins. Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. a. 
hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um 
framboð til stjórnar. Tilkynnt verður um framboð til stjórnar á heimasíðu félagsins eigi 
síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Reykjavík, 5. febrúar 2018,
stjórn Origo hf.

Allar nánari upplýsingar um 
aðalfundinn er að finna á origo.is

AÐALFUNDUR ORIGO HF.
2. MARS 2018 KL. 16.00

Í RÁÐSTEFNUSAL FÉLAGSINS  
AÐ BORGARTÚNI 37

Kate Middelton hertogaynja 
gengur nú með þriðja barn 
sitt og Vilhjálms Bretaprins. 

Líkt og venja er hjá bresku konungs-
fjölskyldunni er hvorki væntanlegur 
fæðingadagur né kyn barns gefið 
upp. Gert er ráð fyrir að erfinginn 
fæðist í apríl en hvenær nákvæm-
lega í mánuðinum er ekki vitað. 

Nýverið voru þau hjón í opinberri 
heimsókn í Svíþjóð og Noregi þar 
sem þeim var tekið með kostum 
og kynjum. Athygli vakti hversu oft 
Kate klæddist bláu, áhugasamir telja 
að það sé forspá um kyn væntan-
legs barns en aðrir benda á að Kate 
klæðist gjarnan bláu því það er 
uppáhaldsliturinn hennar. – áhg

Telja að blái liturinn 
tákni kyn þriðja barnsins

Katrín klæddist bláum blúndukjól í Noregi í byrjun mánaðar. Hér er hún 
ásamt Mette-Marit, krónprinsessu Noregs. NORDICPHOTOS/GETTY

Katrín  
klæddist  

flauelskjól frá  
Erdem þegar hún 

heimsótti Fotografiska-
ljósmyndasafnið í  

Stokkhólmi  
í lok  

janúar.

Blái  
liturinn er í 

miklu uppá-
haldi hjá 
Katrínu.
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Þessari  
fínu bláu kápu 
klæddist Katrín 

í heimsókn 
sinni í högg-
myndagarð í 

Osló. 
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...frá Evrópu, USA og Kanada 

Láttu drauma þína rætast! 

Gerðu betri kaup hjá okkur! 
2018 Volvo XC60 T8  

Verð 7.690.000 

Innif. aukapakki 1.9 m.kr. 

INSCRIPTION 

2017 BMW 225 XE 

Verð 3.850.000 
 Ekinn 4.000 km 

2016 Tesla Model X 90D 

Verð 12.900.000 
 Ekinn 16.000 km 

7 sæta 

2017 Ford Transit  

Verð 3.700.000 
NÝR - Á staðnum Ekinn 22.000 km - Á staðnum 

2018 Outlander Arctic 

Verð 4.220.000 
NÝR 

2018 Outlander Prestige 

Verð 4.750.000 

2018 Volvo XC90 T8  

Verð 8.680.000 
INSCRIPTION 

Innif. aukapakki 1.4 m.kr. 

Verksmiðjuábyrgð 5 ár og 8 ár á rafhlöðunum 

Ármúla 4 | Reykjavík  
S: 511 2777 | sala@betribilakaup.is 

2017 Volvo V60 Summum 

Verð 4.350.000 
Ekinn 25.000 km 

2018 Volvo S90 T8 

Verð 8.900.000 
NÝR 

Við finnum draumabílinn fyrir þig! 

Frábær verð á Mitsubishi Outlander PHEV! 

Sérhæfum okkur í innflutningi á bílum... 

NÝR 

2018 Nissan Leaf 2 Zero  

Verð 3.990.000 
FORPÖNTUN - með ProPilot 

Þó að íslensk hönnun og 
framleiðsla sé gjarnan 
dýrari en erlendar vörur 
þá borgar sig að leiða 
hugann að framleiðslu-
ferlinu á bak við hverja 

og eina vöru, að sögn hönnuðarins 
Auðar Gnár Ingvarsdóttur, eiganda 
Further North.

„Fólk verður að hugsa út í hvar 
varan er framleidd, við hvaða aðstæð-
ur og úr hvaða efnum, hreinlega til 
að taka upplýsta ákvörðun. Og ef 
fólk vill borga minna fyrir vöru sem 
er ekki framleidd hér á landi, þá er 
það bara réttur fólks. En það er samt 
mikilvægt að fólk viti hvaðan varan 
sem það kaupir kemur og í rauninni 
ætti það að vera alveg greinilegt og 
vel merkt þegar vara er keypt hvar 
hún er framleidd, en það vill bregðast 
stundum,“ segir Auður.

Hún segir mikilvægt að fólk sem 
hafi áhuga á íslenskri hönnun styðji 
við bakið á greininni og sýni því 
skilning að það liggi ýmsar ástæður 
að baki því að íslenskar hönnunar-
vörur eru gjarnan dýrari en hönnun 
sem er framleidd erlendis.

„Vara sem er framleidd hér heima 
er töluvert dýrari því hrávaran er 
dýrari, til dæmis íslenski lopinn eða 
skinnin. Og laun starfsfólks í fram-
leiðslu eru líka hærri, sem betur fer, 
því flestir myndu ekki vilja lifa á 
launum fólks sem starfar við svipaða 
framleiðslu erlendis. Svo er álagning-
in há í búðum enda er ekkert grín að 
standa undir kostnaði við húsnæði 
og annað. En ef íslensk framleiðsla 
á að lifa af verða íslenskir hönnuðir 
að fá rými til að sjá hugmyndir sínar 
verða að veruleika,“ segir Auður sem 
hefur orðið þess vör að íslenskir 
hönnuðir missa gjarnan kjarkinn til 
að fara alla leið með hugmynd sína 

vegna fram-
leiðslukostn-
aðar. „Það er 
næstum vitað 
mál að hún 
getur aldrei 
v e r i ð  s a m -
keppnishæf í 
verði við álíka 
vöru frá erlendu 
merki.“

Myndi ekki ganga upp 
erlendis
Auður er þeirrar skoðunar að það sé 
æskilegra að láta framleiða hönnun 
sína hér heima þegar aðstæður leyfa. 
„Það er dýrmætt að geta gengið inn 
í fyrirtæki hér á landi og fá að njóta 
góðs af þeirri miklu þekkingu sem er 
til staðar svo víða. Ég hef oft undrast 
hvað eigendur og starfsmenn ýmissa 
fyrirtækja eru tilbúnir að setja sig inn 
í málin og eyða tíma í að gera prufur 
sem síðan á endanum verða kannski 
ekki meira en frumgerðir.

Þetta myndi aldrei gerast erlendis. 
Þar vilja þeir ekki tala við mann 
nema maður sé að koma með pönt-nema maður sé að koma með pönt-nema maður sé að koma með pönt
un upp á mörg hundruð stykki og 

allt er miklu ópersónulegra sökum 
fjarlægðar og stærðar,“ segir Auður 
sem hefur kynnst mörgu góðu fólki 
úti um allt land sem hefur komið að 
framleiðslu á hennar vörum.

„Maður kynnist fólkinu sem er 
að vinna í þessum fyrirtækjum svo 
vel því það koma tímabil þar sem 
maður er í vikulegum samskiptum. 
Þá fer maður að þekkja fólk; maður 

veit hvað börn viðkomandi 
heita, hvað þeir hafa 

verið að fást við í 
gegnum tíðina 

og jafnvel hvar 
þeir standa í 
pólitík. Ég hef 

sjaldan talað 
eins mikið um 

veðurfar og þegar 
ég var að byrja að fá 

prufur sendar til Reykja-
víkur af skinnum frá sútunar-

stöðinni á Sauðárkróki. Maður var 
alltaf að spá í hvort það væri fært í 
bæinn. Þetta er fólkið sem er á bak 
við hlutina sem ég hef verið að fram-
leiða og mér þykir vænt um að vita að 
ég hef persónulega kynnst hverjum 
og einum sem hefur komið að fram-
leiðslu á minni vöru. En auðvitað 
er margt sem ekki er hægt að fram-
leiða hér á landi og mörg lönd eru 
eru miklu meiri framleiðslulönd en 
Ísland. En það verður að hafa í huga 
að þessi verkþekking er dýrmæt fyrir 
okkur og sérstaklega íslenska hönn-
uði, því er mjög áríðandi að hún 
hverfi ekki.“
gudnyhronn@frettabladid.is

Ástæður fyrir því að 
íslenskt er oft dýrara
Hönnuðurinn Auður Gná Ingvarsdóttir hvetur fólk til að vera vak- hvetur fólk til að vera vak- hvetur fólk til að vera vak
andi fyrir því hvaðan hönnunarvörur sem það kaupir koma. Hún 
segir mikilvægt að fólk styðji við bakið á íslenskum hönnuðum.

Það liggja ýmsar ástæður að baki því að íslenskar hönnunarvörur eru oft dýrari en erlendar vörur. NORDICPHOTOS/GETTY

Auður Gná 
Ingvarsdóttir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

VARA SEM ER FRAM-
LEIDD HÉR HEIMA ER 

TÖLUVERT DÝRARI ÞVÍ HRÁ-
VARAN ER DÝRARI, TIL DÆMIS
ÍSLENSKI LOPINN EÐA SKINNIN. 
OG LAUN STARFSFÓLKS Í 
FRAMLEIÐSLU ERU LÍKA HÆRRI,
SEM BETUR FER.
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Allt fyrir bílinn

Vetrarvörur

Kontakt úði

Notað til hirðu og viðhalds (hreinsun 
og vörn) í öllum rafbúnaði ökutækja 
svo sem á stungutengi og leiðslu-
sambönd, perustæði, tengibox, 
rofabúnað, rafliða, kveikistraumsdeila, 
snerturofa, ræsa, rafala, vör, 
rafgeymapóla og 
loftnet og til að 
smyrja viðkvæman 
vélbúnað.

Vörunúmer: LM3110

Lása úði 50mlVatnskassahreinsir 
300m

Gúmmíumhirða 
staukur 75ml

Bætið hreinsinum út í 
kælivatnið. Hafið kveikt á 
kælikerfinu. Leyfið vélinni 
að ganga í 10-30 mínútur 
í venjulegum gangi. 
Tappið hreinsinum af og 
skolið kælikerfið með 
vatni. Fyllið á kælikerfið 
samkvæmt leiðbeiningum 
frá framleiðanda.
300 ml af hreinsinum er 
nóg fyrir 10 lítra af vatni.

Vörunúmer: LM2829

Hristið brúsann vel fyrir 
notkun. Ef meðhöndla á 
lítil svæði, úðið á klút og 
berið á. Þegar stór svæði 
eru meðhöndluð skal úða 
beint á svæðið og nudda 
með klúti. Regluleg notkun 
gefur mestan árangur.

Vörunúmer: LM7182

Speed Tec bensín 
bætiefni
Speed Tec Benzin er hátækni, hrein-
bruna bætiefni sem bætir hröðun og 
bruna á tilteknu álagssviði. Efnið er 
samræmanlegt við allar útfærslur 
bensíns og bætiefna. Speed Tec 
Benzin bætir hröðun ökutækis 
umtalsvert. Bætiefni 
í allar tví- og fjór-
gengisvélar, sérstak-
lega í vélknúnum 
ökutækjum, einnig 
mótorhjólum. Varan 
bætir hröðunareiginleika 
véla og veldur mýkri virkni.

Vörunúmer: LM3720

Bætiefni fyrir tvinnbílaInnspýtingarhreinsir

• Hreinsar eldsneytisleifar úr 
   innspýtingarkerfum
• Fjarlægir kolefnisútfellingar og aðrar 
   útfellingar á spíssum, innspýtingar-
   ventlum og inntaksventlum og öðrum 
   hlutum eldsneytiskerfis
• Virkar á öll innspýtingar-
   kerfi
• Hentar mjög vel á bifreiðar 
   með hvarfakúta
• Tryggir besta gang vélar 
   og lága eldsneytisnotkun 
   vegna nákvæmrar eldsneytis-
   skömmtunar og úðamyndunar
• Tryggir lágmarksmengun í 
   útblæstri
Vörunúmer: LM1803

Fyrir tvinnökutæki  
með bensínvélum. 
Setjið bætiefnið 
beint á tankinn. 
Einn brúsi nægir 
fyrir 75 lítra af 
bensíni. 

Vörunúmer: LM1001Vörunúmer: LM1001

Olíu bætiefni

VélahreinsirCera Tec

Cera Tec er míkró keramik smurefni 
sem er bætt út í smurolíur fyrir vélar, 
loftpressur, dælur og gírskiptingar. 
Hentar vel fyrir notkun í fólksbílum og 
vöruflutningabifreiðum 
(bensín og dísil). 
Má blanda við allar 
mótorolíur sem eru 
á markaði. 
Langtímavirkni, allt 
að 50.000 km. 
ATH: Má ekki nota 
með blaut kúplingum

Vörunúmer: LM3721

Engine Flush er bætt í 
olíuna fyrir olíuskipti til 
að hreinsa smurkerfið. 
Hreinsuð vél fær betri 
þjöppun, gildi 
mengunar-losunar 
verða lægri og hún nær 
aftur fullum afköstum 
við minni eldsneytis-
notkun.

Vörunúmer: LM2427

Dísil bætiefni

Dísil Antigel

Dísil antigel dregur úr 
vexti parafínkristalla 
sem geta myndast í 
kulda og bætir 
rennslismörk dísilolíu 
í köldu veðri. Hentar 
fyrir allar stærðir og 
gerðir af díslil vélum.

Vörunúmer: LM8929

Super Diesel 
Additive
Super Dísil bætiefnið hreinsar og 
sundra óhreinindum, bæta bruna og 
ver nýjustu dísilvélarnar. Þannig fæst 
betri smurning fyrir dísilolíu með lágt 
brennisteinsinnihald 
og betri bruni í 
kaldri vél ásamt 
minni mengun og 
lykt í útblæstri. 
Hentar öllum gerðum 
dísilvéla.

Vörunúmer: LM2814

Dísilbætiefni fyrir 
einbunuvélar
Bætist við dísileldsneyti fyrir allar 
einbunudísilvélar með dæludrifnar 
innspýtingar. Hentar sérstaklega 
vel fyrir vélar sem teknar eru úr 
umferð í lengri tíma í 
senn og eru 
geymdar úti eða 
við erfiðar aðstæður.

Vörunúmer: LM8953

við erfiðar aðstæður.

Vörunúmer: LM8953

Bensín bætiefni

Bensín bætiefni

Dísil bætiefni

Ýmsar vörur Umhirða bílsins

Lásaúðinn var hannaður til að smyrja 
og verja lásinn að innan. Ásamt því að 
afþýða ísingu innan í lásnum.

Eiginleikar:
• Varanleg ryðvörn
• Skemmir ekki plast, 
  gúmmí og lakk
• Góðir smureiginleikar
• Frábært til af-ísingar
• Minnkar núning og slit
Sérhannað fyrir 
smurningu og afþýðingu 
á lásum, hurðarlömum 
og speglum.

Vörunúmer: LM1528

Visco Stabil 
Seigjujafnari
Visco Stabil ver vélina fyrir 
sliti við mikið álag með því 
að viðhalda seigju smurolí-
unnar þegar hún hitnar 
undan álagi. Visco Stabil 
seigjujafnari hentar einnig 
til að verja vélina fyrir sliti 
við kaldræsi. Hjálpar oliunni 
að smyrja vélina þegar á 
reynir við háan snúnings-
hraða og álag. Hentar vel 
fyrir slitnar vélar. Virkar 
með öllum smurolíum.

Vörunúmer: LM2807

Sótagnasíuvörn

Dregur úr myndun sótagna og lengir 
þannig endingu sótagnasíu dísilvéla.

Með reglulegri notkun Diesel 
Particulate Filter 
Protection frá Liqui 
Moly helst sótagna-
sía dísilvéla hreinni 
og komist er hjá 
miklum viðgerða-
kostnaði og 
verkstæðistímum.

Vörunúmer: LM7180Vörunúmer: LM7180

Oil Smoke Stop 
Reykeyðir
Reykeyðir dregur úr 
smurolíubrennslu vegna 
óþéttra stimpilhringja og 
ventlastýringa í bensín- 
og dísilvélum. Hann kemur 
í veg fyrir bláan reyk og 
olíuúða í útblæstri, svo og 
minnkun seigju í smurolíu. 
Reykeyðir eykur þjöppun, 
dregur úr vélarhljóði og 
verndar gegn óeðlilegu 
sliti. Lengir líftíma 
hvarfakúta.

Vörunúmer: LM2808



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177
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mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

SÍÐUSTUSÍÐUSTUSÍÐUSTU
DAGAR

AFSLÁTTUR!AFSLÁTTUR!AFSLÁTTUR!
20-70%

SÍÐUSTUSÍÐUSTU
DAGARDAGARDAGAR
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20-70%
KOMDU NÚNA!

Stærð 80/90x200 sm

ÚTSÖLUVERÐ 58.596 kr.  
Fullt verð 83.709 kr.

  Stærð 120x200 sm

ÚTSÖLUVERÐ 68.622 kr.
Fullt verð 98.032 kr.

Stærð 153x200 sm

ÚTSÖLUVERÐ 87.234 kr. 
Fullt verð 124.620 kr.

Stærð 180x200 sm

ÚTSÖLUVERÐ 115.802 kr. 
Fullt verð 164.402 kr.

Stærð 90x200 sm

ÚTSÖLUVERÐ 63.495 kr.  
Fullt verð 105.826 kr.

  Stærð 153x200 sm

ÚTSÖLUVERÐ 98.821 kr. 
Fullt verð 164.701 kr.

Stærð 180x200 sm

ÚTSÖLUVERÐ 121.793 kr. 
Fullt verð 202.990 kr.

Hágæða millistíft fimm-svæða skipt heilsurúm með áföst-
um topp og pokagormakerfi ásamt rúmbotni og fótum.

Vönduð þrýstijöfnunardýna. Þrýstijöfnunarefnið aðlagast 
alveg að  líkamanum og veitir stuðning á rétta staði. 

Verð ásamt rúmbotni og fótum.

ROYAL CORINNA

ROYAL AVIANA

KOMDU NÚNA!KOMDU NÚNA!
ÓTRÚLEG
TILBOÐ!

30%
AFSLÁTTUR!

40%
AFSLÁTTUR!

DAGARDAGAR
ÚTSÖLUNNAR 

ÚTSÖLUVERÐ

ÚTSÖLUNNAR
VAXTALAUSAR 

GREIÐSLUR Í 

12MÁN.*
OG FYRSTA GREIÐSLA 

Í MAÍ!

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

ÍSLENSKT 
TÍSKUTÍMARIT

KOMIÐ Í ALLAR  
HELSTU VERSLANIR

Sú var tíð að menn trúðu á 
stokka og steina – nú hafa 
steinarnir verið útilokaðir 

úr þeim átrúnaði, enda hafa þeir 
kristilega sögn. En upphafning 
stokksins er algjör; stokkurinn er 
hjálpræðið eina. Stokkseyri verður 
vísast helgur staður í framtíðinni.

Umræðan snýst um stokkinn sem 
aldrei fyrir, tommu fyrir tommu. 
Auðvitað á að setja Miklubrautina 
í stokk. Og Sundabrautina og 
Borgarlínuna. Vitaskuld á sem mest 
að fara í stokk; Landspítalinn og 
bölvað staðarvalið, Listaháskólinn 
og myglan. Við eigum líka að setja 
strætisvagnana drekkhlaðna af 
kanarífuglum (ég er ekki að tala um 
eldri borgara), salamöndrum og 
skógarköttum í sama stokkinn. Allt 
skal í stokk. Líka Esjan og Reykja-
víkurflugvöllur – þessi stokkur 
getur verið neyðarbraut allra 
neyðarbrauta. Stjórnmálamenn-
irnir, þeir sem ekkert geta gert án 
þess að hneyksla og misfara með 
vald eiga heima í sama stokki – þótt 
sjálfsagt kysu einhverjir – og jafn-
vel enn fleiri, gapastokk þeim til 
hauss og handa. Og hinir gargandi 
góðu eru nauðsynlegir – hinum til 
andlegrar leiðréttingar – í þessum 
margumtalaða stokki. Sem á ekki 
að vera flutningsleið á milli austurs 
og vesturs heldur lóðbein lína 
milli norðurs og niðurs; þráðbein 
renna til helvítis! Og vel að merkja 
einstefna því ekkert af ofangreindu 
viljum við upp aftur.

Forstokkaðir sölumenn landsins 
geta þá líka grætt á þessum stokki 
heil ósköp af peningum, því það má 
bjóða, gegn háu gjaldi, útlendingum 
að gægjast þar ofan í og selja þeim 
þá hugmynd að nú hafi Íslendingar 
opnað nýtt hlið að helvíti – Hekla 
sé úr tísku – undir þessu sjónarspili 
má leika „Kveðju Lúsífers“ eftir 
Karlheinz Stockhausen.

„Þangað liggur beinn og breiður 
vegur“.

Stokkurinn




