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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Borgarstjóri skrifar um 
húsnæðismarkaðinn. 8 

SPORT Meiðsli Hannesar Þórs 
reyndust ekki alvarleg. 11

LÍFIÐ Glæsilegir gest-
ir og mikill íburður 
í hinu konunglega 
brúðkaupi. 20

DÓMSMÁL Lögmannafélag Íslands 
fór langt út fyrir lagaskyldu sína 
og þá rannsóknarskyldu sem hvílir 
á félaginu við mat sitt á hvort Atli 
Helgason fengi lögmannsréttindi 
sín að nýju. Þetta er niðurstaða 
Héraðsdóms Reykjaness sem í síð-
ustu viku ákvað að Atli mætti starfa 
sem lögmaður, líkt og Fréttablaðið 
greindi frá. Atli missti réttindi sín 
þegar hann réð Einari Erni Birgis-
syni bana árið 2000, og hlaut fyrir 
það sextán ára fangelsisdóm. Ríkis-
saksóknari hefur áfrýjað úrskurði 
héraðsdóms til Landsréttar. 

Atli lagði fram beiðni um að fá 
lögmannsréttindi sín endurheimt 
árið 2016. Hann dró beiðnina til 
baka í kjölfar fjölmiðlaumfjöll-
unar og lýsti því yfir að hún hefði 
endurvakið þjáningar aðstand-
enda Einars Arnar. Fréttablaðinu 
er ekki kunnugt um hvers vegna 
hann ákvað að sækja um réttindin 
að nýju. Atli fékk uppreist æru 
árið 2015 en óflekkað mannorð er 
meðal skilyrða þess að hafa mál-
flutningsréttindi. Annað skilyrði er 
að lögmenn hafi ekki farið í gjald-
þrot, en þeir geta óskað eftir undan-
þágu frá því skilyrði eftir að hafa 
haft forræði á búi sínu í þrjú ár sam-
fleytt. Atli fór í gjaldþrot árið 2001 
en hefur haft forræði á fjármunum 
sínum síðastliðin fjórtán ár.

Lögmannafélagið hóf frum-
kvæðisrannsókn á persónulegum 
högum Atla eftir að hann óskaði 
eftir undanþágu frá skilyrði um 
gjaldþrot. Rannsóknin sneri fyrst 
og fremst að brotum Atla árið 2000, 
kaupum hans á tveimur fasteignum 
árið 2016, setu hans í stjórn einka-
hlutafélagsins Versus og hvort Atla 

hefði „tekist að setja afbrot sitt í rétt 
samhengi og læra af því“.

Félagið skoðaði fjármál Atla allt 
að átján ár aftur í tímann, meðal 
annars með því að kalla eftir öllum 
skattframtölum hans og gögnum 
frá skiptastjóra og Þjóðskjalasafni, 
áður en það synjaði beiðni hans um 
meðmæli. Atli kærði ákvörðunina 
til héraðsdóms og sagði að stuðst 
hefði verið við ólögmæt sjónarmið, 
meðal annars með því að skoða 
fjárhagsstöðu hans svo langt aftur 
í tímann. Í dag væri hann í góðri 
stöðu fjárhagslega og hefði hvorki 
smakkað fíkniefni né áfengi í hátt í 
20 ár. Dómurinn tók undir að synj-
unin hefði verið byggð á ómálefna-
legum sjónarmiðum, auk þess sem 
engin lagastoð heimilaði félaginu 
að rannsaka persónulega hagi fólks. 
Þannig hafi stjórn Lögmannafélags-
ins farið langt út fyrir valdsvið sitt.

Dómari talar nokkuð tæpitungu-
laust um rannsókn lögmanna-
félagsins, en tekur fram að brot 
Atla hafi verið svívirðilegt. Hins 
vegar verði að líta til þess að 17 ár 
séu frá því að Atli hlaut dóminn, 
hann hafi afplánað sína refsingu 
og ekki orðið uppvís að refsiverðri 
háttsemi síðan. Því sé rétt að verða 
við kröfu hans um endurheimt lög-
mannsréttinda. – sks

Gengu of langt 
gagnvart Atla
Héraðsdómur telur Lögmannafélagið hafa farið langt 
út fyrir valdsvið sitt í rannsókn á persónulegum 
högum Atla Helgasonar, dæmds morðingja, þegar 
hann sótti um endurheimt lögmannsréttinda sinna.

ÁRNESHREPPUR Tómas Guðbjarts-
son læknir segir dapurlegt að fylgj-
ast með umræðu um Hvalár-
virkjun, í grein í blaðinu í dag.  
„Þrír af fimm fulltrúum sveit-
arstjórnar Árneshrepps, með 
sveitarstjórann í broddi fylk-
ingar, leggja allt í sölurnar til 
að þröngva í gegn umdeildri 
og óafturkræfri fram-
kvæmd,“ segir Tómas 
og vísar í fyrirhuguð 

virkjanaáform. Árneshreppur hefur 
verið í kastljósi fjölmiðla undan-

farið en Fréttablaðið sagði frá því 
að hópur fólks hefði skráð sig til 
heimilis í sveitarfélaginu til að 
freista þess að hafa áhrif á niður-
stöður sveitarstjórnarkosninga 

þar sem stærsta málið er virkjun 
Hvalár. Meirihluti sveitar-

stjórnarinnar er fylgjandi 
virkjunaráformunum.
– ósk / sjá síðu 9

Tómas segir sveitarstjórann 
þröngva Hvalárvirkjun í gegn

SLYS Tveir erlendir ferðamenn létust í 
slysi við veiðar við Villingavatnsós við 
Þingvallavatn. Kona féll í vatnið og 
eiginmaður hennar kastaði sér á eftir 
henni. Björgunin reyndist árangurs-
laus og örmagnaðist maðurinn.

Slysið átti sér stað um hádegisbil á 
hvítasunnudag en þyrla Landhelgis-
gæslunnar var ekki ræst út þar sem 
áhöfn á vakt uppfyllti ekki skilyrði 
um lágmarks hvíldartíma. Fólkið var 
úrskurðað látið í fyrrakvöld.

Þyrlan hafði fyrr um daginn verið 
við leit í Ölfusá eftir að lögreglu barst 

tilkynning um að maður hefði farið 
fram af Ölfusbrú og endað í ánni. 
Mannsins var leitað í gær og í fyrra-
dag en leit hætt í bili gærkvöld eftir að 
hún hafði reynst árangurslaus. Leitað 
verður á ný á morgun.

Mikið álag hefur verið á viðbragðs-
aðilum á Suðurlandi liðna viku. Á 
miðvikudag varð banaslys þegar 
fólksbíll og jepplingur skullu saman 
vestan við Markarfljót. Sama dag var 
leitað að tveimur ferðamönnum sem 
lentu í snjóflóði við Grímsfjall. Þeir 
fundust heilir á húfi . – jóe

Banaslysin öll á Suðurlandi

Atli Helgason

Hin árlega mótorhjólamessa fór fram í Digraneskirkju í gærkvöldi. Gestir messunnar voru tæplega 400 en vél-
fákarnir voru um helmingi færri. Kraftaklerkurinn séra Gunnar Sigurjónsson þjónaði til altaris. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Veður

Vaxandi suðaustanátt í dag með 
rigningu, 15-23 m/s sunnan- og 
vestanlands upp úr hádegi og 
talsverð rigning og má búast við 
hvössum vindhviðum við fjöll á 
þeim slóðum sem getur verið var-
hugavert farartækjum sem taka á 
sig mikinn vind.  SJÁ SÍÐU 16

Veður

sem slá á þínum gönguhraða

Gerir sláttinn auðveldariG
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Sími 568-1555
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Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500
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netverslun:
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Skin á milli skúra í borginni

Þau voru fjölbreytt farartækin sem sem voru samankomin á Ingólfstorgi þegar gestir torgsins, sem voru á öllum aldri, nutu langþráðrar veðurblíðu 
síðdegis í gær. Segja má að um skin á milli skúra sé að ræða en von er á talsverðri rigningu á Suður- og Vesturlandi síðdegis í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

KOSNINGAR Auglýsingar Samfylk-
ingarinnar í gluggum húss á horni 
Miklubrautar og Lönguhlíðar voru 
fjarlægðar eftir að kvörtun vegna 
þeirra barst frá íbúa í húsinu. Ósam-
þykktar stúdíóíbúðir eru í rýminu 
þar sem auglýsingarnar voru á 
gluggum.

Í húsnæðinu var áður blómabúð 
en sú hvarf þaðan fyrir nokkrum 
árum. Auglýsing frá Samfylkingunni 
var sett á gluggana fyrir síðustu 
borgarstjórnarkosningar og var það 
gert að nýju fyrir kosningarnar nú. 
Andlit borgarstjórans Dags B. Egg-
ertssonar prýddi auglýsingarnar auk 
slagorðsins að Miklabraut yrði sett 
í stokk. Auglýsingarnar voru teknar 
niður um helgina.

„Fyrir fjórum árum bauð ég Sam-
fylkingunni að setja þarna upp aug-
lýsingar og voru þær þarna í tvær 
vikur og síðan teknar niður. Eftir 
það hékk þarna auglýsing frá Trygg-
ingamiðstöðinni þar til kvörtun 
barst frá eiganda í húsinu sem vildi 
ekki hafa hana. Þá var hún tekin 
niður,“ segir Jón Magngeirsson, 
eigandi húsnæðisins.

Jón segir að auglýsingin hafi 
fengið að hanga óáreitt fyrir síð-
ustu kosningar og því hafi hann 
gert ráð fyrir að svo yrði aftur nú. 
Athugasemd hafi hins vegar borist 
frá nágranna og var auglýsingin því 
tekin niður til að forðast læti.

„Þarna á bakvið eru stúdíóíbúðir. 
Þær fást auðvitað ekki samþykktar 
og ég borga því af þessu eins og um 
fyrirtæki sé að ræða,“ segir Jón.

Aðspurður hvort leigjendur íbúð-
anna hafi verið samþykkir auglýs-
ingunni segir Jón að þeim hafi verið 
alveg sama um það. Íbúar voru ekki 

heimavið þegar Fréttablaðið bar að 
garði til að leita viðbragða hjá þeim.

Fréttablaðið reyndi að ná tali af 
Degi B. Eggertssyni vegna málsins 
en ekki náðist í hann. Pétur Ólafs-
son, aðstoðarmaður borgarstjóra, 
vildi ekki láta hafa neitt eftir sér um 
málið og vísaði á Rögnu Sigurðar-
dóttur, kosningastjóra Samfylk-
ingarinnar.

„Eigandi hússins bauð okkur 

þetta auglýsingapláss án endur-
gjalds. Hann var fyrsti fótbolta-
þjálfari Dags og gamall stuðnings-
maður úr Árbænum. Plássið fékkst 
án endurgjalds fyrir fjórum árum 
og aftur nú. Þetta er hans leið til að 
styrkja framboðið,“ segir Ragna.

Að sögn Rögnu voru auglýsing-
arnar teknar niður eftir að fram-
boðið fékk fregnir af því að deilur 
stæðu um auglýsingarnar innan 
húsfélagsins.

„Það er ekki okkar hlutverk að 
kynda undir deilum í húsfélaginu,“ 
segir Ragna. Aðspurð um hvort 
Samfylkingin hafi kannað hug íbúa 
stúdíóíbúðanna áður en auglýsing-
unum var komið fyrir segir hún að 
þau hafi verið í góðri trú og ekki 
vitað að þar byggi fólk. 
joli@frettabladid.is

Húsfélagið lét fjarlægja 
mynd af borgarstjóra
Andlit Dags B. Eggertssonar prýddi auglýsingar á húsi á horni Miklubrautar og 
Lönguhlíðar. Íbúar í ósamþykktum stúdíóíbúðum í húsinu kvörtuðu. Kosn-
ingastjóri Samfylkingarinnar segir að þau hafi ekki vitað að fólk byggi í húsinu.

Gamall þjálfari Dags er eigandi hússins við Miklubraut. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það er ekki okkar 

hlutverk að kynda 

undir deilum í húsfélaginu.

Ragna Sigurðardóttir, kosningastjóri 
Samfylkingarinnar

REYKJANESBÆR Á síðasta fundi 
Íþrótta- og tómstundaráðs Reykja-
nesbæjar var samþykkt að leggja 
það til við bæjarráð Reykjanes-
bæjar að veita tvo styrki, samtals 
að upphæð sex milljónir króna, 
til Ungmennafélags Njarðvíkur og 
Keflavíkur ungmennafélags. Fáist 
styrkirnir samþykktir verður þeim 
úthlutað til meistaraflokka körfu-
knattleiks- og knattspyrnudeilda 
félaganna. Þetta kemur fram í fund-
argerð ráðsins.

Í fundargerðinni er sagt að for-
menn körfuknattleiks- og knatt-
spyrnudeildar beggja félaga hafi 
borið upp erindi á fundinum. Þar 
segir að í máli þeirra hafi komið 
fram að mikilvægt sé að ráða starfs-
mann til að hjálpa til við rekstur 
félaganna og að rekstrarvandi þeirra 
sé nokkur. – gþs

Milljóna styrkir 
til íþróttafélaga 
fyrir bæjarráð

BANDARÍKIN Gina Haspel tók í gær 
við embætti forstjóra bandarísku 
leyniþjónustunnar, CIA, fyrst 
kvenna. Á vef CNN segir að Donald 
Trump hafi lofað Haspel í hástert 
við tilefnið, en þetta er í fyrsta sinn 
sem Trump heimsækir höfuðstöðv-
ar CIA síðan í janúar í fyrra.

Trump sagði Haspel njóta virð-
ingar og að samstarfsfélagar hennar 
hjá leyniþjónustunni treystu henni 
en hún hóf störf hjá CIA árið 1985.

Ferill hennar er ekki flekklaus en 
hún hefur verið gagnrýnd fyrir yfir-
heyrsluaðferðir sem notaðar voru í 
fangelsi sem hún stjórnaði. Þar hafi 
grunaðir hryðjuverkamenn verið 
pyntaðir. Til að mynda hefur John 
McCain, öldungadeildarþingmaður 
Repúblikana, talað gegn ráðningu 
Haspel. – gþs

Haspel orðin 
forstjóri CIA

VÍK Í MÝRDAL Þorkell Ingimarsson, 
skólastjóri Víkurskóla í Vík í Mýr-
dal, lætur af störfum um mánaða-
mótin eftir að sveitarstjórn Mýr-
dalshrepps lét gera sálfélagslega 
úttekt á líðan starfsfólks í skólanum. 
Í tilkynningu á vef Mýrdalshrepp 
kemur fram að ólga hafi verið við 
skólann það sem af er ári. „Niður-
staða sveitarstjórnar eftir yfirferð 
þeirrar úttektar var sú að ekki yrði 
hjá því komist að breyta um yfir-
stjórn í skólanum,“ segir í tilkynn-
ingunni.

Ásgeir Magnússon, sveitarstjóri 
Mýrdalshrepp, staðfesti að óánægja 
hefði verið með ákveðna þætti hjá 
yfirstjórn skólans. Ráðist hefði 
verið í úttekt á líðan starfsfólks eftir 
ábendingar og niðurstaðan verið sú 
að Þorkell léti af störfum. – dfb

Sagt upp eftir 
úttekt á líðan 
starfsfólks
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SLÖKKTU Á
EYÐSLUNNI OG

KVEIKTU Á
SPARNAÐINUM

FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

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

Mitsubishi Outlander PHEV er glæsilega hannaður, rúmgóður og háþróað fjórhjóladrifið kemur þér lengra allt árið. Þú getur
ekið á hreinni íslenskri orku svo að bíllinn verður sparneytnari og umhverfisvænni. Outlander PHEV var vinsælastur í flokki 
jeppa og jepplinga árið 2017. Nú fylgir 350.000 kr. sumarauki með öllum nýjum Mitsubishi bílum keyptum hjá HEKLU. 
Slökktu á eyðslunni og kveiktu á sparnaðinum í nýjum Outlander PHEV. Hlökkum til að sjá þig!

Outlander Invite PHEV
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

4.540.000 kr.
Sumarauki að verðmæti

350.000 kr. fylgir!

Mitsubishi PHEV kemur þér inn í framtíðina



8.395 3.995
Verð áður: 13.995 Verð áður: 7.990

KENWOOD 
ÖRBYLGJUOFN 

K20MSS10E

REMINGTON  
PS PLUS HERRARAKVÉL 

PR1250

AÐEINS
100 STK. 

-40% -50%
AÐEINS
40 STK.
Í STÆRÐ

21.995
Verð áður: 33.995

VIVOSPORT 
SLATE HEILSUÚR S/M & L 

0100178902 0100178900

-35%

87.995 11.995
Verð áður: 109.995 Verð áður: 19.995

ACER 
SWIFT 3 SIGNATURE FARTÖLVA  
ACNXGNUED008

RADIONETTE 
SOLIST ÚTVARP  
RNSHDB15E

heia norge!
tilboðsdagar 14 – 27 maí

VIÐ FöGNUM 20 ÁRA SAM- 
STARFI VIÐ ELKJøP Í NOREGI 
með tveggja vikna norskri 
veislu og masse fine priser!

11.995
Verð áður: 19.995

PIONEER 
ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL 

SEMS7BTBK SEMS7BTBR SEMS7BTSI

-40%

AÐEINS
100 STK. 

-20% -40%

AÐEINS
40 STK. AÐEINS

80 STK. 

AÐEINS
100 STK. 

BYGGINGARIÐNAÐUR Nokkuð er um 
mútubrot og aðra óeðlilega fyrir-
greiðslu í byggingariðnaði á Íslandi, 
sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, 
ekki síst í nágrannasveitarfélögum 
höfuðborgarinnar. Mútugreiðslur 
og aðrar ólöglegar eða óeðlilegar 
fyrirgreiðslur í viðskiptalífinu koma 
þó sjaldan inn á borð eftirlitsaðila 
í refsivörslukerfinu og dómar sem 
fallið hafa á þessu sviði eru mjög fáir. 
Þó eru dæmi um slíka háttsemi.

Fyrirgreiðslan sem boðin er eða 
óskað er eftir, gegn því að samningur 
um sölu lóðar eða stór byggingar-
verkefni gangi í gegn, getur verið með 
ýmsum hætti. Í samtölum blaðsins 
við fjárfesta í umræddum iðnaði, 
verktaka og aðra sem til þekkja, hafa 
verið nefnd dæmi allt frá hagstæðu 
verði á þakíbúðum bygginga sem 
rísa eiga á umræddum byggingarreit 
til fyrirheita um margar milljónir í 
reiðufé í brúnum bréfpokum.

Þótt algengara sé að boð um sér-
staka fyrirgreiðslu komi frá væntan-
legum fjárfesti eða verktaka nefna 
heimildarmenn einnig dæmi um að 
óskir um greiðslu í reiðufé komi frá 
seljanda eða verkkaupa. Þeir sem 
taka við slíku mútufé eru ekki endi-
lega sjálfir eigendur hagsmunanna 
sem um er að tefla heldur gjarnan 
þriðju aðilar á borð við fasteignasala 
eða aðra sem eru í aðstöðu til að liðka 
til fyrir viðskiptunum.

„Hvort tveggja er refsivert, hvort 
heldur menn eru að þiggja mútur 
eða bjóða, og gildir þá einu hvort það 
er í einka- eða opinbera geiranum,“ 
segir Ólafur Þór Hauksson héraðs-
saksóknari. 

Hann segir hækkun fasteignaverðs 
og mikla eftirspurn eftir lóðum og 
fasteignum auka hættu á brotum af 
þessu tagi. „Freistnivandinn verður 
til þegar verðið á þessum gæðum 
verður svona hátt,“ segir Ólafur.

Aðspurður um eftirlit og 
rannsóknir á mútugreiðslum 
og hvort það sé ekki erfiðleik-
um bundið vegna þess að erf-
itt sé að rekja slíkar greiðslur, 
segir Ólafur að viðskipti með 

háar fjárhæðir í reiðufé ættu að vekja 
athygli í kerfinu.

Vinnuhópur á vegum samtaka Evr-
ópuríkja um aðgerðir gegn peninga-
þvætti og fjármögnun hryðjuverka 

lauk nýverið sinni fjórðu úttekt 
hér á landi. Í niðurstöðum 

kemur meðal annars fram 
að íslensk stjórnvöld hafi 
takmarkaðan skilning á 
hættum sem fylgja pen-
ingaþvætti og þótt laga-
umhverfið sé gott hafi 

rannsóknum 
og eftirliti 
m e ð  p e n -
ingaþvætti 
ekki verið 
n æ g i l e g a 
vel sinnt.

Í fréttatilkynningu um niður-
stöður úttektarinnar á vef Stjórnar-
ráðsins er helstu úrbóta stjórnvalda 
getið, þar á meðal innleiðingar nýs 
upplýsingatæknikerfis hjá peninga-
þvættisskrifstofu héraðssaksóknara, 
sem ætlað er að hraða vinnslu og 
greiningu tilkynninga og aukið sam-
starf milli þeirra sem koma að mála-
flokknum.

Ólafur segir að eftirlitið verði 
markvissara með samstarfi fleiri 
aðila eins og Fjármálaeftirlits, banka, 
eftirlitsstofnana með fasteignasölum, 
bílasölum og öðrum sem höndli með 
dýra lausafjármuni. „Þessum aðilum 
er ætlað að tilkynna grunsamleg 
viðskipti, og viðskipti með háar fjár-
hæðir í reiðufé falla þar undir,“ segir 
Ólafur. adalheidur@frettabladid.is

Mútugreiðslur séu freistandi í 
byggingariðnaðinum á Íslandi

REYKJAVÍK Landspítalinn hefur 
óskað eftir því við Reykjavíkurborg 
að fá tímabundin afnot af landi 
við Umferðarmiðstöðina, BSÍ,  
undir 237 bráðabirgðabílastæði 
vegna framkvæmda við spítalann. 
Afgreiðslu erindis þess efnis var 
frestað á fundi borgarráðs á fimmtu-
dag.

Í beiðni Nýs Landspítala ohf. 

kemur fram að vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda innan lóðar Land-
spítalans muni stór hluti núverandi 
bílastæða spítalans og Háskóla 
Íslands lenda innan framkvæmda-
svæðisins. Áætlað er að fram-
kvæmdir hefjist í næsta mánuði og 
standi yfir til ársloka 2021.

„Á framkvæmdatíma er nauðsyn-
legt að tryggja aðgengi að spítalan-

um fyrir sjúklinga, gesti spítalans og 
starfsfólk, því er þörf á bráðabirgða-
bílastæðum bæði innan og utan 
lóðar Landspítalans,“ segir orðrétt 
í umsókn spítalans.

Gert er ráð fyrir að malbikuðum 
bráðabirgðabílastæðum verði 
komið fyrir á grænum reitum norð-
an við BSÍ milli Vatnsmýrarvegar 
og Gömlu Hringbrautar. Áætlað er 

að 87 bílastæði verði á eystri gras-
reitnum en 150 á þeim vestari.

Gert er ráð fyrir því að bílastæðin 
verði gjaldskyld fyrir gesti spítalans 
en að starfsfólk og nemendur við 
Landspítalann muni hafa sérstök  
bílastæðakort. Nýr Landspítali 
mun lagfæra reitina á eigin kostnað 
að framkvæmdum loknum nema að  
um annað semjist. – jóe

Grænir reitir við BSÍ víki fyrir bráðabirgðabílastæðum spítalans

Mútugreiðslur og óeðlilegar fyrirgreiðslur í viðskiptalífinu koma sjaldan inn á borð eftirlitsaðila. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ólafur Þór 
Hauksson, 
héraðssak-
sóknari 

Dæmi eru um óeðlilegar 
fyrirgreiðslur í bygg-
ingariðnaði á Íslandi. 
Héraðssaksóknari segir 
hækkun fasteignaverðs 
skapa freistnivanda.

Gert er ráð fyrir því að 

bílastæðin verði gjaldskyld 

fyrir gesti spítalans

ÍSRAEL Paragvæjar opnuðu í gær 
sendiráð sitt í Ísrael en það er stað-
sett í Jerúsalem. Ríkið varð þar með 
annað á eftir Bandaríkjunum til að 
flytja sendiráð sitt frá höfuðborg-
inni Tel Avív til Jerúsalem.

Horacio Cartes, forseti Paragvæ, 
flaug til Ísraels til að vera viðstaddur 
opnunarathöfnina. Benjamin Net-
anjahú, forsætisráðherra Ísraels, var 
einnig viðstaddur. „Þetta er söguleg-
ur dagur sem styrkir tengslin milli 
Paragvæ og Ísraels,“ sagði Cortes í 
ræðu af þessu tilefni.

Staða Jerúsalem er ein stærsta 
hindrunin í vegi friðarsamkomulags 
fyrir botni Miðjarðarhafs. Palestínu-
menn gera tilkall til austurhluta 
borgarinnar en Ísraelar hertóku 
hann árið 1967. Þeir telja að borgin í 
heild eigi að heyra undir Ísrael. Flest 
ríki heims viðurkenna ekki tilkall 
Ísraela til borgarinnar. – jóe

Nýtt sendiráð  
Paragvæ opnað 
í Jerúsalem

STJÓRNSÝSLA Vinnueftirlit ríkisins 
stöðvaði framkvæmdir við Grensás-
veg 12 þar sem asbest hafði verið 
fjarlægt af húsinu án þess að sótt 
hefði verið um tilskilin leyfi.

Eftirlitsmaður stofnunarinnar tók 
framkvæmdasvæðið út. Í eftirlits-
skýrslu kemur fram að starfsmaður 
fyrirtækisins hafi veitt eftirlits-
skýrslu móttöku en neitað að kvitta 
undir hana. Við skoðun kom í ljós að 
asbestleifar hefðu borist inn í húsið 
og væru á verkpöllum sem stóðu við 
það. Steinullarmottur sem höfðu 
verið fyrir innan asbestplöturnar 
höfðu á nokkrum stöðum fokið.

Þá voru gerðar athugasemdir við 
frágang á vinnupöllum en á einum 
stað vantaði gönguleið milli mis-
hárra palla. Starfsmenn þurftu því 
að stökkva á milli. Athugasemd var 
einnig gerð við það að starfsmenn 
voru ekki með hjálma. – jóe

Stöðvuðu 
framkvæmdir 
vegna asbests
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LINDAB ÞAKRENNUR
Lindab rennurnar eru eru heit galvaniser aðar 
og með þykkri polyester málningu sem tryggir 
styrk og langa endingu. 

Isola D-glass þakpappinn 
er tjörupappi á asfaltgrunni 
ætlaður undir þakplötur,  
með kantstyrkingum sem 
hindrar að hann rifni. 
Naglfestan er meiri og 
pappinn þolir meira. Veldu 
Isola ef þakið á að endast. 
15 metrar á rúllu. 
214640

Kjalarvogi 12-14 / 104 Reykjavík / 525 3400 / husa.isByggjum á betra verði

ISOLA ÞAK- OG 
BRÆÐSLUPAPPI

Áhaldaleiga Húsasmiðjunnar í Skútuvogi býður 
frábært tæki til að hreinsa þakrennurnar. 
SkyVac þakrennuryksugan er öflug ryk- og 
vatnssuga með léttum og sterkum koltrefja 
rörum sem ná upp í 12 metra hæð. Einnig fylgir 
þráðlaus myndavél sem auðveldar verkið.
Tækið er eingöngu til leigu 
á Áhaldaleigu 
Húsasmiðjunnar í 
Skútuvogi.

Eru þak-
rennurnar  
stíflaðar!

Kláraðu verkið 
í Vogunum

Komdu í glæsilega  
Fagmanna verslun og  
Timbursölu í Kjalarvogi 
og fáðu tilboð í þakið.

Fáðu tilboð í þakið hjá okkur í maí

Aðeins brot af úrvalinu okkar

Þakjárn Alusink 0,5 mm.
430399

Litað poly bárujárn. Afar slitsterkt 
og endingargott 0,5 mm.
430404

Litað ál 0,67 mm.
430412

Bárujárn, ýmsir litir

Þakefni úr áli og stáli, ýmsir litir

Klæðningar, ýmsir litir

Íslensk framleiðsla 
fyrir Húsasmiðjuna

fráb
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Rnr. 430048

Rnr. 144564

Rnr. 390977

Rnr. 391042

RENAULT Nýskr. 11/17
Kadjar Intens 4wd _______________________________

Ekinn 6 þ.km
Dísil
Beinskiptur

VERÐ:

4.290 þús. kr.

Nissan Nýskr. 09/17
X-Trail Tekna 4wd

Ekinn 8 þ.km
Dísil
Sjálfskiptur

VERÐ:

5.990 þús. kr.

BMW Nýskr. 03/17
X3 Xdrive20d

Ekinn 10 þ.km, dísil, sjálfskiptur

NISSAN Nýskr. 02/17
Qashqai Acenta 4wd_______________________________

Ekinn 56 þ.km
Dísil
Beinskiptur

VERÐ:

3.590 þús. kr.

SUBARU Nýskr. 01/18
XV Lux

Ekinn 5 þ.km
Bensín
Sjálfskiptur

VERÐ:

5.390 þús. kr.

VERÐ:  7.590 þús. kr.
Rnr. 430067

ÞÚ FINNUR BÍLINN
Á WWW.BILALAND.IS

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og 
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.

www.facebook.com/bilaland.is

ÚRVAL AF
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BANDARÍKIN Mike Pompeo, utanrík-
isráðherra Bandaríkjanna, greindi 
í gær frá viðskiptaþvingunum sem 
þarlend stjórnvöld hyggjast beita 
Íran. Í ræðu sem Pompeo hélt hjá 
hugveitunni The Heritage Found-
ation sagði Pompeo að stefna 
Bandaríkjanna væri að „kremja“ 
efnahag Írans með viðskiptaþving-
unum. „Þegar upp er staðið verða 
þetta kröftugustu viðskiptaþvinga-
nir sögunnar,“ sagði Pompeo um 
umfang aðgerðanna.

Markmið þvingananna er að sögn 
Pompeos að stemma stigu við hern-
aðaraðgerðum Írana í Mið-Austur-
löndum. „Íranir munu þurfa að velja 
á milli þess að berjast við að halda 
efnahag landsins á floti eða að halda 
áfram að eyða dýrmætu fé í hernað 
erlendis. Landið hefur ekki svigrúm 
til að gera bæði,“ sagði hann um 
aðgerðirnar.

Þvingunum sem Bandaríkin 
afléttu árið 2015 verður komið aftur 

á, en einnig verður nýjum úrræðum 
beitt. Pompeo greindi ekki nánar frá 
því hvað fælist í þessum nýju úrræð-
um í ræðu sinni. Í fyrri þvingunum 
var bann lagt á nánast öll viðskipti 
við Íran með nokkrum undan-
tekningum, svo sem á flutning lyfja. 
Þvingununum verður komið á í 
tvennu lagi á næstu sex mánuðum.

Pempeo setti einnig fram í ræðu 

sinni tólf skilyrði fyrir því að nýr 
samningur yrði gerður við Íran. 
Meðal skilyrðanna er krafa um að 
Íranir afturkalli allan herafla sinn 
frá Sýrlandi og hætti stuðningi 
sínum við uppreisnarmenn í Jemen. 
Bandaríkin krefjast þess einnig að 
Íranir hætti ógnandi framkomu í 
garð nágrannaþjóða sinna, sér í lagi 
Ísraels.

Pompeo nýtti tækifærið til að 
gagnrýna kjarnorkusamninginn 
sem Bandaríkin sögðu sig frá fyrir 
tveimur vikum. Hann sagði „ban-
væna galla“ hafa verið á samn-
ingnum og að hann hefði verið 
mikil afturför fyrir alla sem búa í 
Mið-Austurlöndum. Aðrar aðildar-
þjóðir að samningnum, meðal 
annars Frakkar, Þjóðverjar, Bretar 
og Rússar, gagnrýndu ákvörðun 
Bandaríkjanna um að segja skilið 
vð samninginn og virðast ætla að 
halda áfram að starfa eftir honum.
gretarthor@frettabladid.is

Bandaríkjastjórn hótar  
hörðum mótaðgerðum
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir að viðskiptaþvingunum á Írani, sem af-
létt var árið 2015, verði komið aftur á. Þá verði víðtækari aðgerðum beitt. Mark-
miðið er að stemma stigu við hernaðaraðgerðum Írana í Mið-Austurlöndum. 

Mike Pompeo sagði frá þvingununum hjá hugveitunni The Heritage Foundation í Washington í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Þegar upp er staðið 

verða þetta kröftug-

ustu viðskiptaþvinganir 

sögunnar.

Mike Pompeo, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna

HEILBRIGÐISMÁL Talsverð aukning 
var í greiningum á bakteríum sem 
valda sýklalyfjaónæmi á síðasta ári. 
Þetta kemur fram í nýrri farsóttar-
skýrslu sem gefin er út af Embætti 
landlæknis. Í skýrslunni segir enn 
fremur að erlendis sé slíkt ónæmi 
vaxandi vandamál.

Haraldur Briem, starfandi sótt-
varna læknir, segir aukninguna 
ákveðið áhyggjuefni. „Þetta getur 
valdið því að færri meðferðarúr-
ræði verði í boði,“ segir Haraldur 
um hvaða afleiðingar slíkt ónæmi 
getur haft. 

„Þetta eru sýklar sem hafa þá 
eiginleika að geta myndað efni sem 
skemma ákveðin sýklalyf,“ segir 
hann enn fremur um bakteríurnar.

Helstu ástæðuna fyrir aukning-
unni telur Haraldur vera ofnotkun á 
sýklalyfjum, hún ýti undir að bakt-
eríurnar taki upp á því að búa sér til 
varnir. „Það er mikilvægt að sýkla-
lyf séu rétt notuð og ekki notuð of 
mikið,“ bætir hann við.

„Svo er kannski stóra málið þessi 
aukning á kynsjúkdómum, lekanda 
og sárasótt,“ bendir hann á. Í skýrsl-

unni kemur fram að á síðasta ári hafi 
100 greinst með lekanda og hefur 
þeim fjölgað umtalsvert á síðustu 
tveimur árum.

Alls greindust 39 einstaklingar 
með sárasótt á síðasta ári. Í skýrsl-
unni segir að sárasótt skeri sig úr 
hvað varðar fjölgun tilfella í fyrra og 
er fjöldinn langt umfram það sem 

greinst hefur undanfarin ár.
Haraldur segir einnig að sér hafi 

fundist fjöldi matarsýkinga á síðasta 
ári óvenjulegur. Að þessum sýking-
um er vikið í inngangi skýrslunnar 
en þar er sagt að árið 2017 hafi ein-
kennst af fæðubornum hópsýking-
um, meðal annars af völdum nóró-
veira, salmonellu og listeríu. – gþs

Talsverð aukning á sýklalyfjaónæmi

Vel er fylgst með sýklalyfjaónæmi en vandamál geta skapast á spítölum ef 
slíkt ónæmi nær að breiðast út að sögn Haraldar Briem. NORDICPHOTOS/GETTY
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Honda HR-V 
verð frá kr. 3.870.000

Honda Civic 
verð frá kr. 2.990.000

Honda Jazz 
verð frá kr. 2.540.000

Honda CR-V 
verð frá kr. 4.840.000

Bernhard ehf 

Honda Civic er bíll sem er allt annað og meira. Hannaður sérstaklega fyrir þig, fjölskylduna og áhugamálin. Hann endurspeglar metnað okkar fyrir 
öryggi og tæknilegum yfirburðum. Staðalbúnaður í Civic er radartengdur skriðstillir, árekstrarvari, akgreinaaðstoð og handfrjáls símabúnaður svo 
dæmi séu tekin. Civic er skemmtilegur að aka, öruggur og áreiðanlegur með pláss fyrir flest, þó sérstaklega – þig og þína! Fullkomin blanda af 
krafti, sparneytni og gæðum. Komdu í heimsókn og prófaðu Honda Civic meira af okkar besta til þessa.

MEIRI BÚNAÐUR
MEIRI

MEIRI AFKÖST

Honda Civic er bíll sem er allt annað og meira. Hannaður sérstaklega fyrir þig, fjölskylduna og áhugamálin. Hann endur
ör ggi og tæknileg m firburð m Staðalbúnaður í Civic er radartengdur skriðstillir árekstrar ari akgreinaaðstoð og h



Frá degi til dags

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Einar Þór Sverrisson  FORSTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  ÚTGEFANDI OG AÐALRITSTJÓRI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
AÐSTOÐARRITSTJÓRAR: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.  
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is  MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is    
MENNING: Magnús Guðmundsson  magnus@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Halldór

Kolbrún 
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Það má svo 

velta fyrir sér 

af hverju 

ekkert heyrist 

frá borgar-

stjórnarmeiri-

hlutanum um 

allan þennan 

ofurlúxus 

sem þarna er 

fyrirhugað að 

skapa.

  

Í fyrsta áfanga 

verða þetta 

500 íbúðir 

sem munu 

standa ungu 

fólki og fyrstu 

kaupendum 

til boða. 

Víðs vegar í Reykjavík má sjá merki 
um miklar byggingaframkvæmdir og 
verið er að reisa ný hús í stað þeirra 
gömlu sem voru rifin. Einhver þess-
ara húsa máttu eflaust hverfa en við 

eigum eftir að sjá hvað kemur í stað þeirra. Óhætt 
er að segja að margir bíði með öndina í hálsinum 
eftir því hvernig til tekst og vona heitt og innilega 
að útkoman verði ekki einhver óskapnaður. Það 
er leiðinlegt að segja það, en íslenskur nútíma-
arkitektúr er einfaldlega þannig að ekki er alltaf 
ástæða til að hrópa húrra fyrir honum. Þess vegna 
á að vera auðvelt að hafa skilning og samúð með 
kvíða þeirra sem vilja að höfuðborgin sé falleg en 
óttast að þróunin sé í þveröfuga átt.

Við Hafnartorg standa yfir miklar framkvæmdir 
sem borgarbúar komast ekki hjá að verða varir við. 
Þar eiga að verða til íbúðir. Íbúðir skortir einmitt á 
höfuðborgarsvæðinu en almenningur hefur samt 
enga ástæðu til að fagna. Þessar íbúðir eru nefni-
lega alls ekki ætlaðar venjulegu fólki. Þetta eru 
lúxusíbúðir þar sem ekkert er til sparað. Óhófið er 
reyndar svo mikið að þær dýrustu munu kosta um 
400 milljónir. Það er eins og einhverjir einstakl-
ingar hafi fengið svæsið nostalgíukast og þrái að 
hverfa aftur til áranna fyrir hrun þegar flottræfils-
hátturinn var svo umsvifamikill að gull var jafnvel 
lagt sér til munns í veislum, eins og frægt varð.

Íbúðirnar við Hafnartorg eru hannaðar fyrir þá 
allra ríkustu. Ólíklegt er þó að íslenskir auðmenn 
muni hreiðra um sig í þessum lúxusíbúðum. Þeir 
þola ekki hverjir aðra. Það yrði þeim ofraun að 
þurfa að mætast reglulega í lyftunni eða á stiga-
ganginum og neyðast til að bjóða góðan daginn. 
Þeir gætu aldrei sætt sig við slíkt sambýli. Íbúð-
irnar hljóta því að vera hugsaðar fyrir erlenda auð-
kýfinga. Ólíklegt er að þeir setjist hér að, en ekki er 
útilokað að þeir vilji eiga hér afdrep þegar þeir þrá 
tilbreytingu frá lífi í stórborgum á borð við New 
York, París og Róm.

Fólk þarf ekki að vera í Sósíalistaflokknum til 
að spyrja sjálfsagðra spurninga eins og af hverju 
slík ofuráhersla sé lögð á hag auðjöfra að þeim 
sé ætlaður alveg sérstakur staður í hjarta Reykja-
víkur. Það má svo velta fyrir sér af hverju ekkert 
heyrist frá borgarstjórnarmeirihlutanum um allan 
þennan ofurlúxus sem þarna er fyrirhugað að 
skapa. Ekki er hægt að ætla annað en meirihlutan-
um þyki þetta hið besta mál. Allavega heyrast ekki 
óánægjuraddir úr þeim ranni. Finnst Vinstri græn-
um í borginni það virkilega vera brýnt forgangs-
mál að hlaða undir auðmenn? Hvar er jafnaðar-
stefna Samfylkingarinnar, er henni bara veifað 
stundum en falin þess á milli? Og eru Píratar að 
breytast í örgustu kapítalista? Er Björt framtíð svo 
buguð að hún getur ekki lengur tjáð sig? Gott væri 
að fá svör við þessum spurningum fyrir kosningar. 
Og um leið á að spyrja þennan sama meirihluta: 
Eruð þið búin að selja verktökum og fjárfestum sál 
ykkar og sannfæringu?

Meiri lúxus

Opinn kynningarfundur í Þingsal 2 á Icelandair Hótel Reykjavík Natura 
24. maí 2018, kl. 8:30-10:00

Hvað borða erlendir ferðamenn? – niðurstöður kannana Gallup og Maskínu 
Svavar Halldórsson, framkvæmdastjóri markaðsstofunnar Icelandic Lamb

Hvers virði er að erlendir ferðamenn borði íslenskan mat?
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

Hvernig er best að kynna matarauð Íslands fyrir erlendum ferðamönnum?
Brynja Laxdal, framkvæmdastjóri Matarauðs Íslands

Dagskrá:

áhugasamir eru beðnir að skrá þátttöku á 
www.bbl . i s

AÐGANGUR ÓKEYPIS

Hvað borða erlendir
FERÐAMENN?

Sara Lind Þrúðardóttir,  framkvæmdastjóri Icelandic Trademark Holding

VIÐBURÐURINN VERÐUR LIVE Á FACEBOOKSÍÐU BÆNDABLAÐSINS

Fundarstjóri:

Yfirstandi kjörtímabil hefur verið mesta uppbygg-
ingarskeið í sögu borgarinnar. Aldrei áður hafa 
verið jafnmargar íbúðir í byggingu í Reykjavík 

og einmitt nú. Samfélagið er að gjalda það dýru verði 
að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 
lagði niður verkamannabústaðakerfið. Fyrir vikið eru 
fjölmargir sem eiga erfitt með að koma sér öruggu þaki 
yfir höfuðið. Til að mæta þessum vanda hefur verið 
leitað fyrirmynda á Norðurlöndum. Áhersla meiri-
hluta borgarstjórnar hefur verið á fjölgun félagslegra 
leiguíbúða og uppbyggingu á vegum húsnæðisfélaga sem 
ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Þessi félög eru á vegum 
stúdenta, eldri borgara, verkalýðshreyfingarinnar og 
fleiri uppbyggingarfélaga sem byggja nú íbúðir um alla 
borg. Það er lykilatriði til að húsnæðismarkaðurinn verði 
heilbrigðari. Til viðbótar byggja Félagsbústaðir sérstök 
búsetuúrræði fyrir fatlað fólk. Fyrir síðustu kosningar 
var markmiðið sett á að yfir 2.500 leigu- og búseturéttar-
íbúðir færu af stað í Reykjavík á fimm árum. Þær verða 
yfir 3.000 og er það sérstakt fagnaðarefni. Ekki veitir af.

Húsnæði um alla borg
Uppbygging öruggari leigumarkaðar heldur áfram á 
næsta kjörtímabili. Til viðbótar er nauðsynlegt að auka 
möguleika ungs fólks og fyrstu kaupenda til að eignast 
hagkvæmt húsnæði. Til að slík verkefni verði að veru-
leika hefur borgin tekið frá lóðir fyrir slíkar íbúðir í 
Skerjafirði, á Veðurstofuhæð, á lóð Stýrimannaskólans, 
í Bryggjuhverfinu í Grafarvogi, Gufunesi og í Úlfarsár-
dal. Í fyrsta áfanga verða þetta 500 íbúðir sem munu 
standa ungu fólki og fyrstu kaupendum til boða. Sjötíu 
hugmyndir bárust í hugmyndaleit að uppbyggingar-
verkefnum fyrir þennan hóp í vetur og næsta skref er að 
fá beinar tillögur og tilboð frá áhugasömum uppbygg-
ingaraðilum. Við val á samstarfsaðilum mun borgin m.a. 
horfa til þess hve hratt viðkomandi getur skilað hús-
næðinu og á hvaða kjörum. Þetta er enn eitt verkefnið 
sem gerir húsnæðismarkaðinn í Reykjavík fjölbreyttari 
og heilbrigðari.

Húsnæði fyrir ungt fólk 
og fyrstu kaupendur

Dagur B. 
Eggertsson
borgarstjóri

Símatími borgarstjóra
Það er altalað milli ritstjórna 
landsins hve erfitt getur verið að 
ná tali af borgarstjóra Reykja-
víkur en oft er auðveldara að 
ná á ríkisstofnun á helgidegi en 
honum. Þegar um erfið mál er 
að ræða er algengt í tilviki Dags 
að fátt sé sagt eða þá að hann 
eða aðstoðarmaður hans vísi á 
aðra. Dæmi eru um að fjölmiðlar 
hafi velt því fyrir sér að sitja 
fyrir Degi í einhverri af hans 
fjölmörgu  uppákomum til að 
koma spurningum, sem sjálfsagt 
er að ráðamenn svari, til hans. Í 
vissum tilfellum er skiljanlegt að 
svara ekki um hæl, en bagalegt 
er ef það verður reglan í stað 
þess að vera undantekning.

Öfugur endi
Í aðdraganda sveitarstjórnar-
kosninganna hefur borið á því 
að nokkur framboð ætli sér 
að byrja á öfugum enda. Sum 
kosningaloforðin bera nefnilega 
með sér að flokkarnir stefni að 
því að breyta ýmsu – en hin nýja 
framkvæmd myndi ekki vera í 
samræmi við landslög. Enn aðrir 
ætla sér hluti sem ekki verður 
breytt nema með því að Alþingi 
taki sig til og geri það. Þau fram-
boð ættu kannski að íhuga að 
draga sig í hlé í bili og keyra af 
fullu afli á næstu þingkosningar 
til að þau fjölmörgu mikilvægu 
mál sem heyra undir sveitar-
stjórnir fái að vera í forgrunni 
nú. joli@frettabladid.is
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Það hefur verið dapurlegt að 
fylgjast með umræðunni um 
Hvalárvirkjun á Ströndum und-

anfarnar vikur í aðdraganda kosn-
inga. Minnsta sveitarfélag landsins er 
klofið í herðar niður og þrír af fimm 
fulltrúum sveitarstjórnar Árnes-
hrepps, með sveitarstjórann í broddi 
fylkingar, leggja allt í sölurnar til að 
þröngva í gegn umdeildri og óaftur-
kræfri framkvæmd. Hjólin eru smurð 
með margvíslegum stuðningi og lof-
orðum framkvæmdaaðilans Vestur-
verks, sem meðal annars hefur greitt 
lögfræðireikninga sveitarstjórnar og 
reikninga ótengda framkvæmdinni, 
líkt og komið hefur fram undanfarið.

Hvar eru raddir þeirra Vestfirð-
inga sem vilja staldra við og leyfa 
náttúrunni að njóta vafans? Þessar 
raddir eru til, það veit ég vel eftir 
fjölmargar heimsóknir mínar á Vest-
firði í gegnum árin. Nýverið stóð ég 
fyrir fjölsóttum fyrirlestri á Ísafirði 
um ósnortin víðerni. Þeir ráðamenn 
vestfirskir sem mest hafa gagnrýnt 
viðhorf náttúruverndarsinna mættu 
ekki á fundinn. Nokkrum dögum 
síðar fjölmenntu þeir hins vegar á 
málþing á vegum Vesturverks á Ísa-
firði. Ég hef síðan reynt að fá ýmsa 
aðila fyrir vestan til að skipuleggja 
annað málþing sem væri opið öllum 
og þar sem fleiri viðhorf gætu komið 
fram. Enginn hefur sýnt þessu erindi 
mínu áhuga, nema Vestfjarðastofa 
sem vill þó aðeins halda málþingið 
eftir kosningar!

Tíminn til að ræða svo umfangs-
mikla og umdeilda framkvæmd er 
hins vegar einmitt fyrir kosningar. 
Það er vert að íhuga af hverju raddir 
þeirra sem vilja vernda ósnortnu 
víðernin upp af Ófeigsfirði hafa ekki 
verið meira áberandi á Vestfjörðum. 
Þessi víðerni eru við þröskuld mestu 
náttúrugersema Vestfjarða, Dranga-
skarða og friðlandsins á Hornströnd-
um. Gæti skýringin verið sú að valda-
miklir aðilar innan kjördæmisins 
vilja stýra umræðunni?

Nýlega sendi Vesturverk snotran 
bækling inn á öll heimili á Vestfjörð-
um. Þar eru kostir virkjunar tíund-
aðir með aðaláherslu á aukið raf-
magnsöryggi á Vestfjörðum. Aukið 
rafmagnsöryggi er vissulega brýnt 
úrlausnarefni fyrir Vestfirðinga en 
Hvalárvirkjun mun ekki leysa þann 
vanda. 

Lítið er rætt um hringtengingu 
rafmagnslína á Vestfjörðum, sem 
lengi vel var ein helsta röksemdin 

með virkjun, en þau rök virðast nú 
hafa misst vægi – enda ekkert fast í 
hendi um framkvæmd slíkrar hring-
tengingar. Sama á við um fjölda 
langtímastarfa við virkjunina sem 
talsvert var gert úr um hríð en verða 
líklega engin. Loforð um aukið 
afhendingaröryggi rafmagns og 
aukna atvinnu fyrir Vestfirðinga eru 
því orðin tóm.

Í sama bæklingi lofar Vesturverk 
að verði af virkjun muni þeir sjá um 
að klæða skólahúsið í Árneshreppi 
og leggja hitaveitu og þriggja fasa raf-
magn í Norðurfjörð. Enn dapurlegra 
er þó fyrirheit verktakans um að 
opna fyrir rennsli í Hvalá yfir hásum-
arið þannig að ferðamenn geti notið 
fossins Drynjanda með fullu vatns-
rennsli, en verði af virkjun verður 
rennsli í honum að jafnaði aðeins 
5% af meðalrennsli.

Drynjandi er einn af fimm fossum 
á þessu svæði sem eru ómetanlegir og 
á heimsmælikvarða. Nafn sitt dregur 
fossinn af drununum sem myndast 
þegar vatnið fellur beljandi niður í 
næstum 100 metra djúp árgljúfrin 
sem eru með þeim tilkomumestu á 
Vestfjörðum. Verði af virkjun munu 
drunurnar hverfa og í stað hvítu 
ábreiðunnar blasir við veiklulegur 
strengur. Ég trúi því ekki að Vest-
firðingar vilji fórna svona „Gullfossi“ 
fyrir megavött til stóriðju – enda gæti 
hann óvirkjaður, ásamt mörgum 
öðrum fossum á svæðinu, skapað 
íbúum Árneshrepps og Vestfirðing-
um öllum ómetanleg verðmæti. Nátt-
úran getur nefnilega verið meira virði 
ósnortin til lengri tíma en virkjuð.

Munum af hverju ferðaþjónusta 
er orðin helsta tekjulind Íslend-
inga í dag. Veigamestu rökin fyrir 
verndun svæðisins eru þó að gefa 
komandi kynslóðum Íslendinga og 
ferðamanna færi á að njóta þessara 
einstöku náttúrugersema fremur en 
að selja þær erlendum auðjöfrum 
og auðsveipum umboðsmönnum 
þeirra.

Náttúrulaus umræða í boði Vesturverks
Tómas 
Guðbjartsson
læknir

Drynjandi sl. sumar og tölvugerð mynd eins og ætla má að fossinn líti út eftir virkjun Hvalár. Fólkið efst á myndinni 
sýnir stærð fossins og árgljúfursins.  MYND/TÓMAS GUÐBJARTSSON

Sólgler 
með styrkleika 
fylgja kaupum 
á gleraugum.

Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
S:587 2123

FJÖRÐUR
S: 555 4789

Nánari upplýsingar á www.bsv.is eða bsv@bsv.is og í síma 571 4000

· Tengist símanum með Bluetooth.
· HQ voice hljómgæði með „noice cancellation“

Handfrjáls búnaður í bílinn.

Sekt fyrir að tala í símann undir stýri 
án handfrjáls búnaðar er 40.000 kr.

Ég trúi því ekki að Vest-

firðingar vilji fórna svona 

„Gullfossi“ fyrir megawött 

til stóriðju – enda gæti hann 

óvirkjaður, ásamt mörgum 

öðrum fossum á svæðinu, 

skapað íbúum Árneshrepps 

og Vestfirðingum öllum 

ómetanleg verðmæti. Nátt-

úran getur nefnilega verið 

meira virði ósnortin til lengri 

tíma en virkjuð.
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Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Vikutilboð
17. til 24. maí

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

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

       

Aðeins  201.080 kr.

30%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

af Shape Delux dýnu 
15% af botni

SHAPE DELUXE 
og Pertect T stillanlegur botn
Shape Deluxe 90 x 200 heilsudýna og Perfect T 
stillanlegur botn. Meðal eiginleika Perfect T er að hann 
er með nuddi, þráðlausri fjarstýringu, USB-tengi, LED 
lýsinguog tveimur mótorum. 

Fullt verð: 248.900 kr.

 
ÍBV - FH 0-0 
 

Fjölnir - KR 1-1 
1-0 Arnór Breki Ásþórsson (35.), Pálmi Rafn 
Pálmason (viti) (52.) 

Nýjast
Pepsi-deild karla

Efri
Breiðablik 10
FH  10
Grindavík 7
Fylkir 7
Valur                   6 
Fjölnir                6

Neðri 
KR                       6
Víkingur           5  
KA                       4 
Stjarnan           3 
Keflavík            1
ÍBV                      1

Staðan
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SPORT
Fimmta umferð Pepsi-deildar karla hófst í gær

Liðin gerðu jafntefli Fjölnir og KR skildu jöfn þegar liðin mættust í fimmtu umferð Pepsi-deildar karla í knatt-
spyrnu í Grafarvogi í gærkvöldi. Hér skallar Albert Watson boltann frá marki KR. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HANDBOLTI Andri Heimir Friðriksson, 
leikmaður nýkrýndra Íslandsmeistara 
í handbolta karla, ÍBV, mun hefja 
næsta keppnistímabil í leikbanni. 
Aganefnd HSÍ hafði áður úrskurðað 
Andra Heimi í eins leiks bann fyrir 
brot hans á Gísla Þorgeiri Kristjáns-
syni, leikmanni FH, og tók Andri 
Heimir það leikbann út í fjórða leik 
liðanna í úrslitum Olís-deildarinnar 
á laugardaginn.

Í úrskurði aganefndar frá því 
um helgina um eins leiks bannið 
kom fram að aganefndin ætlaði að 
úrskurða að nýju um brot Andra 
Heimis eftir að liðin hefðu skilað 
greinargerð um málið. Seinni úrskurð-
urinn skæri úr um hvort Andra Heimi 
bæri að refsa frekar en gert hafði verið.

Mismunandi túlkun á reglugerð
Nefndarmenn í aganefnd HSÍ urðu 
ósammála um það hvort refsa bæri 
Andra Heimi frekar og kristallast í 
úrskurði meirihluta og sératkvæði 
minnihluta munur á afstöðu nefnd-
armanna til þess annars vegar hvort 
brot Andra Heimis sé svo gróft að 
það skaði íslenskan handbolta og 
hins vegar hversu víðtæka heimild 
stjórn HSÍ hefur til þess að skjóta 
málum til aganefndar.

Meirihluti aganefndarinnar 
tekur í fyrsta lagi fram að nefndin 
sé sjálfstæð í störfum sínum og hún 
lúti ekki boðvaldi stjórnar HSÍ. Þá 
telur meirihlutinn að stjórn HSÍ sé 
heimilt að vísa til aganefndarinnar 
atvikum sem ekki koma fram í 
atvikaskýrslu dómara og eru þess 
eðlis að skaðað geti ímynd hand-
boltaíþróttarinnar. Það er, að fari 
grófleiki brots framhjá dómara 
leikja og ekki komi fram í atvika-
skýrslu dómara skýrsla um brotið 
geti stjórn HSÍ skotið atvikinu 
til aganefndar til úrskurðar telji 
hún brotið svo alvarlegt að það 
geti skaðað ímynd handboltans á 
Íslandi.

Þessu er minnihlutinn hins vegar 
ósammála og telur að vísa hefði átt 
málinu frá þar sem brotið hefði ekki 
áhrif á úrslit leiksins. Stjórn HSÍ eigi 
eingöngu að geta vísað máli til aga-
nefndarinnar sé um rangan dóm að 
ræða.

Minnihlutinn telur enn fremur 
að ákvörðun stjórnar HSÍ hafi verið 
tekin undir þrýstingi fjöl- og sam-
skiptamiðla og þessi úrskurður gæti 
leitt af sér ormagryfju sem muni 
lýsa sér í því að kærum vegna starfa 
dómara muni fjölga umtalsvert í 
framtíðinni. hjorvaro@frettabladid.is

Aganefndin klofnaði  
í ákvörðun refsingar 
Eyjamaðurinn Andri 
Heimir Friðriksson mun 
hefja næstu leiktíð í 
eins leiks banni, en ekki 
var samhljómur um þá 
ákvörðun í úrskurði aga-
nefndar HSÍ.

Úrskurður aganefndar 

HSÍ um refsingu Andra 

Heimis Friðrikssonar, 

leikmanns ÍBV, sýnir fram á 

mismunandi afstöðu nefnd-

armanna aganefndarinnar til 

brots Andra Heimis og þess 

hvort stjórn HSÍ eigi að geta 

vísað brotum leikmanna til 

aganefndarinnar hafi dómar-

inn séð atvikið.
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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
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www.renault.is

Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.217.000 kr. án vsk.
2.750.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 2.943.000 kr. án vsk.
3.650.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.669.000 kr. án vsk.
 4.550.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

FÓTBOLTI Hannes Þór Halldórsson, 
landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, 
var tekinn af velli í hálfleik vegna 
meiðsla þegar lið hans, Randers, 
tryggði sæti sitt í efstu deild með 
sigri gegn Lyngby í umspili um það 
að forðast fall úr dönsku úrvals-
deildinni í knattspyrnu í gær.

Íslenskir knattspyrnuáhugamenn 
hugsa fyrst og fremst um þátttöku 
lykilleikmanna okkar á HM í sumar 
þessa dagana og hvarflaði hugur 
þeirra strax að því að þeir gætu 
tekið þátt á mótinu í sumar þegar 
fregnir bárust af meiðslunum. 

Hannesi Þór var bæði efst í huga 
að hafa bjargað sér frá falli og að 
meiðslin væru ekki alvarleg þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum í 
gærkvöldi.

„Ég fann fyrir eymslum í nára 
þegar svona 20 mínútur voru liðn-
ar af leiknum. Þetta var svo komið 
á það stig að ég átti erfitt með að 
sparka almennilega í boltann. Mig 
langaði að klára leikinn, en um leið 
hafði ég þá tilfinningu að ég gæti 
gert illt verra með því að sparka af 
alefli í boltann,“ segir Hannes Þór.

„Ég lét þjálfarann vita hvernig 
staðan var í hálfleik og það var hans 
ákvörðun að taka mig út af. Ég met 
það þannig að þetta sé væg fyrsta 
stigs tognun í nára sem hefði getað 
orðið verri. Þjálfarinn mat það svo 
að það væri betra að skipta mér út 
af og það var líklega skynsamleg 
ákvörðun,“ segir Hannes Þór um 

meiðslin sem hann fann fyrir.
„Það er ofboðslega góð tilfinn-

ing að hafa náð að bjarga okkur frá 
falli eftir kaflaskipt tímabil. Þessi 
tilfinning er ekkert ósvipuð því að 
fagna titli. Við byrjuðum tímabilið 
mjög illa og það leit allt út fyrir að 
við myndum falla. Eftir að deild-
inni var skipt í efri og neðri hluta 
þá höfum við hins vegar spilað vel 
og tryggðum okkur sætið með sigr-
inum í gær,“ segir Hannes um tíma-
bilið hjá Randers.

„Ég held að þetta séu þannig 
meiðsli að ég muni ekki verða lengi 
frá. Ég þekki líkama minn nokkuð 
vel og met það þannig að meiðslin 
séu lítils háttar. Ég ætla að fagna 
sætinu í kvöld með liðsfélögunum. 
Svo tekur við bara stutt frí og svo 
fer maður á fullt að huga að næstu 
verkefnum með landsliðinu og 
einbeitingin fer fullt á HM-undir-
búninginn,“ segir Hannes Þór um 
framhaldið hjá sér. 
hjorvaro@frettabladid.is

Meiðsli Hannesar Þórs ekki alvarleg
Hannes Þór Halldórsson og félagar hans hjá Randers eru sloppnir við fall eftir skin og skúrir á leiktíðinni. Hannes fór meiddur af velli í 
lokaleik Randers í dönsku úrvalsdeildinni, en hann telur að hann verði ekki lengi frá vegna meiðslanna sem hann varð fyrir í leiknum.  

Hannes Þór Halldórsson landsliðsmarkvörður fagnar sigri Randers í leik liðsins fyrr á þessari leiktíð. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég held að þetta séu 

þannig meiðsli að ég 

muni ekki verða lengi frá. Ég 

þekki líkama minn nokkuð 

vel og met það þannig að 

meiðslin séu lítils háttar.

Hannes Þór Halldórsson
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Chelsea bjargaði 
sér fyrir horn með 
bikarmeistaratitli 
Eden Hazard tryggði Chelsea áttunda bikarmeistaratitilinn í sögu félagsins og sá 
til þess um leið að Manchester United fer titlalaust í gegnum keppnistímabilið. 
FÓTBOLTI Chelsea varð á laugardag-
inn enskur bikarmeistari í knatt-
spyru karla í áttunda skipti í sögu 
félagsins. Chelsea bar sigurorð af 
Manchester United með einu marki 
gegn engu í úrslitaleiknum sem 
fram fór á Wembley. 

Eden Harzard skoraði sigurmark 
Chelsea með marki úr vítaspyrnu 
um miðbik fyrri hálfleiks. Chelsea 
tókst þar með að vinna einn titil á 
nýlokinni leiktíð, en Manchester 
United fór aftur á móti í gegnum 
tímabilið án þess að vinna titil. 

Það er huggun harmi gegn fyrir 
stuðningsmenn Manchester United 
að liðið er á leiðinni í Meistaradeild 
Evrópu, en Chelsea mun hins vegar 
leika í Evrópudeildinni á næstu 
leiktíð.

Mikið hefur verið rætt og ritað 
um framtíð Antonio Conte hjá 

Chelsea, en titilvörn liðsins gekk 
ekki vel á leiktíðinni sem var að 
ljúka og liðið hafnaði í fimmta sæti 
deildarinnar.

Nú er spurning hvort Roman 
Abrahamovic, eigandi Chelsea, sem 
gat ekki verið viðstaddur á bikarúr-
slitaleiknum þar sem hann er ekki 
með landvistarleyfi á Englandi eins 
og sakir standa, álítur fyrrgreindan 
árangur liðsins í deildinni og bikar-
meistaratitil ásættanlegan og held-
ur Conte í brúnni á næstu leiktíð. 

Conte sagði í samtali við enska 
fjölmiðla eftir leikinn að það þyrfti 
að gera miklar breytingar hjá félag-
inu ætlaði liðið sér að berjast um 
Englandsmeistaratitilinn. Sú breyt-
ing felst að öllum líkindum annað-
hvort í því að Conte hverfi af braut 
eða hann fái rými til þess að hrista 
upp í leikmannahópi liðsins. Sé 

litið til sögunnar hvað veltu á knatt-
spyrnustjórum í tíð Abrahamovic 
hjá Chelsea varðar er ekkert víst að 
titill í lok leiktíðar verði til þess að 
Conte haldi starfi sínu. 

José Mourinho, knattspyrnustjóri 
Manchester United, hefur verið 
gagnrýndur í allan vetur fyrir að 
liðið spili varnarsinnaða og leiðin-
lega knattspyrnu og gagnrýnendur 
portúgalska knattspyrnustjórans 
fengu byr í seglin fyrir næstu gagn-
rýnisöldu þegar liðinu mistókst að 
skora í  þessum leik. 

Mögnuð tölfræði Mourinho 
þegar kemur að sigrum í úrslita-
leikjum þar sem hann er við stjórn-
völinn sem knattspyrnustjóri 
versnaði með þessu tapi, en hann 
hefur nú haft betur í 12 af þeim 15 
úrslitaleikjum sem hann hefur stýrt.  
hjorvaro@frettabladid.is 

Antonio Conte, knattspyrnustjóri Chelsea, var vitanlega glaður í leikslok þegar hann lyfti bikarnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Klettháls 13   ·   hnb.is   ·   590 5040

Audi Q5 
Quattro 2.0 TDI

2016 6.490.000
18” álfelgur, dráttarbeisli,  fjarlægðarskynjarar, loftkæling, lyklalaust 
aðgengi/ræsing, rafmagnsopnun/lokun á afturhlera, sportsæti, 
ISOFIX festingar í aftursætum, kastarar, LED dagljós, LED framljós 
o.fl. Verksmiðjuábyrgð í gildi til júlí 2021 eða 150.000 km. aksturs, 
hvort sem fyrr kemur. Forsendur fyrir því að ábyrgðarframlengingin 
gildi er að bifreiðin sé þjónustuð af viðurkenndum þjónustuaðila.

30.000Ekinn

30

Raf / Bensín

Ekinn þús. km.

Myndir á vef 

Dísil

Fjórhjóladrif

Metan & bensín

Sjálfskiptur

Beinskiptur

Rafmagnsbíll

Fleiri bílar og 
myndir á netinu: hnb.is

Nokkrir góðir 
inn í sumarið

VW Golf Variant
Comfortline R-Line 1.4 TSI

4.190.0002017

6

BMW 218D
F46 Grand Tourer

2015

40

3.390.000

Mercedes-Benz A220
CDI

2014

61

3.990.000 

Toyota RAV4
GX Plus

2014

72

3.140.000 

Mitsubishi Pajero
Instyle 3.2 DID

6.390.0002016

67

Skoda Superb Combi
Style 2.0 TDI

5.290.0002017

37

4.990.000TILBOÐ

3.490.000TILBOÐ 2.850.000TILBOÐ
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KYNNINGARBLAÐ

Salsakommúnan stendur 
fyrir salsaballi á fimmtu-
dag, 24. maí, í Iðnó. Ballið 
er þó ekkert venjulegt 
ball heldur líka útgáfu-
tónleikar fyrstu breið-
skífu hljómsveitarinn-
ar.   ➛4
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Sérverslun fyrir 
fluguveiðimanninn
Flugubúllan byrjaði sem vefverslun en hefur nú einnig opnað glæsilega 
veiðibúð í Kópavogi. Galdurinn á bak við ört stækkandi rekstur er full-
komin þjónusta, góðar vörur og rétt verðlagning. ➛2

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?

Finndu þitt starf á 
atvinna.frettabladid.is

„Við vorum orðnir þreyttir á þeirri verðlagningu sem var í gangi og vorum við ekki einir um það,“ segir Halldór Gunnarsson, einn eigenda Flugubúllunnar. 
MYND/SIGTRYGGUR ARI



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 | 

Í lok síðasta árs var veiðibúðin 
Flugubúllan opnuð í Hlíðasmár-
anum í Kópavogi en hún hafði 

verið starfrækt sem vefverslun um 
rúmlega eins árs skeið. Megin-
markmiðið hefur þó alltaf verið 
það sama; að bjóða upp á stanga-
veiðibúnað og vörur frá þekktum 
merkjum á betra verði en tíðkast 
annars staðar, að sögn Halldórs 
Gunnarssonar, eins af þremur 
eigendum Flugubúllunnar. „Ferða-
lagið hófst að vísu ári áður, eða 
á haustmánuðum 2015, en þá 
hófum við sölu á silunga- og laxa-
flugum undir engu sérstöku nafni. 
Við vorum orðnir þreyttir á þeirri 
verðlagningu sem var í gangi og 
vorum við ekki einir um það. Enda 
gekk salan mjög vel árið 2016, en 
við seldum silunga- og laxaflugur 
langt undir því verði sem var í 
gangi á þeim tíma.“

Flugubúllan var stofnuð af æsku-
félögum sem auk Halldórs eru 
Sigurður Hafsteinsson og Steinþór 
Jónsson og hafa þeir verið for-
fallnir veiðimenn til fjölda ára.

Gamalgróin merki
Þeir gerðu í upphafi dreifingar-
samning við breska fyrirtækið 
Madison um umboðs- og dreifing-
arrétt á stangaveiðivörum undir 
merkjum Leeda og Wychwood 
sem eru að sögn Halldórs gamal-
gróin og virt bresk merki í veiði-
heiminum þó þau hafi ekki verið 
mjög þekkt hér á landi. „Vefversl-
unin gekk vonum framar og við 
svöruðum ákalli viðskiptavina 
okkar um hefðbundna verslun, við 
hlið netverslunarinnar sem er enn 
aðalsmerki okkar. Galdurinn á bak 
við ört stækkandi rekstur okkar 
er þó ekki flókinn; fullkomin 
þjónusta, góðar vörur og rétt verð-
lagning.“

Fluguveiðin í fyrirrúmi
Flugubúllan sérhæfir sig í vörum 
ætluðum fluguveiði þó aðrar vörur 
séu einnig fáanlegar að einhverju 
ráði. „Við seljum flugur frá fjórum 
framleiðendum fyrir utan eigin 
framleiðslu. Þetta eru Fulling 
Mill sem eru gríðarlega stórir og 
þekktir á heimsvísu, skoska fyrir-
tækið Fario Fly sem sérhæfir sig í 
framleiðslu á ýmiss konar silunga-
flugum, Shadow Flies og Turrall. 
Fyrr á árinu gerðum við umboðs- 
og dreifingarsamning við banda-
ríska fyrirtækið UMPQUA sem er 
með stærstu fluguframleiðendum 
heims. Í sumar munum við selja 
laxaflugur frá UMPQUA en þær eru 
sagðar betri en bestu laxaflugur 
heims. Við bjóðum einnig upp á 
mikið úrval af tólum og tækjum frá 
UMPQUA og gott úrval af töskum.“

Mikið úrval
Wychwood Game er það merki 
sem verslunin hefur haft í fyrir-
rúmi frá því hún hóf rekstur enda 
um gríðarlega vandaðar og góðar 
stangaveiðivörur í milliverðflokki 
að ræða, segir Halldór. „Wych-
wood býður upp á flest sem snýr 
að þörfum fluguveiðimannsins, 
hvort sem um er að ræða stangir, 
hjól, línur, fatnað, eða vöðlur. 
Vörur þeirra hafa verið að gera 
það gríðarlega gott í gegnum árin 
og viðskiptavinir okkar hafa verið 
afskaplega ánægðir með 
stangir frá þeim.“

Meðal annarra 
vörumerkja 
sem Flugu-
búllan hefur til 
sölu má nefna 
finnska merkið 
Alfa Fishing sem 
m.a. býður upp 
á hágæða flugu-
hjólalínu sem 
kemur í ótrúlega 
glæsilegu litaúr-
vali og risa-
merkið Guide line 
en innan þess eru 

mjög breiðar vörulínur í tengslum 
við fluguveiði. „Guide line er auk 
þess dreifingaraðili fyrir önnur 
vörumerki og njóta viðskiptavinir 
okkar þess. Þar má t.d. nefna hina 
vinsælu vöðluskó frá bandaríska 
fyrirtækinu Kork ers.“

Spennandi vörur í sumar
Í sumar verður að sjálfsögðu boðið 
upp á margar nýjar vörur, segir 
Halldór. „Þar má nefna nýjar flugur 
frá UMPQUA sem hafa ekki verið 
fáanlegar hér á landi í mörg ár. 
Wychwood Game kemur með nýja 
flugu-
stöng 

seinnipartinn í júní sem ber nafnið 
Wychwood RS Competition og er 
mun kraftmeiri en jafnframt léttari 
en eldri stangir. Svo erum við að 
hefja sölu á nýstárlegum flugu-
stöngum frá Alfa Fishing í júní, en 
það er Orion 4D flugustangalínan 
sem er hönnuð með hinni nýstár-
legu 4-D tækni sem byggir á að 
sameina flugustöng og hjól í eina 
heild.“

Opnunartími sem hentar
Verslun Flugubúllunnar er opin 
á óhefðbundnum tíma að sögn 
Halldórs. „Við opnum kl. 16 alla 
virka daga og lokum kl. 20. Við 
fundum fyrir því að viðskiptavinir 
okkar vildu helst vera í rólegheit-
unum hjá okkur eftir að vinnudegi 
lyki í stað þess að vera í spreng í 
hádeginu eða um miðjan dag. 
Um helgar er svo hefðbundinn 
opnunartími. Vissulega höfum við 
verið með séropnanir fyrir leið-
sögumenn og erlenda veiðimenn 
sem koma þá alla jafna beint af 
flugvellinum til okkar. Það hefur 

ekki verið vandamálið og bara 
sjálfsögð þjónusta.“

Allar vörur sem keyptar eru í vef-
verslun Flugubúllunnar eru sendar 
um allt land samdægurs eða næsta 
virka dag. „Þetta er einfalt og gott 
fyrirkomulag fyrir viðskipta-
vini, sérstaklega þá sem búa úti á 
landi. Við bjóðum alla velkomna 
í verslun okkar að Hlíðasmára 13 
í Kópavogi og tökum vel á móti 
veiðimönnum.“

Nánari upplýsingar á www.flugu-
bullan.is.

Halldór Gunnarsson og starfsmenn Flugubúllunnar, Ómar Smári og Árni Kristinn, taka vel á móti viðskiptavinum. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Alfa fluguhjólalínan kemur í ótrúlega glæsilegu litaúrvali. Flugubarinn er oftast á yfirfalli og mikið úrval.

Fallegar töskur frá UMPQUA.Gott úrval af vöðluskóm frá Korkers, 
Guideline og Wychwood.

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 2 .  M A Í  2 0 1 8  Þ R I ÐJ U DAG U R



Í dag er ég bara 
nokkuð góð og 

mjög sátt við að vera laus 
við gigtarlyfið. Ef ég 
gleymi að taka Nutri-
lenkið þá finn ég fljótt 
fyrir því.
Sigrún Björk Sverrisdóttir, fulltrúi 
Starfsmannafélags Suðurnesja

Nutrilenk liðbætiefnin eru 
Íslendingum góðkunn. Gold, 
Active og Gel eiga það öll 

sameiginlegt að þau hjálpa til við 
að draga úr stirðleika og verkjum 
í liðum. Nutrilenk Active smyr 

stirða liði og hjálpar fólki sem þjáist 
af minnkandi liðvökva. Nutrilenk 
Gel er kælandi og bólgueyðandi og 
hentar bæði á auma liði og vöðva. 
Nutrilenk Gold er þekktasta efnið 
en það getur hjálpað gegn brjósk-
vefsrýrnun sem virðist hrjá ótrú-
lega marga, hvort sem er vegna 
aldurs, álags eða slyss,“ segir Hrönn 
Hjálmarsdóttir, næringar- og heilsu-
markþjálfi hjá Artasan.

Byggingarefni brjóskvefs
„Helstu innihaldsefnin í Nutrilenk 
Gold er kondrótín, kollagen og kalk 
en það er unnið úr sérvöldum fiski-
beinum (aðallega úr hákörlum) sem 
eru rík af þessum efnum. Til þess að 
gera þessi innihaldsefni virk, eru þau 
meðhöndluð með ensími (hvata) 
sem smækkar stóru mólekúlin og 
gerir þau frásogunarhæf og virk sem 
frábær byggingarefni fyrir brjóskvef. 
Að auki inniheldur Nutrilenk Gold 
C-vítamín, D-vítamín og mangan til 
að auka virkni efnisins sem mest og 
hentar fólki á öllum aldri,“ útskýrir 
Hrönn.

Er laus við gigtarlyfið
Sigrún Björk Sverrisdóttir er ein af 
þeim sem taka Nutrilenk Gold alla 
daga en hún er með slitgigt í hálsi og 

finnur einnig til í axlar- og mjaðma-
liðum:

„Ég hafði tekið bólgu- og verkja-
stillandi gigtarlyf í ein sjö ár þegar 
læknirinn benti mér á að nú væri 
tími kominn á að endurskoða 
hlutina því það er ekki gott að taka 
lyfið í mjög langan tíma. Ég hafði 
stuttu áður byrjað að taka Nutrilenk 

Gold þannig að ég tók gigtarlyfið 
alveg út og fór að taka Nutrilenkið 
af fullum krafti. Fyrst 3 x 2 töflur á 
dag og síðar 3-4 töflur. Það tók mig 
nokkrar vikur að finna einhvern 
mun en ég þráaðist við og tók þá 
stundum 5 töflur á dag. Í dag er ég 
bara nokkuð góð og mjög sátt við að 
vera laus við gigtarlyfið. Ef ég gleymi 

að taka Nutrilenkið þá finn ég fljótt 
fyrir því. Nú eru fleiri í fjölskyldunni 
farnir að taka Nutrilenk Gold, m.a. 
vegna slæmsku í hnjám, og allir eru 
jafn ánægðir.“

Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og 
heilsuhillur verslana.

Laus við 
gigtarverki  
með 
Nutrilenk
NUTRILENK GOLD hefur hjálpað þús-
undum Íslendinga sem þjáðst hafa af 
liðverkjum, stirðleika eða braki í liðum. 
Ekkert lát er á vinsældum þessa lið-
bætiefnis og það fjölgar stöðugt í hópi 
þeirra sem öðlast nýtt líf.

Sigrún Björk, fulltrúi Starfsmannafélags Suðurnesja, hefur góða reynslu af Nutrilenk. MYND/STEFÁN

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Collagen Beauty 
formula

500 mg af kollageni ásamt náttúrulegri Inniheldur 5
r við kollagenframleiðslu húðarinnar.sem styður

nntaka getur hægt á öldrunareinkennumRegluleg in
fínar línur og hrukkur fari að myndast olíkum á að f

Minni hrukkur og frísklegri húð

st í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

bætiefnablöndu 

m og dregið úr 
f snemma.

3 mánaða skammtur
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Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

MAGNESÍUM VÖKVI FRÁ FLORADIX

Magnesíum er nauðsynlegt líkamanum. 

Magnesíum hjálpar til við vöðva
og taugaslökun.

Bragðgóð steinefnabland sem inniheldur
magnesíum úr lífrænum jurtum.

RADIX

r

Fæst í apotekum, heilsuvörubúðum og 
heilsuhillum verslana

Salsakommúnan er sprottin 
upp úr frjóum tónlistar-
jarðvegi Menntaskólans við 

Hamrahlíð en úr honum hafa 
meðal annars sprottið sveit-
irnar Hjaltalín, Móses Hightower, 
Sprengjuhöllin, Nýdönsk og Stuð-
menn.

„Salsakommúnan var stofnuð 
fyrir árshátíð Hamrahlíðarkórsins 
fyrir fjórum árum þar sem við 
lékum fyrir dansi,“ segir Baldvin 
Snær Hlynsson, píanóleikari 
sveitarinnar, um tildrög hennar. 
„Svo lagðist hljómsveitin í dvala í 
tvö ár en var vakin til lífsins aftur 
fyrir tveimur árum og þá fórum 
við beint í að semja efni sem við 
höfðum ekki gert áður.“ Fljótlega 
kom í ljós að efnið vildi á plötu og 
hún lítur dagsins ljós um þessar 
mundir. Platan heitir Rok í Reykja-
vík og inniheldur frumsamin lög 
og texta eftir meðlimi sveitarinnar. 
Aðspurður um af hverju salsa hafi 
orðið fyrir valinu segir Baldvin að 
þar hafi áhugi Símonar söngvara og 
Sölva, sem spilar á slagverk, ráðið 
mestu. „Þegar við vorum ráðnir 
í okkar fyrsta gigg á árshátíðinni 
voru þeir á kafi í pælingum um 
salsatónlist og í gegnum þá fórum 
við Jakob van Oosterhut að pæla í 
þessari tónlist og svo bættust hinir 
í hópinn. Og það er eiginlega bara 
stemmingin, dansinn og gleðin sem 
heillaði okkur í bandinu og gerir 
enn.“

Sveitin er sprottin úr stórum 
vinahópi í MH og meðlimir því 
fleiri en færri. „Við erum yfir-
leitt ellefu talsins,“ segir Baldvin. 
„Ryþmasveitin samanstendur af 
píanói, kontrabassa og gítar sem 
á ættir að rekja til Kúbu og kallast 
tres, svo er blásarasveit þar sem 
eru tveir trompetar, básúna og 
saxófónn, og svo er slagverkið sem 
eru timbales, kongatrommur og 
bongótrommur.“ Fastir meðlimir 
í Salsakommúnunni eru ásamt 
Baldvini þeir Símon Karl, Sölvi 
Rögnvaldsson, Sæmundur Rögn-
valdsson, Jakob van Ooster hout, 
Þorgrímur Þorsteinsson Jón Arnar, 
Björgvin Ragnar, Helgi Reyr, Snorri 
Skúlason og Helge Haahr. „Eins 
og staðan er núna eru uppruna-
legir meðlimir sveitarinnar dreifðir 
hingað og þangað um heiminn,“ 
segir Baldvin sem sjálfur hefur nám 

við Konunglega tónlistar háskólann 
í Stokkhólmi í haust, „þannig að við 
höfum þurft að fá sessjón spilara 
með okkur þegar sveitin heldur tón-
leika.“ Þannig kemur einnig nafnið 
á hljómsveitinni til. „Nafnið spratt 
af því að við erum mjög fjölmenn 
hljómsveit en líka af því að við erum 
margir hverjir mjög uppteknir og 
áttuðum okkur á því að það yrði 
ekki alltaf sama grúppan sem myndi 
spila svo við erum alltaf að kalla inn 
fólk héðan og þaðan og því er þetta 
eiginlega svona kommúna.“

Hljómsveitin heldur útgáfu-
tónleika og ball næstkomandi 
fimmtudagskvöld í Iðnó og Baldvin 
lofar sannkallaðri salsasprengju. 
„Dansarar frá Salsa Iceland mæta 
hálf níu og kenna dans og svo 
byrjum við hálf tíu. Þannig að 
fólk getur farið á dansnámskeið 

og svo strax farið að nota það sem 
það lærði.“ Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem Salsakommúnan blæs til 
dansleiks. „Við höfum haldið svona 
böll áður, bæði í Hörpu og Iðnó, og 
það hefur alltaf verið smekkfullt og 
mikil stemming og mjög gaman. 
Og nú ætlum við að halda útgáfu-
tónleikana okkar í þessu ballformi 
þar sem bæði tónlistin og dansinn 
verður í fyrirrúmi. Ég mæli með því 
að þeir sem hafa sérstakan áhuga 
tryggi sér miða tímanlega svona í 
ljósi reynslunnar,“ bætir hann við 
og lofar að þó að veðurspár geri ráð 
fyrir að það verði rok í Reykjavík á 
fimmtudaginn verði hlýtt í Iðnó.

Útgáfutónleikarnir verða eins og 
áður sagði fimmtudaginn 24. maí í 
Iðnó en miðasalan er á tix.is.

Rok í Reykjavík en hlýtt í Iðnó
Salsakommúnan stendur fyrir salsaballi á fimmtudaginn, 24. maí, í Iðnó. Ballið er þó ekkert venju-
legt ball heldur líka útgáfutónleikar fyrstu breiðskífu hljómsveitarinnar, Rok í Reykjavík.

Baldvin Snær í Iðnó þar sem útgáfutónleikar Salsakommúnunnar fara fram á fimmtudaginn. MYND/STEFÁN KARLSSON

Salsakommúnan er skipuð ellefu vinum úr MH sem féllu fyrir salsanu svo 
ekki varð aftur snúið. MYND/HANS VERA
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Svöluhöfði 12 - 270 Mos.

V. 104,9 m.

Ásvegur 15 - 104 Rvk.

-

V. 47,5 m.

Þorfinnsgata 8 - 101 Rvk.

-

 V. 49,7 m.

Laus strax

Laus strax

Opið hús miðvikudaginn 23. maí frá kl. 17:00 til 18:00 

4ra herbergja íbúðir.  V. 44,5 m. – 58,9 m.

5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær 
Opið hús í dag þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30 

V. 79,9 m.

Klukkuholt 21 - 225 Garðabær 

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

 V 54,9 m.

Blikahöfði 7 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús fimmtudaginn 24. maí frá kl. 17:30 til 18:00 

V. 74,9 m.

Spóahöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús fimmtudaginn 24. maí frá kl. 17:30 til 18:00

 V. 73,9 m.

Grenibyggð 24 - 270 Mosfellsbær 

  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Jórunn, löggiltur fasteignasali 
hjá Miklaborg, kynnir: Odda-
götu 8. Sögulegt hús sem Gunnar 

Thoroddsen byggði árið 1948 á 
eftirsóttum stað í hjarta borgarinnar. 
Glæsileg einbýlishús með stórum 
veislustofum í vinsælu hverfi, skráð 
341,0 m², þar af er bílskúr 37,4 m² og 
íbúð með sérinngangi í kjallara 54,2 
m² er inni í fermetrum.

Húsið var endurbyggt og stækkað 
árið 1957. Glæsilegar veislustofur 
látnar halda sér og stigi á milli 
hæða sem er sannkölluð listasmíð 
setur svip á eignina. Bílskúr var 
byggður árið 1994. Stór og fallegur 
suðurgarður með verönd, hellulögð 
innkeyrslan að bílskúr/húsi með 
snjóbræðslu.

Á aðalhæð er forstofa,  arinstofa, 
borðstofa og stofa en þaðan er 
útgengt á verönd. Eldhús, gestaher-
bergi, vinnuherbergi, baðherbergi og 
tvö svefnherbergi. Holið tengir hæð-
irnar saman með glæsilegum stórum 
stiga með smíðajárnshandriði. 
Vinnuherbergi er opið með norður-
glugga á fyrstu hæð sem er innréttað 
og tengt við eldhúsið. Gengið er upp 

nokkrar tröppur í eldhúsið sem er 
með stórum glugga. Eldhúsið er inn-
réttað með stórri fallegri viðar/hvítri 
innréttingu sem er L-laga og með 
eyju. Vönduð tæki. Inn af eldhúsi eru 
tvö herbergi og baðherbergi.

Á efri hæð eru þrjú stór svefnher-
bergi ásamt snyrtingu. Stórt rúmgott 
hjónaherbergi með útgengi á svalir. 
Inn af hjónaherberginu er fataher-
bergi, gufubað og baðherbergi. Bjart 
og rúmgott bókaherbergi, snyrting 
með glugga og þriðja herbergið á 
þessari hæð sem er einnig nokkuð 
rúmgott. Í kjallara er þvottahús með 

gluggum og geymsla. Innangengt er í 
einstaklingsíbúðina frá geymslugangi 
en hún er einnig með sérinngangi, for-
stofu, rúmgóðu herbergi, baðherbergi 
með sturtu og glugga, lokuðum gangi 
með skápum og lokuðu litlu eldhúsi.

Góður suðurgarður með góðum 
afgirtum palli og grasfleti. Einstakt 
tækifæri til að eignast sögulegt hús 
með sál í hjarta borgarinnar.

Allar nánari upplýsingar gefur Jórunn, 
löggiltur fasteignasali, í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

Sögufrægt og fallegt hús

Glæsilegt hús við Oddagötu í Reykjavík er til sölu hjá fasteignasölunni Miklaborg. 

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali
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Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

+354 695 8905
elin@midborg.is

Skúlagata 20 – 38,9 m

� Laus við kaupsamning -
ný máluð - hægt að 
flytja beint inn

� Eignin er skráð skv. ÞÍ 
71,1 fm

� Lyfta
� 4.hæð
� Rúmgott svefnherbergi

� Þvottaaðstaða innan 
íbúðar

� 2 gaflgluggar (stofa og
eldhús)

� Suðursvalir
� Húsvörður
� 60 ára og eldri
� Þjónusta í boði í næsta 

húsi



Strandvegur 2, 210 Garðabær
4RA HERBERGJA +  STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

Mjög góð 116,4 fm 4ra herbergja 
íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli með lyftu 
ásamt 9,3 fm geymslu, samtals 125,7 
fm. Til viðbótar er stæði í bílageymslu 
og yfirbyggðar svalir. Sjávarútsýni. 
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar. Stórar stofur.  
Til afhendingar í ágúst. 

Verð 60 millj.

Langavatnsvegur, Reykjavík, 
1,5 HA. EIGNARLAND

15.000.- fm. ( 1,5 ha.) eignarland 
á fallegum stað við Langavatn sem 
er í göngufæri við Grafarholtið í 
Reykjavík. 

Á landinu er í dag gamalt sumarhús. 
Þetta er paradísarreitur innan borgar-
marka, sannkölluð sveit í borg. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Tjarnabraut 18, Reykjanesbæ
3JA HERBERGJA + VERÖND.

Ca. 92 fm. gullfalleg jarðhæð við 
Tjarnabraut 18, Reykjanesbæ. 

Rúmgóð stofa, tvö svefnherbergi, 
þvottaherbergi og geymsla innan 
íbúðar. Gengt frá stofu á skjólgóðan 
pall. 

Verð 30,9 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Sætún
KJALARNESI/REYKJAVÍK,  

Eignarland.  
Svæði A: 3.125 lóð á spildu við 
þjóðveginn. Verð 6 millj.  
Svæði B: 7.159 fm lóð undir iðnaðar/
landbúnaðarhúsnæði.  
Verð 120 millj.  
Svæði E: 2.536 fm. lóð undir íbúðar-
hús. Verð 14,8 millj.  

Svæði F:  52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Verð 25 millj.   

Möguleiki að kaupa einstaka hluta en verð fyrir alla hlutana er 160.000.000.- 
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Valhúsabraut 13, 170 Seltj.
SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR. 

Björt og rúmgóð miðhæð á 
frábærum útsýnisstað á Seltjarnar- 
nesi. Íbúðin er skráð 120,5 fm. 
en auk þess fylgir gróðurhús og 
bílskúr, þannig að heildareignin er 
skráð 176,6 fm. Undir bílskúrnum er 
rúmgott óskráð rými sem nýtist sem 
geymsla eða tómstundarými, þar 
er m.a. snyrting. Hæðin er mjög vel 
skipulögð og með góðum svölum en 
eignin þarfnast endurbóta.  

Heiðarbyggð við Flúðir
SUMARHÚS

Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á 
góðum stað nálægt Flúðum. 

Í húsinu eru tvö svefnherbergi auk 
svefnlofts. Pallur er á fjóra vegu með 
heitum potti. Húsið er með hitaveitu. 
Ca. 11 fm. gott geymsluhús fylgir sem 
auðvelt væri að breyta í gestahús. Vel 
viðhaldin og vel skipulagður bústaður 
á frábærum stað. 

Verð 20,9 millj.

Suðurmýri 56, 
170 SELTJARNARNESI.

188 fm gott einbýli með aukaíbúð við 
Suðurmýri á Seltjarnarnesi. Eigninni 
fylgir bílskúr. Aðalhluti hússins skiptist 
í þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús, 
bað og þvottahús, gengt er út á 
suðursvalir frá stofu. Á neðri hæð 
er ágæt tveggja herbergja íbúð og 
einnig er bílskúrinn innréttaður sem 
stúdíóíbúð. 

Verð 84,9 millj.

Melabraut 9, 170 Seltjnes., sérhæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 22/5 KL. 16:30-17:00.

Vel skipulögð, ca. 130 fm. miðhæð 
í fallegu húsi við Melabraut á 
Seltjarnarnesi. Íbúðin er með þremur 
svefnherbergjum, tveimur stofum og 
sólstofu ásamt eldhúsi og baði. Húsið 
er nýlega steinað og viðgert að utan 
og lítur vel út. 

Verð 59,0 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 22. maí  
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

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups  

í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila 
ásamt stóru sérbýli og 300-500 fm atvinnuhúsnæði.

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

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

OPIÐ HÚS

2 243,3 fm 4
Mjög glæsilegt  parhús á  tveimur hæðum með glæsilegu útsýni  og innbyggðum bílskúr í  
kópavogi.  Húsið er  staðsett  innst  í  botnlanga í  rólegri  götu.   Húsið er  skráð 216,9 fm,  

bílskúrinn er  skráður 26,4 fm.  Heildarstærð eignar er  skráð 243,3 fm.  

Hlíðasmári 2

Hlíðasmári 2, 5 hæð  
S: 519-2600

FRÍTT BANKAVERÐMAT FRAM TIL 1.JÚNI 2018VANDAÐ SÖLUFERLI SEM SKILAR ÁRANGRI

Verð: 92,2 millj

MÁNALIND 19 

801 Selfoss 

Hlíðasmári 2

SPORÐAGRUNN 7 

174,2 fm 2
Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð eign í  vel  viðhöldu húsi  við  Sporðagrunn 7.  Íbúðin er  
skráð 70,7 fm,  geymsla í  sameign er  skráð 3,5 fm.  Heildarstærð eignar er  skráð 74,2 fm.  

Húsið er  Sigvaldahús!

Verð: 36,9 millj

Hlíðasmári 2

801 Selfoss 

Hlíðasmári 2

HVERFISGATA 63
1141,4 fm 3

Fallegt  4ra herbergja einbýli  á  tveimur hæðum auk kjallara.  Eignin er  skráð 141,4 
fm og skiptist  þannig að kjallari  er  skráður 45,1 fm,  1.hæð er  skráð 60,6 fm og ris/efri  

hæð er  skráð 35,7 fm og garður fylgir  lóðinni  með sólpall i  og heitum potti .

Verð: 67,5 millj
801 Selfoss 

HÖRGATÚN 19
2 1

Hugguleg 3ja herbergja íbúð á  2.  hæð.  Þessi  eign hentar  vel  þeim sem eru að leita að 
sjarmerandi  íbúð með mikla sál.  Nýbúið er  að endurnýja þakið og var  því  lokið 2018.  

Heildastærð eignar er  skráð 72 fm.

Verð: 37,9 millj
72 fm

Allar nánari 
upplýsingar veitir

Ásdís Ósk

018.

lögg.fasteignasali

S:863-0402
asdis@husaskjol.isV I Ð  T R Y G G J U M  F A R S Æ L  V I Ð S K I P T I  F Y R I R  Þ I G

Opið hús 22 maí kl 17:30-18:00 Opið hús 22 maí kl 18:30-19:00

Opið hús 23 maí kl 17:30-18:00 Opið hús 23 maí kl 18:30-19:00



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 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis i dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og vel skipulögð 100,7 fm. íbúð á 2. hæð, 
að meðtalinni sérgeymslu í fjölbýlishúsi með 
tveimur lyftum. Stofa/borðstofa er rúmgóð og 
björt með stórum gluggum til vesturs og útgengi 
á  vestursvalir.  Eldhús með upprunalegri innrétt-
ingu. Þrjú svefnherbergi. Gengið út á svalir úr einu 
herberginu. Búið er að endurnýja allt ofnakerfi í 
íbúðinni. Sameign hússins er öll mjög snyrtileg.  

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 41,9 millj.

tveimur hæðum með innbyggðum 30,0 fm. bíl-
skúr á einstökum útsýnisstað við Bæjargötu 4 í 
Urriðaholti í Garðabæ. 

frágenginni lóð með viðarverönd til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hita-
lögnum undir.  Að innan skilast eignin tilbúin 
undir innréttingar.  Allir gluggar í húsinu er ál/
tré gluggar. 

Úti - Inni arkitektum og er virkilega fallegt með 
bogadregnu þaki, mikilli lofthæð á efri hæð og 
fallegri gluggasetningu. 

Verð 84,9 millj. 

Ljósheimar 14-18. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð - laus strax.

Bæjargata –  Nýtt parhús í Urriðaholti í Garðabæ. 

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45 
Falleg og sjarmerandi 80,9 fm. íbúð á 1. hæð, 
jarðhæð við Brekkustíg. Fallegir loftlistar, rósettur, 
viðarfjalir og panell á veggjum gefa íbúðinni mikinn 
karakter. Stofa með gluggum til suðurs og austurs. 
Útgengi er úr íbúð út í fallegan, skjólgóðan og 
afgirtan bakgarð. Upphituð geymsla á baklóð með 
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Skipt var um gler 
íbúðar og gluggar málaðir að utan fyrir 2 árum 
síðan.

Góð íbúð á þessum vinsæla stað í gamla 
Vesturbæ Reykjavíkur.

Verð 42,9 millj.

Góð 73,1 fm. íbúð á 1. hæð, jarðhæð, að með-
talinni sér geymslu á þessum eftirsóttum stað við 
Fálkagötu. 

Stofa með gluggum til suðurs. Rúmgott svefnher-

nágrenni. 

Verð 32,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45 
Góð 128,4 fm. efri sérhæð ásamt 25,1 fm. bílskúr 

-
sýni úr íbúðinni er frábært. Borðstofa með útgengi 

innaf. Eldhús og baðherbergi er endurnýjað. Lóðin 
er hornlóð 927,0 fm. að stærð. 

Hæðin getur verið laus til afhendingar við 
kaupsamning. 

Verð 49,9 millj.

Brekkustígur 19. 3ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi.

Fálkagata 12.  2ja herbergja íbúð.

-
töldum 29,5 fm. bílskúr við Dimmuhvarf 7b í 
Kópavogi.  Eignin er vel staðsett í lokaðri götu. 
Mikil kyrrð umhverfis eignina. 

-
gengið að utan með steyptri innkeyrslu og 
stéttum með hitalögnum undir, en að öðru leyti 
afhendist lóð grófjöfnuð. 

eru um 30 fm. Glæsilegt útsýni af norðursvöl-
um, m.a. að Esjunni, Úlfarsfelli og yfir Elliðavatn.

2,6 metrar á neðri hæð. Afhending eignarinnar 
er við kaupsamning. Auðvelt er fyrir kaupanda 
að gera skipulagsbreytingar að innan þar sem 
húsið skilast fokhelt án innveggja.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Mjög fallegt 115,0 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum á baklóð við Óðinsgötu 6a auk 6,0 fm. 
geymsluskúrs á lóð hússins. Alrými, sem í eru eld-
hús og stofa með flotuðu og lökkuðu gólfi, gólfhita, 
aukinni lofthæð og fallegum viðarbitum í loftum. 
Auk þessa eru á hæðinni baðherbergi og herbergi/
vinnuaðstaða. Á neðri hæð eru sjónvarpsstofa, eitt 
herbergi og þvottaherbergi.

Lóðin er skjólsæl og afgirt með tyrfðum flötum og 
hellulögn og er sameiginleg með húsinu nr. 6. 

Verð 57,9 millj. 

Dimmuhvarf – Kópavogi. Nýtt og vel staðsett parhús.

Óðinsgata 6a. Einbýlishús á baklóð.Breiðás 11 - Garðabæ. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis i dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög mikið endurnýjuð 118,6 fm. íbúð á tveimur 
hæðum, 1. hæð,  í átta hæða lyftuhúsi á þessum 
eftirsótta stað í Kópavogi. Stór afgirt viðarverönd í 
suður með tengi fyrir heitan pott.

Búið er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu og öll 
tæki, bæði baðherbergin, gólfefni og alla skápa og 
innihurðar. 

Einnig er íbúðin öll nýmáluð að innan. 

Mjög snyrtileg sameign. 

Verð 48,9 millj.

íbúð á jarðhæð með verönd til suðurs í  nýmáluðu 
fjölbýlishúsi við Engjahlíð. Nýtt og mjög fallegt 
harðparket er á öllum gólfum nema votrýmum 
og íbúðin er öll nýlega máluð að innan. Rúmgóð 
stofa með útgengi á verönd til suðurs þar sem 
nýtur sólar frá morgni og fram til um kl. 20.00 á 

lítur mjög vel út. Eignin stendur við opið svæði 
og frá henni nýtur útsýnis yfir Stekkjarhraunið.  
Tveir leikskólar og Setbergsskóli eru í góðu 
göngufæri. 

Verð 39,5 millj.

Lautasmári 5 – Kópavogi. 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum.

Engjahlíð 5 – Hafnarfirði. Fín 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

efri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi auk 30,1 fm. bíl-
skúrs á Seltjarnarnesi.  

Gunnarsdóttir innanhússarkitekt hjá Einrúm arki-
tektum hannaði íbúðina. Innréttingar eru allar sér-
smíðaðar úr eik. Ítalskar Dolche Casa flísar eru á 
gólfum. Lofthæð íbúðarinnar er mjög mikil, eða allt 
að 4,5 metrar og víða er innfelld lýsing í loftum.

íbúð með 3 svefnherbergjum og 2 stofum, en í 
dag er eitt svefnherbergi og þrjár stofur í eigninni.  

aftur í tvö herbergi og útbúa svefnherbergi í sjón-
varpsstofu ef vill. 

Verð 87,9 millj.

Skólabraut 4 - Seltjarnarnesi. Glæsileg efri sérhæð.
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OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar fasteignasala
Sími 661 6021 hreidar@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali 

3ja herb. samtals 159,4 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) 
í lyfthúsi við Skúlagötu. Íbúðin er skráð 138,8 fm og bílskúrinn 
20,6 fm. Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Einstaklega glæsilegt 
sjávar útsýni og fjallasýn. Tvennar svalir. V. 67,9 m.

SKÚLAGATA 40A - FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI
101 REYKJAVÍK

RAUÐAGERÐI 42
108 REYKJAVÍK

BREKKUGERÐI 4
108 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu einstaka eign við Brekkugerði 4. Um er að ræða 
231,8 fm mikið endurnýjað og vel hannað einbýlishús með skjól-
góðum garði til suðurs. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson 
arkitekt. Húsið skiptist í anddyri, snyrtingu, hol, eldhús, stofu/
borðstofu, þvottahús, geymslu, baðherbergi, fjögur herbergi og 
í kjallara er lítið herbergi og geymsla. Bílskúr var teiknaður og 

samþykktur á sínum tíma en var aldrei byggður. Stutt er í skóla, 
verslanir og aðra þjónustu. Húsið hefur verið mjög mikið endur-
nýjað. Frábær staðsetning í rólegri og fallegri botnlangagötu.

Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hallgeirsson
lg. fasteignasali, kjartan@eignamidlun.is  s. 824 9093.

Mjög fallegt 190,5 fm einbýlishús við Rauðagerði í Reykjavík. Húsið 
stendur á steyptri jarðhæð og var byggt 1983. Það hefur fengið 
gott viðhald og er í góðu ástandi. Eignin skiptist þannig: 1. hæð: for-
stofa, 3 svefnherb., snyrting og opið eldhús. 2. hæð, stór og björt 
stofa með kamínu, hjónaherb., baðherb. og fataherb. Í kjallara er 
leikrými (áður svefnherb.), sjónvarpshol, þvottaherb., baðherb. 

og köld geymsla. Ennfremur er á jarðhæð stór og björt vinnustofa, 
sem mætti breyta í studió íbúð eða herbergi. Fallegur garður. Upp-
hitað bílaplan. Einstök og vönduð eign í grónu og fjölskylduvænu 
hverfi. V. 86,4 m. Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hallgeirsson 
lg. fasteignasali kjartan@eignamidlun.is  s. 824 9093. 
Opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:15 og 17:45.

3ja herb. 97,4 fm íbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu/borðstofu og tvö herbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Sér verönd. V. 44,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Rúmgóð 120 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Hjarðar-
haga 26 í Vesturbænum. Tvær stofur, þrjú herbergi, tvö baðher-
bergi. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og alla helstu 
þjónustu. V. 49,7 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
NAUSTABRYGGJA 12
112 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
HJARÐARHAGI 26
107 REYKJAVÍK

3ja herb. 71,2 fm íbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu litlu fjöl-
býli með flottu útsýni til suðurs m.a. yfir kirkjugarðinn við Suður-
götu. Miðbærinn, Háskólinn og hin rómaða Vesturbæjarlaug í 
göngufæri. Rúmgóð herbergi og stofa, mjög góð lofthæð. Aflok-
aður flottur bakgarður. Sjarmerandi og björt íbúð á einstaklega 
góðum stað.V. 41,9 m. Opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:00 
og 17:30. Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882.

Björt og rúmgóð 86,0 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í fallegu 
3-býlishúsi við Sólvallagötu í Vesturbænum. Húsið er staðsett á 
horni Sólvallagötu og Blómvallagötu. Sér inngangur. Íbúðin snýr 
öll “inn í garðinn”. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 38,5 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LJÓSVALLAGATA 8
101 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
SÓLVALLAGATA 11
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
2ja herb. 66,6 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri við 
Kópavogstún. Stæði í bílgeymslu. Yfirbyggðar svalir og mikið út-
sýni. Húsið er vel staðsett í suðurhlíðum Kópavogs þar sem stutt 
er í þjónustu og gönguleiðir. V. 42,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Góð 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi við 
Miðleiti 7 í Reykjavík (Gimli). Íbúðinni fylgir merkt stæði í bíla-
geymslu. Rúmgóðar suðursvalir. Húsvörður er í húsinu og sam-
eiginleg aðstaða s.s. leikfimisalur og veislusalur. V. 44,5 m.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
KÓPAVOGSTÚN 3 - 60 ÁRA OG ELDRI
200 KÓPAVOGUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
MIÐLEITI 7 - 55 ÁRA OG ELDRI
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168
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NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar fasteignasala
Sími 661 6021 hreidar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 

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. V. 76,9 m.

BORGARTÚN 30A
105 REYKJAVÍK

FURUGERÐI 4
108 REYKJAVÍK

Glæsilegt og mjög vel staðsett 332 fm einbýlishús með 48 fm 
aukaíbúð og innbyggðum 35,6 fm bílskúr. Húsið hefur á undan-
förnum árum verið yfirfarið og margt endurnýjað m.a gler, þak-
kantar og hluti þakjárns, gólfefni, innréttingar, o.fl. Lóð með 
hlöðnum og steyptum hraunveggjum ásamt birtustýrðri úti-
lýsingu og fallegri útigeymslu. Aukaíbúð er 2ja herbergja nýlega 

innréttuð með sérinngangi og innangengt. Mjög góð aðkoma er 
að húsinu. V. 123,8 m.
Opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:15 og 17:45.

Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hallgeirsson
lg. fasteignasali, kjartan@eignamidlun.is  s. 824 9093.

Mjög fallegt 161,1 fm 5 herb. endaraðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr á vel staðsettum og rólegum stað Árbænum. Húsið skipt-
ist m.a. í stofu, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Selás-
skóli og leikskólinn Rauðaborg eru örstutt frá húsinu. Timburver-
önd í garði. V. 66,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:15 og 17:45.

3ja herb. 81,4 fm endaíbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu 
litlu fjölbýli í suðurhlíðum Kópavogs. Endurnýjað eldhús, mjög 
gott útsýni. Tvö svefnherbergi. Snyrtileg sameign. V. 38,8 m.
Opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882.

Glæsileg mikið endurnýjuð samtals 138,6 fm neðri sérhæð við 
Mávahlíð. Hæðin sem er skráð 109,3 fm skiptist forstofu, hol, 
tvær stofur, eldhús, hjónaherbergi, forstofuherbergi og baðher-
bergi. Bílskúr er fyrir aftan húsið, 29,3 fm, sem hefur verið nýttur 
sem í stúdíoíbúð. V. 61,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HLÍÐARHJALLI 55
200 KÓPAVOGUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
MÁVAHLÍÐ 35
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

VIÐARÁS 57A
110 REYKJAVÍK

4-5 herb. 111,8 fm íbúð á 3.hæð (efstu) í mjög góðu einstaklega 
vel staðsettu bakhúsi frá Kleppsvegi. Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð m.a eldhús, baðherbergi, hurðir, gólfefni, flest gler, 
gluggar að hluta og fl. Tvennar svalir. Mikil og góð sameign. Hús 
og sameign hefur hlotið mjög gott viðhald. V. 47,5 m.
Opið hús fimmtudaginn 24. maí milli 17:00 og 17:30.

KLEPPSVEGUR 16
105 REYKJAVÍK

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

OPIÐ HÚS

4ra herb. 85,7 fm vel skipulögð íbúð á 4. hæð í vel staðsettu fjöl-
býlishúsi miðsvæðis í Reykjavík. Stofa og þrjú herbergi. Svalir. 
Íbúðinni fylgir 6,5 fm herbergi í kjallara með sameiginlegu bað-
herberbergi með sturtu. V. 37,0 m.
Opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar L. Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

4ra herb. samtals 126,8 fm íbúð með bílskúr á 1. hæð í litlu fjöl-
býlishúsi við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Vel skipulögð íbúð. Stofa 
og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Útgengt er á séraf-
notaflöt frá stofu. Stutt í skóla, sundlaug og fleira. V. 52,9 m.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LAUGARNESVEGUR 108
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
KLAPPARHLÍÐ 18
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl., löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 2525

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090



Fáðu fría aðgöngumiða á www.fasteignaspaniexpo.com

Fyrsta fasteignaráðstefnan 
um kaup á húseign á Spáni.

26. og 27. maí 2018 

HARPA REYKJAVÍK
Opið 10:00 – 18:00

Skipulagt af

• KYNNINGAR. Öflugustu byggingaraðilar á svæðinu kynna verkefni sín.

• EIGNIR Í BYGGINGU . Fáðu upplýsingar um 40 glæsileg verkefni 

byggingaraðila á svæði Costa Blanca og Costa Cálida.

• FYRIRLESTRAR. Haldnir verða fyrirlestrar um kaupferlið á Spáni.

• HARPA. Fáðu svör við öllum spurningum á einum og sama staðnum.



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Urðarbraut 14
250 Garður

Einstakt 301 fm einbýlishús  
í Garðinum
Stór og vegleg alrými með  
mikilli lofthæð
Eldhús er rúmgott  
með fínni innréttingu
Lokað garðrými er í miðju hússins
Svefnherbergin geta verið  
6-7 í húsinu
Vel staðsett innst í botnlanga  
við opið svæði

64,9 millj.38,0 millj. Verð :Verð :

Hæðargarður 33
108 Reykjavík

51 fm 2 herb. íbúð á 2. hæð

Félagsmiðstöð f. eldri borgara í húsinu

��������	�
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Íbúð nýmáluð og laus strax

Fallegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað 325 fermetra  

(Ca. 340 fm með sólskála) einbýlishús á tveimur hæðum 

Fjögur svefnherbergi, 3 stofur 3 baðherbergi. 

Húsið var tekið í gegn að stórum hluta árin 2006 – 2008.

��������	�
��������������� 

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22. maí kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Heiðarás
110 Reykjavík



Með þér alla leið

.       

Verð: 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22. maí kl. 18:00 - 18:30

íbúð 104   -  fyrir 55 ára og eldri 
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
með sér garði  
Skráð stærð er 123,9 fm en íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu  
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi  
Þangað er hægt að sækja ýmsa þjónustu  
og félagslíf

Boðaþing 10
203 Kópavogur

.       

Verð: 47,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22. maí kl. 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm  
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útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 
steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík  

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni  
Samtals er eignin því 102,4 fm

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

.       

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22. maí kl.17:00 og 17:30

íbúð 103  -  fyrir 55 ára og eldri 
Glæsileg 93,8 fm 2ja herbergja íbúð  
á jarðhæð - Stór sólpallur í suður  
Björt og skemmtileg íbúð  
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi  
Þar er ýmis þjónusta í boði og félagslíf  
Laus strax

Boðaþing 10 íbúð  
203 Kópavogur

.       

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl.17:30 til 18:00

Íbúð á fyrstu hæð

tvö svefnherbergi

20,5 fm bílskúr

samtals 104,8 fm

Hvassaleiti 6
103 Reykjavík

.       

Verð: 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl. 16:30 – 17:00

56 fm íbúð á 2. hæð, horníbúð og því björt

Mjög hátt til lofts í íbúðinni, stórar svalir

Geymsla/þvottahús á hæðinni

Skólavörðustíg 8
101 Reykjavík

.       

Verð: 47,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22. maí kl. 18:00 - 18:30

Rúmgóð 121 fm 3ja herbergja íbúð  
á jarðhæð 

Sérafnotaréttur - sérinngangur er í íbúðina 

Stæði í bílageymslu

Gvendargeisli 48
113 Reykjavík

.       

Verð: 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22. maí kl. 17:00 - 17:30

Þriggja herbergja risíbúð við  
Hvammsgerði í Reykjavík  
Eignin er 55,7 fm  
Tvö svefnherbergi Útigeymsla fylgir  
Sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara

Hvammsgerði 10
108 Reykjavík

.       

Verð: 29,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22. maí kl. 12:15 - 12:45

3ja herbergja íbúð á 1. hæð  
Alls 63 fm m sérgeymslu  
Þvottahús innan íbúðar  
Nýlegt rafmagn

Kleppsvegur 60
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

Verð: 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl.17:00 til 17:30

Tveggja herbergja íbúð á 2. hæð  
í vesturbæ Kópavogs  
Eigninni fylgir rými á 1 hæð sem er skráð 
sem bílskúr en gæti nýst sem vinnustofa  
Eignin er 56,1 fm, þar af er bílskúrsrými  
14,9 fm  - Björt og falleg  
Þríbýlishús

Skjólbraut 4
200 Kópavogur

.       

Verð: 44,5 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 22. maí kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð að stærð 
117,4 fm Á efstu hæð (3.hæð) í litlu fjölbýli 
Herbergin öll mjög rúmgóð. Útgengt út 
á svalir úr stofu. Þvottahús innan íbúðar. 
Metnaður lagður í fallegt og hlýlegt heimili 
Fordæmi er fyrir að íbúðir á 3. hæð geti  
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Útsýni lætur engan ósnortinn

Næfurás 10
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl. 18:15 - 18:45

Glæsileg fjögurra herbergja hæð  
við Barmahlíð í Reykjavík  
Eignin er 112 fm  
Tvö svefnherbergi og tvær stofur  
Hægt að nýta aðra stofuna sem svefnherb.
Sérinnangur - Suðursvalir  
Sérgeymsla í kjallara

Barmahlíð 47
105 Reykjavík

.       

Verð: 46,7 millj.

OPIÐ HÚS
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Falleg 106,3 fm 4-5 herbergja íbúð  
á 1. hæð með 20,3 fm bílskúr  
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fyrir um 10-15 árum  
Endurnýjað skólp, dren, múr á bílskúr  
fyrir stuttu og þak 2018

Álftamýri 6 
108 Reykjavík

.       

Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS
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Glæsileg íbúð að stærð 132,6 fm  
í viðhaldléttu lyftu húsi. Íbúðin er hin 
vandaðasta, falleg og stílhrein hönnun  
að baki. Íbúðin er afar björt, með  
3 rúmgóðum svefnherb. Eikar innréttingar  
og skipulag einstaklega gott 
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Skólar leikskólar, íþróttamannvirki 
sundlaug og þjónusta í göngu færi

Ásakór 3
203 Kópavogur

.       

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
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íbúð 204

Glæsileg 77,2 fm  
2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi  
Sérlega glæsilegar innréttingar  
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Laus strax

Skipholt 11-13
105 Reykjavík

.       

Verð: 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl. 18:15 - 18:45

Eignin er vel skipulögð 81,8 fm  
3ja herbergja, gott innra skipulag  
Rúmgott eldhús með borðkrók  
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi  
Fallegt útsýni og fínar sólríkar svalir

Möðrufell 1
111 Reykjavík

.       

Verð: 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl. 17:15 - 17:45

íbúð 402

Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð  
86 fm með suður svölum  
Nýlegt baðherbergi  
Tvö góð svefnherbergi og stofa

Stóragerði 10
108 Reykjavík

.       

Verð: 64,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl.17:00 - 17:30

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum  
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ásamt bílskúr  
Húsið er alls 213,4 fm  
Fimm svefnherbergi  
Möguleiki á að loka alveg á kjallara  
og leigja út

Jófríðarstaðavegur 6
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 48,2 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl.17:00 -17:30

Falleg hæð ásamt rislofti  
Samtals 97 fm að stærð  
Þrjú svefnherbergi  
Tvískipt stofa  
Tvennar svalir

Njörvasund 1
104 Reykjavík

.       

Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl. 17:00 - 17:30

Falleg og vel um gengin endaíbúð á efri hæð
Gott innra skipulag, eignin er samt. 116,6 fm
Stórt og bjart stofu og eldhúsrými,  
fallegt útsýni
Tvö góð svefnherbergi,  
sér baðherbergi innaf hjónaherbergi
Þvottahús er sér innan íbúðar

Maltakur 3B
210 Garðabær

.       

Verð: 50,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl. 17:00 - 17:30

Virkilega falleg, björt og vel skipulögð 
4ra herbergja 139,4 fm íbúð á 1.hæð með 
útgengi á rúmgóða lóð til suðurs í góðu 
fjölbýlishúsi með lyftu við Andrésbrunn 8
Íbúðinni fylgir 28,6 fermetra bílskúr 
(inn í fermetaratölu hér að ofan) með hita, 
rafmagni og rennnandi vatni

Andrésbrunnur 8 
113 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veita: 

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



Með þér alla leið
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Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum  
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Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002 
Tvöfaldur bílskúr 
6-7 svefnherbergi og 5 baðherb./snyrtingar 
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast 

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

Efri sér hæð með bílskúr að stærð 197,6 fm 
Glæsilega innréttuð, fataherb. og hjónasvíta 
Vönduð tæki í eldhúsi / Arinn í stofu 
Þrjú baðherbergi /Fjögur svefnherbergi 
\$�
��	��&�����
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74,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stuðlasel 5

s. 845 8958

109 Reykjavík

Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð  
fyrir 60 ára og eldri 
Tvö stæði í bílageymslu. 
Á þrettándu og efstu hæð með óhindruðu 
útsýni til sjávar og fjalla 
Sérlega veglegar stofur með mikilli lofthæð
Stórar vestursvalir og stórir útsýnisgluggar

120,0 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 6

s. 773 6000

109 Reykjavík

Nýlegt og veglega innréttað miðjuraðhús
Frábært innra skipulag og góð nýting
Stórt parketlagt stofu og eldhúsrými
Góð innrétting í eldhúsi, útgengt á verönd
Tvö góð svefnh., glæsilegt bað og  
sér þvottaherbergi  -  Semja má um kaup  
með vönduðum húsgögnum

28,4millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skyggnisalda 4 

s. 899 1178

850 Hella

Til sölu eða leigu 60,9 fm atvinnubil 
með innkeyrsluhurð með möguleika á 
stækkun uppí 95 fm með millilofti í nýju 
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í Mosfellsbæ. Lofthæð er 4,6 metrar 
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19,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

�����������

s. 899 5856

270 Mosfellsbær

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð
Efri hæð í fjórbýlishúsi samtals 68,2fm
Verið er að klára að standsetja íbúðina
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18,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hólavangur

s. 899 1178

850 Hella

Tvær sérhæðir ásamt kjallara (115 fm hvor) 
Þrjú svefnherbergi á hvorri hæð  
Frábær staðsetning  
Eigninar seljast saman  
4 herbergi í kjallara (80 fm)

143,0 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tómasarhagi 28

s. 822 2307

107 Reykjavík

Falleg og skemmtilega skipulögð 111fm  
4ra til 5 herbergja  
Mikil lofthæð í stofu og fallegt útsýni 3-4 
svefnherbergi  
Frábær staðsetning

55,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álagrandi 25

s. 822 2307

107 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 79,8fm 3 
herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi  
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Frábær staðsetning

41,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hávallagata 13

s. 780 2700

101 Reykjavík

143,2 fm íbúð m sérinngangI
Skipti á 3ja herb. íbúð í V-hluta 101
Jarðhæð og kjallari - Þrjú svefnherbergi
Góð fjölskylduíbúð
Frábær staðsetning 
Mikil lofthæð á aðalhæð

56,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ægisgata

s. 695 5520

101 Reykjavík

Lækkað verð

.       

Verð: 54,6 millj.

OPIÐ HÚS
föstudaginn 25. maí kl. 17:30 - 18:00

Falleg íbúð 4-5 herb. skráð stærð 111,7 fm
Íbúðin á annarri hæð, 1 íbúð á hæð
Tvennar svalir, til austurs og suðurs úr stofu
Íbúðinni fylgir 7,2 fm geymsla með  
glugga í kjallara
Verslun, skólar, þjónusta og menning í 
göngufæri - Frábær staðsetning
Sigvaldi hannaði húsið, vinsæll hönnuður

Skaftahlíð 10  
105 Reykjavík

.       

Verð: 42,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. maí kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð  
Lítið fjölbýli að stærð 97,5 fm  
Gengið innaf svölum í íbúðina  
Viðhaldslétt hús að utan, húsið steinað  
Stórar suðvesturur svalir út úr stofu
Íbúðin er vel skipulögð og nýtist  
einstaklega vel 

Flétturimi 36
112 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 127,8fm 4-5 herbergja 
enda íbúð á 8 efstu hæð ásamt 25,7fm 
bílskúr, samtals : 153,5fm  
Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu, 
eldhús, þvottahús, baðherb. , þrjú herbergi 
(var áður 4 lítið mál að breyta aftur)
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44,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Krummahólar 4

s. 780 2700

111 Reykjavík

Björt og vel skiplögð 86 fm 

3ja herbergja með sér inngangi 

Verönd í vestur 

Fallegar innréttingar

43,5 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lindarbraut 12

s. 822 2307

170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Vesturvegur - Seyðisfirði Háaleitisbraut 117 – 108 Rvk Hamrahlíð – 105 Rvk Þangbakki 8 109 – Rvk  

Þar sem hjartað slær

Sif

896 0669

Opið hús í dag þriðjudag 22.05.2018 milli kl. 18:00 - 18:30. 
Allir velkomnir! 

Björt og rúmgóð 80,2 m2 íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
og bílskúrsrétti á Háaleitisbraut. Stofa, eldhús, baðherb.
og tvö svefnherbergi, annað lítið. Stutt í alla þjónustu, 
skóla og leikskóla. V- 38,9

Bjarta og rúmgóða endaíbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli  
á frábærum stað í Hlíðunum.

Íbúðin skiptist í góða stofu, eldhús með borðkrók, hol, 
baðherbergi og tvö svefnherbergi. 

V- 40,9

Opið hús í dag þriðjudag 22.05.2018 milli kl. 17:30 - 18:00. 
Allir velkomnir! 

Góð þriggja herbergja íbúð á sjöundu hæð í góðu fjölbýli.  
Íbúðin er töluvert upprunaleg, vel skipulögð, snyrtileg og 
með góðu útsýni. Öll þjónusta í göngufæri. 

V-37,5 millj.

Einstakt endurnýjað einbýli á Seyðisfirði. Tvær forstofur,  
eldhús, stofa og borðstofa ásamt sjónvarpsherbergi  
á hæðinni. í risi eru fjögur herbergi ásamt baðherbergi.  
Í kjallara er sérinngangur þar sem er svefnherbergi  
og baðherbergi. Húsið er byggt 1908 úr norskum bjálkum  
og klætt timbri. Allar lagnir og rafmagn hafa verið  
endurnýjaðar. V- 39,9

Sigrún

 857 2267Krist
ín 

820 8101 Ólafía 

898 8242
Sigurlaug 

891 8308 

Hrafnhildur   

862 111
0

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Tjarnargata 4  101 Reykjavík  Sími 511 3101  Fax 511 3909  www.101.is  101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Aron Freyr 
Eiríksson  

lögg. fasteignasali.
s: 772-7376   

Nýhöfn 2 – Garðabær 

Glæsileg 133 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með 21 fm 
svölum og 48,3 fm sérafnotareit (sólpalli) á lóð ásamt sér 
stæði í bílgeymslu við Nýhöfn 2 í Garðabæ - Glæsilegt útsýni. 
Verð: 79,9 millj. 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Kringlan 69
Opið hús miðvikudaginn 23. maí 
frá kl. 17:30 -18:00 
Endaraðhús með bílskúr við 
Kringlu na, Reykjavík. Lýsing: 
Neðri hæðin. Forstofa, hol, 
forstofuherbergi, snyrting, eldhús, 
stofur og sólpallur. Efri hæðin. 
Sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, 
þvottahús og baðherbergi.  
Verð 89,9 millj.

Sílakvísl 11
Opið hús þriðjudaginn 22. maí frá 
kl. 17:30 -18:00. 
4ra til 5 herb. íbúð á efri hæð og 
rishæð við Sílakvísl, Ártúnsholti, 
Reykjavík. Lýsing: Neðri hæðin: 
forstofa, hol, w.c., eldhús, 
borðstofa, stofa og svalir. Efri 
hæðin: Baðherbergi, hjonaher -
bergi og tvö barnaherbergi. Efra 
ris: Opið rými. Verð 46,9 millj.

Blöndubakki 6
Opið hús miðvikudag 23. maí frá 
KL. 18:00 -18:30. 
Vel skipulögð 4ra - 5 herb. íbúð á 
1. hæð  m/herbergi og geyms-
lu í kjallara við Blöndubakka, 
Reykjavík. Lýsing: Hol, geymsla, 
gestasnyrting, stofa, svalir, eld-
hús, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi og herbergi og geymsla í 
kjallara. Verð 37,9 millj. 

Maríubakki 24
0pið hús miðvikudag þann 23. 
maí frá kl: 17.30 -18.00. 
Vel skipulögð og mikið endur-
nýjuð 3ja herb. íbúð á 3. hæð, 
efstu, ásamt íbúðarherbergi í 
kjallara. Stærð 90,6 fm. Íbúðin er 
vel staðsett í húsinu með góðu 
útsýni. Sér þvottahús í íbúð. 
Afhending við kaupsamning.  
Verð 36,3 millj. 

Helluvað 9
Opið hús þriðjudaginn 22.maí frá 
kl. 17:15 -17:45. 
Falleg, björt og vel skipulögð 3ja 
herbergja 96,4 fermetra íbúð á 
jarðhæð ásamt sér bílastæði í 
upphitaðri og lokaðri bílageymslu.  
Íbúðin er með fallegt útsýni yfir 
að Bláfjöllum. Sólpallur út frá 
stofu (hægt að gera 50 fm pall). 
Verð 44,5 millj. 

Nönnugata 16 - Opið hús
Opið hús miðvikudaginn 23. maí 
frá kl. 17:00 -17:30. 
Góð 2ja herb. íbúð við Nönnugötu 
16, 101 Rvk. Lýsing: Anddyri, 
rúmgott svefnherb., baðherb.. sam-
liggjandi stofa og eldhús. Geymsla 
í kjallara. Sameiginlegt þvotta hús. 
Birt stærð Þjóðskrá Íslands er 58,2 
fm. Gólflötur svefn herb. er stærri 
en birt stærð. Verð 33.9 millj.

Raðhús 4-5 herbergja 4-5 herbergja 3-4ra herbergja 3ja herbergja 2ja herbergja

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FAGRAHORN 801 SELFOSS

Snyrtilegt 187,8 fm einbýlishús staðsett í 5 mínútna aksturfjarlægð frá Selfossi. 

Húsið stendur á 12.935 fm eignalandi sem er gróið og mikið búið að planta af trjám.  
Áhugaverð eign sem býður upp á marga spennandi möguleika í búsetu.

Húsið er timburhús, byggt árið 2008, klætt að utan með bárujárni og járn er á þaki.  

Fimm svefnherbergi, öll með fataskápum.  
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Samkvæmt deiliskipulagi er hægt að byggja hesthús eða skemmu á landinu.

Spennandi og góð eign í góðri sveit nálægt þéttbýli.

�������	���
�	���������������������������������������������
�����

Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteigna,- og skipasali s. 891-8891 og 512-3400, hafsteinn@fasteignasalan.is



OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 22. maí kl 17.30-18.00

Stigahlíð 64  105 Reykjavík

Verð: 218.000.000

Einbýlishús í sérflokki sem var endurnýjað og uppgert 2008-2009. Allt efnisval er í hæsta gæðaflokki. Iinnréttingar 
eru sérsmíðaðar. Hurðir eru í yfirstærð. Góð lofthæð. Lúmex sá um lýsingahönnun. Alls eru 3 baðherbergi og eitt 
gesta salerni. 5 svefnherbergi öll með sérsmíðuðum fataskápum. Fataherbergi, baðherbergi og svalir eru í  hjóna-
svítu og  einnig er baðherbergi inn af rúmgóðri svítu á neðri hæð. Eldhúsið er með miklum innréttingum, stórri eyju 
með marmara á borðum og vönduðum Miele heimilstækjum.  Garðurinn er glæsilegur með veröndum og skjól-
veggjum úr harðvið, heitur pottur, bekkir og falleg lýsing. Frábær staðsetning á þessum eftirsótta stað, húsið stendur 
á eignarlóð. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 350,3 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl 17.30-18.00 

Mjög falleg, björt og góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með aflokaðri rúmgóðri timbur-
verönd og bílskúr. Íbúðin er í  góðu fjölbýli á frábærum stað í Lindahverfi Kópavogs. 
Samtals er eignin skráð 139,8fm og þar af er bílskúrinn 28,3fm. Svefnherbergin eru 3, 
þvottahús er innan íbúðar og stofa og eldshús rúmgóð og samliggjandi. Mjög góð aflokuð 
timburverönd fylgir eigninni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 139,8 m2

Galtalind 19     201 Kópavogur 56.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí  kl 17.30-18.00 

Falleg kjallaraíbúð á frábærum stað í Hlíðunum í Reykjavík. Um er að ræða 2ja herb 
íbúð skráð 64,7fm. Húsið hefur fengið gott viðhald m.a var skolp, dren og þakkantur 
endurnýjað árið 2000 og búið er að endursteina húsið fyrir allnokkrum árum. Stofan 
er rúmgóð, eldhús er með eldri innréttingu og innaf svefnherbergi er fataherbergi.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 64,7 m2

Drápuhlíð 18     105 Reykjavík 32.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí  kl 18.30-19.00 

Mjög falleg,björt og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í Hlíðunum. 
Íbúðin skiptist í tvær stofur, eldhús, baðherbergi, hol og tvö svefnherbergi og að 
auki er sér geymsla í sameign ásamt herbergi sem mögulegt væri að leigja út. 
Baðherbergi var endurnýjað 2002 og hannað af Rut Kára. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 120,6 m2

Eskihlíð 18a     105 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl 18.30-19.00

Falleg, björt og rúmgóð  íbúð á efstu hæð (2 hæð frá inngangi) á þessum eftirsótta stað í 
Garðabæ. Um er að ræða 140,1fm eign og þar af er geymsla 17,1fm með glugga. Húsið 
er viðhaldslétt og álklætt að mestu. Sérinngangur er af svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, 
hjónaherbergi ,tvö rúmgóð barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, borðstofu og 
stofu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 139,8 m2

Haustakur 4     210 Garðabæ 66.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí. kl. 17:30-18:00

Vallartröð 4    200 Kópavogi

Falleg og vel staðsett 2. herbergja íbúð með sérinngangi miðsvæðis í Kópavogi, 
samtals 59.1 fm. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og skipulagi hennar breytt 
þ.á.m. baðherbergi og eldhús. Um er að ræða bjarta og fallega íbúð í kjallara á 
frábærum stað, stutt í alla þjónustu. Góð fyrstu kaup. 
Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Herbergi: 2     Stærð: 59.1 m2      

29.900.000

PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416 EÐA arnilar@fstorg.is

Holtsvegur 29, íb. 202    210 Garðabæ 53.900.000

Rúmgóð, björt og afar falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi. 
Frábært og ótrúlega mikið útsýni yfir Urriðakotsvatnið, Setbergið, 
Hafnarfjörð og Suðurnesin. Fjallasýn og Snæfellsjökull sést í björtu 
veðri. Stæði í bílageymslu. Stór geymsla. Frábær staðsetning. 
Göngufjarlægð í leik- og grunnskólann, Urriðakotsskóla.  Íbúðin 
tekur afar vel á móti, hlýleg og snotur.  Sameign rúmgóð og snyrti-
leg. Afgirtur garður/útisvæði við húsið, sem gengið er út á frá 2. 
hæð.
 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 104,9 m2      Bílgeymsla

GLÆSILEG SVEITAVILLA Í SKORRADAL

Hvammsskógur 43    311 Borgarnesi

Verð: 89.900.000

Mikið útsýni úr húsinu yfir vatnið og til fjalla. Um er að ræða samtals 177 fm sveitavillu með afgirtri verönd m/heit-
apotti, byggt 2008 og endurgert frá grunni og stækkað árið 2017. Að auki er u.þ.b. 40 fm geymslupláss. Allt húsið 
er með vandaðar innréttingar, vönduð tæki og gólfefni. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, sauna, 
sjónvarpsstofu, borðstofu, eldhús og stofu. Það er verönd í kringum allt húsið, svo er 98fm afgirt verönd fyrir ofan 
hús með heitapotti og 35fm verönd austan megin við húsið. Húsið er á eignarlóð.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 177 m2      

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099



OPIÐ HÚS þriðjudaginn  22. maí kl 18.30-19.00

Grandahvarf 8a    203 Kópavogur 62.500.000

Stórglæsileg 3-4herb íbúð á jarðhæð með sérinngangi og bílskúr á 
þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er út í náttúruna. Sér bílastæði 
við hlið íbúðarinnar fylgir eigninni og er örstutt í innganginn frá 
stæðinu. íbúðin er einstaklega björt og rúmgóð. Allt efnisval er einkar 
vandað. Innréttingar eru úr hnotu og gólfefni eru einnig úr hnotu. Um 
er að ræða lítið fjölbýlishús með 6 íbúðum og aðeins tvær íbúðir eru 
á hæð. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 150,7 m2      Bílskúr    Sérinngangur      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl.17:30-18:00

Berjarimi 9    112 Reykjavík 37.900.000

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð með glæsilegu útsýni yfir 
Reykjavík, 45 fm þaksvölum sem snúa í suður og vestur og stæði í lokaðri 
bílageymslu. Eignin var öll tekin og endurnýjuð að innan árið 2007 á vandaðan og 
fallegan hátt. Íbúðin er með sérinngang af svölum og gluggar eru á henni í þrjár áttir. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 80,5 m2       Bílageymsla    45 fm þaksvalir   

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 18:30-19:00

Ljósheimar 8    108 Reykjavík 42.500.000

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er endurnýjuð að 
hluta. Baðherbergið er skipt í tvennt og báðir hlutar þess endurnýjaðir. Annað 
baðherbergið er með innréttingu og stórri sturtu og hitt er með innréttingu og 
salerni. Herbergin eru þrjú. Stofan er rúmgóð. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 101 m2      

AÐEINS ÞRJÚ BIL ÓSELD

Gjáhella 13    ??? 29.500.000 á bil

Fasteignasalan TORG kynnur: Gjáhella 13 til afhendingar í september 
2018. Byggingin er skráð iðnaðarhúsnæði með skrifstofum/vinnusto-
fum á efri hæð. Húsið er stálgrindarhús á steinsteyptum járnbentum 
sökklum, með stálsamlokueiningum úr völsuðu stáli með einangrun á 
milli. Samkvæmt teikningum er húsinu skipt i tólf eignarhluta á tveimur 
hæðum. Stærða eignarhluta er 134,6 – 142,4 fermetrar. Enn er mögu-
leiki á að sameina bil eða opna milli bila og samtengja. Lóð er skilað 
fullfrágenginni með malbikuðum bílastæðum. Olíugildra er til staðar frá 
niðurföllum neðri hæðar og bílaplani.
     
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700 

Stærð: 134,6 – 142,4  m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með  sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og 
þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

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

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

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl. 17.30-18.00

Holtsgata 19    101 Reykjavík 44.900.000

Fallega 3-4ra herbergja íbúð við Holtsgötu 19 í 101 Reykjavík, búið er að endurnýja 
eldhús og baðherbergi. Eignin skiptist í anddyri/hol, eldhús, tvö svefnherbergi en lítið mál 
að bæta við þriðja svefnherberginu,  tvær samliggjandi stofur með suðursvölum, 
baðherbergi með sturtu.  Íbúðin er skráð 103,2 fm samkvæmt þjóðskrá og þar af er 
geymsla 5,3 fm. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 103,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN

Þrastanes 9    210 Garðabæ 104.800.000

Vel skipulagt 300.5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni yfir 
borgina við Þrastanes á Arnarnesinu. Eignin skiptist í forstofu, 2 baðherbergi, 
stofu og borðstofu, opið eldhús, 4 svefnherbergi, stóra vinnustofu sem hægt er 
að breyta í tvö svefnherbergi, þvottahús og bílskúr. Eignin er skráð 300.5 fm þar af 
er bílskúr 41.3 fm. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 300.5 m2      

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 22. mai 18:30-19:00

Sogavegur 182    108 Reykjavík 51.900.000

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð (miðhæð) við Sogaveg. Íbúðin er 111.2 
fm, bílskúr 26.6 fm samtals 137.8 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Svefnherbergin eru stór 
og íbúðin er með gluggum til allra átta og því björt. Eignin skiptist í forstofu/gang, bað-
herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, sameiginlegt þvottahús í sameign, 
geymslu og bílskúr. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 137,8 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl 18.00-18.30

Hraunhamar, Álftanesvegur    210 Gbæ 129.000.000

EINSTÖK EIGN Á EFTIRSÓTTUM STAÐ.

GULLFALLEGT EINBÝLISHÚS Í EINSTÖKU UMHVERFI Á STÓRRI 
SKÓGI VAXINNI HRAUNLÓÐ VIÐ BÆJARMÖRK GARÐABÆJAR OG 
HAFNARFJARÐAR. Húsið er 282 fm á einni hæð og skiptist í forstofu, 
baðherbergi, stofu og borðstofu, sjónvarpsrými, opið eldhús, 3 bar-
naherbergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi, þvottahús, og bílskúr. 
Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar. Innkeyrslan er hellulögð 
með hitalögnum. Hraunið og óspillt náttúran umlykur húsið.
     
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 7     Stærð: 282 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl.17:30 – 18:00

Laugateigur 39    105 Reykjavík 49.900.000

Mjög góð 5 herbergja íbúð í þríbýli á vinsælum stað miðsvæðis í borginni, skjólsæll og 
fallega gróinn garður.Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur, rúmgott eldhús og endurnýjað 
baðherbergi, góður möguleiki er að bæta við 4 svefnherberginu. Parket og flísar á gólfum. 
Stutt er í alla þjónustu, skóla, íþróttasvæðið og sundlaugina í Laugardal. Skolp og rafmagn 
hefur verið endurnýjað. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 111,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  22. maí kl.18:30-19:00

Hraunbær 124    110 Reykjavík 34.900.000

Mjög góð 3ja herb íbúð í snyrtilegu fjölbýli , björt og rúmgóð stofa með útgengi á 
svalir út í fallega gróna lóð vel búna leiktækjum og einstöku leiksvæði fyrir börn, 
eldhús með hvítri innréttingu, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél í innréttingu, 
barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 83,7 m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

Lilja
Sölufulltrúi

663 0464

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 � 108 REYKJAVÍK � FASTBORG.IS

VERÐ:
51.9M

ÍBÚÐ

ANDRÉSBRUNNUR 2 113 REYKJAVÍK

4-5 herb. 120m2 Gott skipulag 

með stórum palli og stæði í bílageymslu.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Fim. 24. maí frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
56.9M

ÍBÚÐ

NORÐURBAKKI 21A 220 HAFNARFIRÐI

3-4 herb. 116m2 Getur verið laus fljótlega

Falleg og rúmgóð íbúð með tvennum svölum

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Mið. 23. maí frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
74.9M

TVÍBÝLI

STAÐARSEL 4 109 REYKJAVÍK

Gróinn garður og aukarými í kjallara.

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

211.6m25 herb. Hæð í tvíbýli.

VERÐ:
84.9M

PARHÚS

RAUÐAGERÐI 30A 108 REYKJAVÍK

6 herb. 217.1m2 Rúmgott parhús 

 Miðsvæðis í Reykjavík

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ:
32.6M

ÍBÚÐ

AUSTURBERG 36 111 REYKJAVÍK

Sérinngangur

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

74.6m22-3 herb. Efsta hæð.

VERÐ:
87M

RAÐHÚS

BLÓMAHÆÐ 8 210 GARÐABÆR

5 herb. 192m2

með frábæru útsýni til suðurs

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Stórt raðhús

Opið hús Mán. 21. maí frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
46.9M

FJÖLBÝLI

KAPLASKJÓLSVEGUR 41 107 REYKJAVÍK

4 herb. 107m2

endaíbúð á 3. hæð með góðu útsýni.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Skemmtileg og björt

Opið hús Mán. 21. maí frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
42.9M

FJÖLBÝLI

MÁVAHLÍÐ 21 105 REYKJAVÍK

3 herb. 100m2

Skemmtileg íbúð með mikla möguleika

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Mán. 21. maí frá kl. 15:30-16:00

VERÐ:
39.9M

FJÖLBÝLI

LANGHOLTSVEGUR 115 104 REYKJAVÍK

3 herb. 94m2

Íbúð á jarðhæð með sér inngangi.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Fim. 24. maí frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
93.9M

EINBÝLISHÚS

BOLLAGARÐAR 81 170 SELTJARNARNES

187m2 Einbýlishús á tveimur hæðum.

Fjölskylduhús með fallegum suðurgarði. 

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON 897 9030

PANTIÐ SKOÐUN

VERÐ:
77.5M

PARHÚS

MURURIMI 3 112 REYKJAVÍK

INGIMAR 519 5500  | GUNNLAUGUR 844 6447

Fjölskylduvæn staðsetning í Grafarvogi

6 herb. 205.8m2 Glæsilegt parhús

PANTIÐ SKOÐUN

VERÐ:
Tilboð

EINBÝLISHÚS

ÍSALIND 2 201 KÓPAVOGUR

5 herb. 213.4m2 Sérlega vandað

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

Glæsilegt einbýlishús í Lindahverfi.

PANTIÐ SKOÐUN



VERÐ:
54.9M

ÍBÚÐ

ÁLFHÓLSVEGUR 22B 200 KÓPAVOGUR

110.7m2 Björt og falleg íbúð

Vel skipulögð með stórum svölum og bílskýli.

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

PANTIÐ SKOÐUN

3 herb.

VERÐ:
79M

BRÁKARBRAUT Í BRÁKAREY VIÐ BORGARNES

716.2m2 Stutt í Landnámssetrið

Mikil náttúrufegurð og útsýni.

VILBORG G. HANSEN 895 0303

MÖGULEIKAR - MIKIÐ ÚTSÝNI OG NÁTTÚRA Í KRING!

VERÐ:
38M

SÍÐUMÚLI 29 108 REYKJAVÍK

106.8m2 Húsnæði á fyrstu hæð sem

innréttað er fyrir veitinga- og söluturn.

VILBORG G. HANSEN 895 0303

SÖLUTURN

VERÐ:
TILBOÐ

EINBÝLI

AKRALAND 210 GARÐABÆR

3-4 herb. 265.5m2 Vandaðar innréttingar

Einbýlishús á einni hæð - Aukinn lofthæð

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401
VERÐ:
125M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

3 herb. 173m2 Laus strax

5 . hæð – Sjávarútsýni

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

Opið hús Þri. 22. maí frá kl. 12:00-12:30

VERÐ:
60.9M

ÍBÚÐ

MÁNATÚN 9 105 REYKJAVÍK

3 herb. 138.9m2 Laus strax.

Stæði í bílskýli – Fullbúinn

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

VERÐ:
78.9M

RAÐHÚS

KRINGLAN 71 103 REYKJAVÍK

199.6m2

Glæsilegt endaraðhús í Kringlunni

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

5 herb.

Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík. Metnaðarfull

hönnun íbúðarhúsnæðis í miðborg Reykjavíkur.

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

Nýtt fjölbýlishús við Gerplustræti 31-37 á fallegum 

útsýnisstað í Helgafellslandi í Mosfellsbæ.

GERPLUSTRÆTI

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis á þessum 

einstaka stað í miðborg Reykjavíkur.

JAÐARLEITI 2-6 103 REYKJAVÍK

VERÐ:
38.5M

FJÖLBÝLISHÚS

LAUGARNESVEGUR 62 105 REYKJAVÍK

74m2

BÖÐVAR 660 4777  | GUNNLAUGUR 844 6447

3 herb.

Eftirsóttur staður.



Sala fasteigna frá

Sjafnarbrunnur 5 - 113 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:00 og 17:30.
Vorum að fá í sölu 219,9 fm 5 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr við Sjafnarbrunn. Húsinu verður skilað fullbúnu að utan 
með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttinga að innan. Stofa og fjögur herbergi. 
Afhending í ágúst/september 2018. V. 73,9 m.

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Daði Hafþórsson löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is  s. 824 9096.

OPIÐ 

HÚS

Einstakt tækifæri, fallegur 4ra herbergja bústaður á 1,8 ha. sumarbústaðalóð 
með leyfi fyrir byggingu á alls fjórum bústöðum. Mjög gott berjaland. Eignin er á 
leigulóð í landi Stóra-Fjalls.  Vel við haldið 61.5 fm. 4ra herbergja sumarhús með 
5 fm geymsluskúr og 42 fm verönd.  Geymsluskúr er ekki inni í heildar fm. Eignin 
er á gróðursælli 1.8 ha. leigulóð með leyfi fyrir byggingu samtals 4ra sumarhúsa. 
V. 22,9 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Hlynur 698-2603 eða hlynur@hraunhamar.is

Háskjólabyggð 5 - Stóra-fjalli - 311 Borgarbyggð

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna í rúm 30 ár

ellert@eignalind.is
simi  893 4477

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA
- kíktu á www.verdmat.is 

eignalind.is

Guðmundur Valtýsson 
Löggiltur fasteignasali

gudmundur@eignalind.is

Jónas Örn Jónasson
Lögmaður og lögg. fast.

jonas@eignalind.is

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

aa@Eignalind.is 

FASTEIGNIR Á SPÁNI
www.golfeignir.is

BYGGINGARLÓÐ - SAMSTARFSAÐILI

Samstarfsaðili óskast að byggingu fjölbýlishús fyrir 14-16  
íbúðir í eftirsóttu sveitarfélagi á Suðurnesjum.

Heppilegar stærðir íbúða. 
Engin bílakjallari.
Góðar teikningar, lítil sameign.
Lóðin er byggingarhæf.

Upplýsingar aðeins veittar hjá Dan Wiium hdl. og  
lögg.fasteignasala í síma 896-4013 eða dan@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND FRÁ FRAMLEIÐENDUM

SHREK

CHARMING

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND FRÁ FRAMLEIÐENDUM

CHARMINGCHARMING

FRUMSÝND 23. MAÍ



Bílar 
Farartæki

NÝIR BÍLAR
TOYOTA Yaris HYBRID. Árgerðir 2018, 
sjálfskiptur. Eigum bíla á staðnum. 
Verð 2.590.000.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

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

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Toyota Hiace 4x4 - 9/2010 - ekinn 
aðeins 93.000 km. Óryðgaður og 
lakk eins og nýtt. 2 x hliðarhurð. 
Álfelgur. Dráttarkrókur. Loftkæling. 
Þessir sjást varla lengur. Ódrepandi 
bill. Verð 2.990.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

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

 Hjólbarðar

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

 Vinnuvélar

 Varahlutir

Þjónusta

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

 Hreingerningar

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

OUTLANDER

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

ka� á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Hlaðnir 
aukabúnaði

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

Leðursæti

360 gráðu myndavélaker�

Akreinavari

Árekstrarvari

Leiðsöguker�

Rafdri�n a�urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt �eira...

���������	�
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MITSUBISHI

PHEV Hybrid Business
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.990

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

 Garðyrkja

Almenn garðvinna, sláttur 
og klippingar ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 Spádómar

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

 Bókhald

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

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

Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Kraftviftur
Öflugar á gólfinu

Tilboð
frá kr9.990

Gluggaviftur
Blæs inn og út. 

Veggvifta

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Tilboð
frá kr9.990

Úti - sogar út - hraðastýring

Loftviftur
Hreyfir loftið
Dreifir varma

Rakatæki

Hljóðlátur

viftur.is
-andaðu léttar

Hljóðlát loftun
Færanleg kæling

Tilboð149.990

Loftræsting
Bættu loftgæði

og vellíðan.

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

TA
K

T
IK

 5
0

7
8

 #

sýningarsalnum Draghálsi

Sorptunnan Tospy 2000
Fáanleg í mörgum litum

Sorptunnan sem allir þekkja

Sóparinn - breidd 77 cm - þyngd 
aðeins 12 kg. - Safnar 50 kg.

Sjáðu myndband á 
Facebook síðunni okkar

Stubbahús

Smekkleg stubbahús.
Sem auðvelt er að tæma.

Lacor - flugnabaninn
Ýmsar stærðir

Ruslatína
Ýmsar tegundir

50x70 cm19900.-
 kr án/vsk

69900.-
 kr án/vsk

Ruslatínan

���������	�
�������������
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Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 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.

 Fyrirtæki

LÍTIL BÍLALEIGA TIL SÖLU !

Allar bifreiðar árg. 2014/15. 
Aðstoð við bókanir og frí aðstaða 
út sumarið kemur til greina. Mjög 

auðveld kaup fyrir réttan aðila.

Upplýsingar gefur Kristján 
Örn. Sími 898-8822 Netfang: 

kristjan@kristjan.is

Skólar
Námskeið

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

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA 
f. Fullorðna: Start/Byrja: 28/5,2
5/6,23/7,3/9,1/10,29/10,26/11
, 2019:7/1, 4/2, 4 weeks/4 vikur x 
5 days/daga. 2-6 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds. AUKATÍMAR: STÆ/EÐL: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði
Bjart snyrtilegt 350 m2 
iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. 
Stór vinnusalur, stórt eldhús, 
kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 
210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696-
7254 + 660-1060

 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

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna óskast

SMIÐIR - VERKAMENN 
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

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

Tilkynning um fyrirhugaða yfir-
færslu hluta vátryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu  
hluta vátryggingastofns:

Yfirfærsla hluta vátryggingastofns frá frá útibúi Assicurazioni 
Generali S.p.A í Bretlandi til Bothnia International Insurance 

Company Limited. Fyrirhuguð yfirfærsla er í samræmi við 
tilkynningu sem barst Fjármálaeftirlitinu 16. maí 2018 frá 

ítalska vátryggingaeftirlitinu Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni.

 
Vátryggingartakar og vátryggðir geta skilað skriflegum athuga-
semdum til Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðrar yfirfærslu 

innan eins mánaðar frá birtingu þessarar tilkynningar.
 

Fjármálaeftirlitið veitir nánari upplýsingar ef óskað er.

Til leigu iðnaðar og/eða verslunarhúsnæði 
á Malarhöfða 2a

Áhugasamir geta sett sig í samband  
við Ásgeir í s: 660 3858

Um er að ræða allt að  
340 fermetra bil með  
tveim innkeyrsluhurðum.

Ekið er að húsnæðinu að 
neðanverðu. Bilinu hefur 
verið skipt upp í dag með 
milliveg sem hægt er að gera 
breytingar á. 

Hentar undir ýmiskonar 
starfsemi, s.s. léttan iðnað 
eða sem verslunarhúsnæði.

Til afhendingar strax.

15% afsláttur í maí  
af öllum ljósum

Íslensk framleiðsla

CE vottuð ljós
útiljós smíðuð  
fyrir íslenskt veðurfar

551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

TIL FJÖLBREYTTRA 
STARFA UM LENGRI 
EÐA SKEMMRI TÍMA

Útvegum starfsmenn

Nánari upplýsingar í síma 551 5000 eða sendið  
fyrirspurn á netfangið proventus@proventus.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. |  SÍMI 419 9000  |  info@handafl.is  |  handafl.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Það má með réttu segja að Ford KA+ sé stór smábíll.

Hann er byggður á stærri grind en keppinautar hans

og því mun rúmbetri en gengur og gerist í þessum flokki. 

Ford KA+ er líka sérlega snjall. Sem dæmi þá getur þú 

með raddstýringu hringt og svarað símtölum, hlustað á 

sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína.

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

FORD KA+

STÓRI SMÁBÍLLINN!

TILBOÐ:

VERÐ FRÁ:

Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford KA+

1.690.000 kr.
1.790.000 kr.

ford.is

24.813 kr.
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.690.000 kr. • Útborgun 169.000 kr. • Vextir 8,25% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,86%

Mánaðargreiðsla:

HANDBOLTI Hildigunnur Einars-
dóttir varð um helgina austurrískur 
meistari í handbolta, en lið hennar 
Hypo hafði betur gegn Stocker au í 
úrslitaeinvígi deildarinnar. Hildi-
gunnur, sem gekk til liðs við Hypo 
fyrir leiktíðina, skoraði tvö mörk í 
seinni leik liðanna sem fór fram á 
hvítasunnudag.

Hypo varð einnig deildarmeist-

ari á tímabilinu, en liðið bar sigur 
úr býtum í öllum leikjum sínum 
nema einum í deildarkeppninni 
og endaði fimm stigum fyrir ofan 
Stocker au sem hafnaði í öðru sæti 
deildarinnar. 

Hypo hefur haft fádæma yfirburði 
í handbolta kvenna í Austurríki, 
en sigurganga félagsins í austur-
rískum handbolta hófst árið 1977 

og er þetta þar af leiðandi 42. árið 
í röð sem liðið veðrur austurrískur 
meistari.

Hildigunnur er í leikmannahópi 
íslenska kvennalandsliðsins í hand-
bolta sem mætir Tékklandi og Dan-
mörku í lokaleikjum liðsins í undan-
keppni EM 2019. Hildigunnur hefur 
leikið 74 leiki fyrir Íslands hönd og 
skorað í þeim leikjum 78 mörk.

Hildigunnur varð landsmeistari í Austurríki

CROSSFIT Annie Mist Þórisdóttir, 
Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir 
og Björgvin Karl Guðmundsson hafa 
tryggt sér sæti á heimsleikunum í 
CrossFit sem fara fram í Wisconsin-
fylki í Bandaríkjunum í ágúst. Þetta 
gerðu þau með góðum árangri 
sinum í undankeppni fyrir leikana 
í Berlín um helgina.

Fredrik Aegidius, Þuríður Erla 
Helgadóttir, Björk Óðinsdóttir, 
Árni Björn Kristjánsson, Sigurður 
Þrastarson og Sólveig Sigurðar-
dóttir sem einnig tóku 
þátt í undankeppn-
inni í Berlín komast 
hins vegar ekki á leik-
ana að þessu sinni.

Katrín Tanja 
D a v í ð s d ó t t i r 
tryggði sér einn-
ig sæti á heims-
leikunum, en 
hún keppti á 
East Regio-
nals í Banda-
ríkjunum um 
helgina. – hó

Fjórir komnir  
á heimsleikana

ÍBV er handhafi allra titlanna
ÍBV varð Íslandsmeistari 
í handbolta karla í 
annað skipti í sögu fé-
lagsins þegar liðið hafði 
betur gegn FH í fjórða 
leik liðanna í úrslitum 
Olís-deildar karla í hand-
bolta í Vestmannaeyjum 
á laugardaginn. 

Enn þarf að 
fresta leikjum
FÓTBOLTI Tekin hefur verið ákvörð-
un um að fresta þrem ur af þeim 
fjórum leikj um sem fram áttu að fara 
í fimmtu umferð Pepsi-deildar karla í 
knatt spyrnu í kvöld. Leikjunum var 
frestað um sól ar hring vegna slæms 
veðurút lits.

Um er að ræða viður eignir Grinda-
vík ur og Vals, Stjörn unn ar og Fylk is, 
og Breiðabliks og Vík ings. Fyrr-
greindir leikir áttu að fara fram 
klukkan 19.15 í kvöld, en munu í 
staðinn fara fram á sama tíma annað 
kvöld.

Leik ur KA og Kefla vík ur mun hins 
vegar verða spilaður á settum tíma á 
Akureyrarvelli í kvöld. 

Vegna þess ara breyt inga hafa tveir 
leik ir í Pepsi-deild kvenna einnig 
verið færðir. Leik ir Breiðabliks og 
ÍBV annars vegar og Stjörnunnar 
og ÍBV hins vegar fara báðir fram á 
fimmtu daginn. – hó

42
Hypo, lið Hildigunnar, varð 

um helgina austurrískur 

landsmeistari í handbolta 

kvenna 42. árið í röð.

HANDBOLTI ÍBV varð þar af leiðandi 
bikarmeistari, deildarmeistari og 
Íslandsmeistari á leiktíðinni sem lauk 
um helgina. Þetta er í fyrsta skipti 
síðan árið 2010 sem lið er handhafi 
allra titlanna í karlaflokki, en ÍBV 
varð síðast Íslandsmeistari í hand-
bolta karla fyrir fjórum árum. ÍBV 
vann sannfærandi 28-20 sigur í leik 
liðanna á laugardaginn og einvígið 
þar af leiðandi 3-1.

ÍBV er vel að Íslandsmeistaratitl-
inum komið, en liðið hefur leikið 
stöðugan handbolta í allan vetur og 
toppaði svo á réttum tíma. Auk þess 
að tryggja sér alla þá stóru titla sem í 
boði eru hér heima komst liðið í und-
anúrslit í Áskorendabikar Evrópu þar 
sem liðið laut í lægra haldi fyrir rúm-
enska liðinu Potaissa Turda. Arnar 
Pétursson, þjálfari ÍBV, kveður liðið 
á góðan máta, en hann tilkynnti það 
í byrjun mars að hann myndi hætta 
með liðið í lok leiktíðarinnar og mun 
Erlingur Richardsson sem ráðinn 
hefur verið sem þjálfari liðsins taka 
við góðu búi af honum.  

FH-ingar mættu hins vegar hálf 
vængbrotnir til leiks á laugardaginn, 
en Ásbjörn Friðriksson hafði glímt 
við kálfameiðsli í aðdraganda leiks-
ins og Gísli Þorgeir Kristjánsson var 
aðeins skugginn af sjálfum sér eftir 
að hafa lent í meiðslum í þriðja leik 
liðanna. Nokkrar breytingar verða á 

leikmannahópi FH fyrir næstu leik-
tíð, en fyrir liggur að Gísli Þorgeir og 
Óðinn Þór Ríkharðsson munu ekki 
leika með liðinu á næstu leiktíð og 
þá hyggjast Ágúst Elí Björgvinsson 
og Ísak Rafnsson einnig söðla um og 
leika utan landsteinanna.
hjorvaro@frettabladid.is  

Eyjamenn lyfta Íslandsmeistarabikarnum eftir sigur liðsins gegn FH á laugardaginn. FRETTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

4
ár eru síðan IBV varð Íslands-

meistari síðast í handbolta 

karla.
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Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Við önnumst alla þætti  undirbúnings og  
framkvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbús- 
skiptin. Við þjónum með virðingu og umhyggju  
að leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Ellert Ingason,
umsjón sálmaskrár

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ástkær eiginkona mín,  
systir okkar, mágkona og frænka,

Hildur Eðvarðsdóttir
frá Brautartungu, 

Skagabraut 48, Akranesi,
lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 
Akranesi, 13. maí. Útförin fer fram frá 

                                       Akraneskirkju þriðjudaginn 29. maí kl. 13.

Eiríkur Sveinsson
Margrét Kristjánsdóttir Helgi Hannesson
Sveinn Gunnar Eðvarðsson Anna E. Rafnsdóttir
Guðni Eðvarðsson Halldóra Ingimundardóttir

og systkinabörn.

Hjartans þakkir fyrir samhug og hlýju 
við andlát og útför

Jóhönnu Karlsdóttur
Víðihlíð 15, Sauðárkróki.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
sjúkrahúsanna á Sauðárkróki  

og Akureyri.

Karl Bjarnason
Grétar, Annika, Hanna Maja

Reynhildur
og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæri
Reynir Jónasson

fv. aðstoðarbankastjóri, 
Birkihæð 12, Garðabæ,

er látinn. 
Jarðarför verður í Kópavogskirkju, 

fimmtudaginn 24. maí nk. kl. 13.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.

Elín Þórhallsdóttir
Gunnar Ólafur Bjarnason Sigrún Sigfúsdóttir
Jónas Reynisson Hanna Lára Helgadóttir
Þórhallur Haukur Reynisson Kristín Jónasdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir mín, 
tengdamóðir, amma

og langamma,
Guðlaug Hróbjartsdóttir

Reykjamörk 3, Hveragerði,
lést fimmtudaginn 17. maí. Útförin fer 

fram frá Hveragerðiskirkju fimmtudaginn 
24. maí kl. 14.00. Blóm og kransar eru vinsamlega 

afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar  
er bent á  starfsfólk hjúkrunarheimilisins Áss.  

Upplýsingar á skrifstofu Áss.

Erlendur Guðmundsson
   Ívar Erlendsson          Banu Naimy

Victor W. Ívarsson
Guðlaug Ívarsdóttir

Alexander Már Snæbjörnsson

Ég hef unnið við slysavarnir 
barna frá árinu 1991 og 
vann í mörg ár í verkefni 
sem heyrði undir ríkið,“ segir 
Herdís Storgaard, verkefna-
stjóri Miðstöðvar slysavarna 

barna. „Fyrir um fjórum árum ákváðu 
stjórnvöld að hætta að setja fé í verkefni 
um slysavarnir barna. Þrátt fyrir að mik-
ill árangur hefði náðst í málaflokknum. 
Mér fannst það ekki vera hægt að gefast 
upp,“ segir Herdís sem hafði áhyggjur 
af því að foreldrar gætu hvergi leitað að 
upplýsingum um öryggi barna.

„Ég stofnaði frjáls félagasamtök og 
hélt áfram starfi mínu í sjálfboðavinnu. 
Ég var með ákveðnar hugmyndir, vildi 
geta sýnt foreldrum hvernig öruggt 
heimili lítur út og hafði samband við 
Þórarin Ævarsson, framkvæmdastjóra 
IKEA. Hann tók vel í hugmyndir mínar 
og gaf mér húsgögn. Ég útbjó sýniað-
stöðu fyrir foreldra og býð þeim upp 
á ókeypis námskeið,“ segir Herdís frá. 
„Einasta ástæðan fyrir því að ég get 
haldið úti rekstri er stuðningur tveggja 
fyrirtækja við mig, Sjóvár og IKEA á 
Íslandi,“ útskýrir hún. 

Starfsfólk höfuðstöðva IKEA í Svíþjóð 
heyrði af uppátækinu á Íslandi. „Þeir 
komu til Íslands og vildu kynnast starfi 
mínu betur, urðu hrifin af hugmynd-
unum og aðferðafræðinni sem ég nota 
í kennslunni. Þeir buðu mér starf og nú 

hef ég unnið fyrir IKEA í rúm tvö ár. 
Það kom upp sú hugmynd að gera 

app fyrir foreldra sem byggir á nám-
skeiðunum mínum. Nú er það tilbúið. 
Það kallast: Öruggara heimili. Í því má 
kanna mismunandi herbergi heimilisins 
og fá ráð um hvar er hægt að auka örygg-

ið,“ segir Herdís frá. „Við munum prófa 
þetta fyrst á Íslandi en síðan verður 
appinu dreift út um allan heim ef vel 
gengur,“ segir Herdís frá og er ánægð 
með afraksturinn.

„Ekki síst vegna þess hversu erfið 
staðan var þegar ríkið skar þjónustuna 
niður. Ég hefði ekki staðið í þessu nema 
fyrir þá staðreynd hversu glaðir og þakk-
látir foreldrar eru. Svo hefur þetta undið 
upp á sig. Höfuðstöðvarnar eru í Suður-
Svíþjóð. Ég bý hins vegar enn á Íslandi 
og get unnið heima. Ég fer svo reglulega 
út. Þetta hefur verið algjört ævintýri sem 
hefur falið í sér samstarf við sérfræðinga 
um allan heim,“ segir Herdís frá. 
kristjanabjörg@frettabladid.is

Þróaði app úr ævistarfinu
Herdís Storgaard hefur í áratugi háð baráttu á sviði slysavarna barna. Fyrir nokkru skar 
ríkið niður þá þjónustu sem Herdís veitti. Hún gafst þó ekki upp og hefur í samstarfi við 
IKEA hannað app sem aðstoðar foreldra við að útbúa öruggara heimili fyrir börnin sín.

Herdís hefur helgað líf sitt því að fræða foreldra um hvernig megi gera heimili sem öruggust fyrir börn.  

Í appinu er farið ítarlega yfir öryggis-
atriði sem foreldrar þurfa að gæta að. 

Ég hefði ekki staðið í 

þessu nema fyrir þá 

staðreynd hversu glaðir og 

þakklátir foreldrar eru. Svo 

hefur þetta undið upp á sig.

Johnny Carson var banda-
rískur þáttastjórnandi og 
naut mikilla vinsælda. 
Hann stjórnaði 
hinum geysivinsæla 
þætti The Tonight 
Show í 30 ár eða á 
árunum 1962-
1992. Milljónir 
sátu sem límdar 
við skjáinn á hverju 
kvöldi þar sem 
Carson tók á móti 
góðum gestum. Ásamt 
viðtölum voru í þáttunum 
tónlistaratriði og fastir liðir 
þar sem slegið var á létta strengi. 
Eftirmaður Johnnys Carson var Jay Leno, sem stjórnaði þætt-
inum til ársins 2014. Þá tók Jimmy Fallon við stjórnartaum-
unum og hefur stýrt þáttunum allar götur síðan.
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Johnny Carson lét af störfum
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LÁRÉTT
1. farmur 
5. tré 
6. strit 
8. stæða 
10. í röð 
11. yfirbreiðsla 
12. beint 
13. feiti 
15. titill 
17. hrista

LÓÐRÉTT
1. mælieining 
2. horfðu 
3. mjaka 
4. kál 
7. duttlungar 
9. samþætta 
12. tónlist 
14. lærir 
16. klafi

LÁRÉTT: 1. hlass, 5. eik, 6. at, 8. stafli, 10. tu, 11. lak, 
12. rétt, 13. flot, 15. lektor, 17. skaka.
LÓÐRÉTT: 1. hestafl, 2. litu, 3. aka, 4. salat, 7. 
tiktúra, 9. flétta, 12. rokk, 14. les, 16. ok.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Graul átti leik Bunyan 
í Sydney árið 1933. 
Svartur á leik
1…Dc4+!! 2. Bxc4 
Hxh2 0-1. Ekki þýddi 
að leika 1…Hxh2 
vegna 2. Dxf8+ Kxf8 
3. He8#. Íslandsmót-
ið í skák – Icelandic 
Open hefst 1. júní nk. 
www.skak.is:  
Nýjustu skákfréttir.    

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.
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silkiprent.is Sími 5442025 silkiprent@silkiprent.is

SETTU MERKIÐ HÁTT
 OG VERTU SJÁANLEGUR

FYRSTIR OG FREMSTIR Í FÁNUM Í 46 ÁR

Veljum íslenska
framleiðslu

Afgreiðum fána 
samdægurs

Vaxandi suðaustanátt í 
dag með rigningu, 15-23 
m/s sunnan- og vestan-
lands upp úr hádegi og 
talsverð rigning og má 
búast við hvössum vind-
hviðum við fjöll á þeim 
slóðum sem getur verið 
varhugavert farartækjum 
sem taka á sig mikinn 
vind. Hægari vindur 
norðan- og austanlands 
í dag og þykknar upp. 
Hlýnandi veður, hiti 8 til 
15 stig síðdegis, hlýjast 
norðaustan til.

Þriðjudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli
Stjörnuspáin þín:  

„Í dag munu 
stjörnurnar 

raðast upp og 
gera þig alg jörlega 
ómótstæðilegan.“

Piff, ég 
hef enga 

trú á 
svona 

stjörnu-
kjaftæði.

„Ekkert 
getur farið 
úrskeiðis.“

Ókei, þú 
sannfærðir mig.

Sorrí, þetta var 
Ljónið! Þín er svona: 

„Í dag mun viðreynsla 
þín fara úr bönd-
unum og þú missir 

tennurnar og eistun 
raðast upp lengst 

inni í skrokkum á þér.“

Fíflið 
þitt! Mig 
grunaði 
þetta.

Mamma, 
mega 

Karólína og 
Kata koma 
að leika?

Kannski 
seinna í dag. En ekki of seint í dag? 

Svona mið-seinna?

Uu...

 „Mið-seinna“ til 
„bráðum-seinna“ eða 
jafnvel „bráðum”.

Ég gæti alveg 
þegið eitt 
„bráðum“.

Þær eru að 
bíða fyrir 

utan húsið.

Hvað ertu að seg ja?
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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
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TÖFFARINN
Í FJÖLSKYLDUNNI

NISSAN JUKE ACENTA
SJÁLFSKIPTUR / 117 HESTÖFL / EYÐSLA 6,0 L/100 KM*

3.350.000 KR.

N JUKE ACENTA
/ 117 HESTÖFL / EYÐSLA 6,0 L/100 KM*

ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttli
j

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

22. MAÍ 2018
Tónlist
Hvað? Kex-
Jazz // DÓH-
Tríó
Hvenær? 
20.30
Hvar? Kex 
hostel, Skúla-
götu
Á jazzkvöldi 
Kex Hostels í 
kvöld leikur DÓH-
Tríó. Tríóið skipa þeir 
Helgi R. Heiðarsson á saxófón 
Daníel Helgason á gítar og Óskar 
Kjartansson á trommur. DÓH-tríó 
var stofnað á vormánuðum 2013. 
Meðlimirnir höfðu áður leikið 
saman í ýmsum verkefnum. Fyrstu 
tónleikar þeirra voru á Jazzhátíð 
2013 og síðan þá hefur hljóm-
sveitin getið sér gott orð. Tríóið 
leggur nú drög að fyrstu breið-
skífu sinni sem verður tekin upp 
í vor og gefin út í haust. Tónlistin 
er margskipt og mætti flokkast á 
ýmsa vegu. Í grunninn er sveitin 
þó að vinna með þær jazzhefðir 
sem meðlimir tileinkuðu sér í Tón-

listarskóla FÍH en áhrif úr popp- 
og rokkmúsík lauma sér inn.

Viðburðir
Hvað? Fjármál HM 2018
Hvenær? 17.00
Hvar? Íslandsbanki, Hagasmára
Skemmtilegur fræðslufundur 
um fjármálahlið heimsmeistara-
mótsins í Rússlandi. Björn Berg 
Gunnarsson, fræðslustjóri Íslands-
banka, flytur erindi og ræðir málin 
við Hermann Hreiðarsson, fyrr-

verandi atvinnumann og 
landsliðsfyrirliða. Frítt á 

fundinn sem er opinn 
öllum á meðan hús-

rúm leyfir. Boðið 
verður upp á 
léttar veitingar.

Hvað? Fræðslukvöld um samninga-
gerð í tónlistageiranum
Hvenær? 17.00
Hvar? Petesen svítunni, Ingólfsstræti
ÚTÓN og STEF bjóða ykkur vel-
komin á ókeypis fræðslukvöld um 
samningagerð í Petersen Svítunni. 
Á fræðslukvöldinu munum við 
fara yfir allt sem snýr að samn-
ingagerð í tónlistargeiranum. Fyrri 
fyrirlesarinn er Guðrún Björk 
Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri 
STEFs og hæstaréttarlögmaður. 
Hún hefur í gegnum starf sitt 
aðstoðað fjölmarga tónlistar-
menn við gerð samninga og þá 
sérstaklega við útgefendur, tón-

listarforleggjara og kvikmynda-
framleiðendur. Einnig mun Sindri 
Ástmarsson umboðsmaður halda 
erindi, en hann átti stóran þátt í 
því að koma hljómsveitinni Kaleo 
á radar hjá sumum stærstu tón-
listarfyrirtækjum heims og hefur 
sinnt umboðsmennsku og samn-
ingagerð síðan þá.

Hvað? World Class Competition 
Iceland 2018
Hvenær? 19.30
Hvar? Perlunni
Úrslitakvöld World Class Com-
petition þar sem sem fjórir bestu 
barþjónar landsins sýna listir 
sínar. Léttar veitingar og drykkir í 
boði. DJ Þura Stína verður á svæð-
inu og heldur uppi stemningunni. 
Þegar keppni lýkur og sigurvegari 
hefur verið krýndur heldur gleðin 
áfram á „Út í bláinn“ á efstu hæð 
Perlunnar til miðnættis.

Hvað? Snorri Sturluson og Reykholt, 
málþing
Hvenær? 16.00
Hvar? Veröld – húsi Vigdísar
Til umræðu er Reykholtsverkefnið 
í tilefni af útkomu bókanna Snorri 
Sturluson and Reykholt og The 
Buildings of Medieval Reykholt.

Sýningar
Hvað? Olaf Otto Becker – Ís og land
Hvenær? 10.00
Hvar? Ljósmyndasafni Reykjavíkur, 
Tryggvagötu
Ís og land – Ljósmyndir frá Íslandi 
og Grænlandi 1999-2017 er yfir-
skrift sýningar í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur með myndum eftir 
hinn þekkta þýska ljósmyndara 
Olaf Otto Becker. Áhrifamiklar 
og ægifagrar landslagsljósmyndir 

Olafs Ottos Beckers fjalla um 
breytingaferli í náttúrunni sem 
orsakast af loftslagsbreytingum og 
öðrum manngerðum áhrifum. Í 
verkum hans sameinast persónu-
leg og listræn nálgun á heimilda-
ljósmyndun sem vekur upp spurn-
ingar um félagslega og menningar-
lega þætti í samtímanum.

Hvað? Reykjavík 1918, sýning í Aðal-
stræti 10
Hvenær? 10.00
Hvar? Aðalstræti 10
Ljósmyndasýningin Reykjavík 
1918 í Aðalstræti 10 er samstarfs-
verkefni Þjóðminjasafns Íslands 
og Borgarsögusafns Reykjavíkur 
í tilefni aldarafmælis fullveldis 

Íslands og er styrkt af afmælis-
nefnd viðburðarins. Höfundur 
texta sýningarinnar er skáldið 
Sjón og kemst hann svo að orði 
um viðfangsefni sýningarinnar: 
„Er maður hugsar til fólksins sem 
lifði árið 1918 þykir manni ótrú-
legt að það hafi haft tíma til þess 
að lifa svokölluðu venjulegu lífi, 
það hljóti að hafa verið of önnum 
kafið að takast á við hina sögulegu 
viðburði til þess að elska, vinna, 
dreyma og þjást. En líkt og við 
sjálf – sem einnig þykjumst lifa 
viðburðaríka tíma – átti það sér 
sína daglegu tilveru, í sinni litlu 
en ört vaxandi Reykjavík, og um 
það bera ljósmyndirnar á þessari 
sýningu vitni.“

World Class bar-
þjónakeppnin fer 

fram í Perlunni í 
kvöld þar sem besti 

barþjónn Íslands 
verður krýndur.
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Þriðjudagur

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

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.10 Mike & Molly 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Jamie's 30 Minute Meals 
10.40 Landnemarnir 
11.15 Hið blómlega bú 3 
11.45 Grantchester 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor UK 
14.05 The X-Factor UK 
14.50 The X-Factor UK 
15.40 The X-Factor UK 
16.35 Friends 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Kosningar 2018: Málefna-
þáttur 
19.20 Sportpakkinn 
19.30 Fréttayfirlit og veður 
19.35 Last Week Tonight With 
John Oliver 
20.05 Modern Family 
20.30 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
20.55 Timeless 
21.40 Born to Kill 
22.35 Blindspot Þriðja syrpa þess-
ara spennandi þátta um Jane, 
unga konu sem finnst á Times 
Square, en hún er algjörlega 
minnislaus og líkami hennar er 
þakinn húðflúri. Alríkislögreglan 
kemst að því að hvert húðflúr er 
vísbending um glæp sem þarf að 
leysa.
23.20 Grey's Anatomy 
00.50 Nashville 
01.35 High Maintenance 
02.00 Absentia 
02.45 Absentia 
03.30 Absentia 
04.15 Absentia 
04.55 Becoming Warren Buffett

19.10 The Last Man on Earth 
19.35 Anger Management 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 iZombie 
21.40 The Americans 
22.25 Supernatural 
23.10 Flash 
23.55 Krypton 
01.25 Anger Management 
01.50 Seinfeld 
02.15 Friends 
02.40 Tónlist

12.05 Kramer vs. Kramer 
13.50 Hail, Caesar! 
15.35 Absolutely Anything 
17.00 Kramer vs. Kramer
18.45 Hail, Caesar! 
20.30 Absolutely Anything 
22.00 The Wizard of Lies
00.15 Burnt
01.55 First Response 
03.30 The Wizard of Lies

11.00 Söguboltinn 
11.30 Bestur í heimi: Petter 
Northug 
12.00 Basl er búskapur 
12.30 Bakvið tjöldin hjá breska 
Vogue - Fyrri hluti 
13.20 Sætt og gott 
13.40 Útsvar 
15.00 Saga HM: Þýskaland 2006 
16.35 Menningin - samantekt 
17.00 Íslendingar 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Söguboltinn 
18.26 Friðþjófur forvitni 
18.48 Hundalíf 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Golfið 
20.30 Leyndarmál Kísildalsins - 
Fyrri hluti 
21.25 Ditte og Louise 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Í myrkri 
23.15 Grafin leyndarmál 
00.05 Mótorsport 
00.35 Kastljós 
00.50 Menningin 
00.55 Dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.45 The Late Late Show with 
James Corden 
10.25 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 The Good Place 
14.15 Jane the Virgin 
15.00 American Housewife 
15.25 Survivor 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.00 The Late Late Show with 
James Corden 
19.45 Speechless 
20.10 Will & Grace 
20.30 Strúktúr 
21.00 For the People 
21.50 The Assassination of Gianni 
Versace 
22.35 Shots Fired 
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
00.45 CSI Miami 
01.30 Fargo 
02.15 Chicago Med 
03.05 Bull 
03.50 American Crime 
04.40 Síminn + Spotify

07.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Ævintýraferðin 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Stóri og Litli 
10.13 Tindur 
10.27 Zigby 
10.38 Mæja býfluga 
10.50 Kormákur 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
13.00 Strumparnir 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Ævintýraferðin 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Stóri og Litli 
14.13 Tindur 
14.27 Zigby 
14.38 Mæja býfluga 
14.50 Kormákur 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
17.00 Strumparnir 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Ævintýraferðin 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Stóri og Litli 
18.13 Tindur 
18.27 Zigby 
18.38 Mæja býfluga
18.50 Kormákur 
19.00 Artúr 3

09.00 LPGA Tour 2018
11.00 Golfing World 2018
11.50 LPGA Tour 2018
13.50 PGA Tour 2018
16.50 Golfing World 2018
17.40 PGA Tour 2018
20.40 PGA Highlights 2018
21.35 PGA Tour 2018

07.15 FA Cup - Preview Show 2018 
07.45 Chelsea - Manchester 
United - maí 
09.25 Manchester United - Wat-
ford 
11.05 Liverpool - Brighton 
12.45 West Ham - Everton 
14.25 Fjölnir - KR 
16.05 Spænsku mörkin 
2017/2018 
16.35 Golden State Warriors - Ho-
uston Rockets 
19.00 ÍBV - FH 
21.00 Seinni bylgjan 
21.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
22.05 UFC Now 2018 
22.55 Grindavík - Valur

08.00 KA - Keflavík 
09.40 Fjölnir - KR 
11.20 Pepsímörk kvenna 2018 
12.25 Barcelona - Real Sociedad 
14.05 Villarreal - Real Madrid 
15.45 Njarðvík - Þór 
17.25 Fyrir Ísland 
18.05 Ensku bikarmörkin 2017 
18.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
19.00 Grindavík - Valur 
21.15 Pepsímörkin 2018 
22.35 Fyrir Ísland 
23.15 Spænsku mörkin 
2017/2018

Fáðu þér áskrift á  365.is

 

Þrælgott
Þriðjudagskvöld

THE WIZARD OF LIES

Myndin fjallar um fjármálamógúlinn 
Bernard Madoff sem var sakfelldur 
fyrir stórfellt fjármálamisferli sem 
hefur verið kallað eitt stærsta 
píramídasvindl sögunnar. 

KL. 22:00

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

 365.is

TIMELESS

Frábærir og öðruvísi spennuþættir 
um þríeyki sem ferðast aftur í 
tímann til þess að koma í veg fyrir 
þekkta glæpi sögunnar.

KL. 20:55

akfelldur 
erli sem 
rsta

a til 
á dag.

BORN TO KILL 

Stórgóðir sakamálaþættir frá BBC 
sem fjalla um hinn unga Sam. Í 
fyrstu virðist hann eðlilegur 16 ára 
unglingur en í honum ólga 
andfélagslegar hvatir.

KL. 21:40

Nýtt

KOSNINGAR 2018: MÁLEFNAÞÁTTUR

Lokaþáttur í kvöld frá fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar um 
helstu málefni sem brenna á landsmönnum fyrir komandi sveitar-
stjórnarkosningar. Fréttamenn hafa farið um allt land og tekið púlsinn á 
kjósendum og greint hvaða málefni eru efst á blaði hjá landsmönnum 
öllum.

KL. 18:55

Í opinnidagskrá

HÖNNUN OG LÍFSSTÍLL MEÐ VÖLU MATT

Skemmtilegur og fjölbreyttur lokaþáttur þar sem Vala Matt fer í 
ævintýralegan leiðangur og heimsækir skapandi, skemmtilega og litríka 
einstaklinga. Í þáttunum hefur hún fjallað um lífsstíl, hönnun, tísku, 
�������	
��	�	
����	������	

KL. 20:30

Lokaþáttur

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar 
kl. 08.24,  
12.24  
og 16.24 

nar 
gaskar
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Þegar þú velur Samsung sjónvarp, 
velur þú tækni og gæði til framtíðar

100.000 kr.

afsláttur

UE49”MU6175.....kr. 119.900,-
UE55”MU6175.....kr. 129.900,-
UE65”MU6175.....kr. 229.900,-
UE75”MU6175.....kr. 379.900,-

Öll þessi tæki hafa:  Raunverulega UHD 4K myndvinnslu, 
þráðlaus samskipti um Bluetooth við Soundbar eða 

heyrnartól. Speglun á mynd við önnur snjalltæki. 
Myndgæði 1300 PQI. Forðumst eftirlíkingar.

Ekta UHD 4K

Dæmi: 65” QE65Q7C. Verð áður 459.000,-

Verð nú 359.000,-

Auðvelt að velja!

Q smartQ styleQ picture

Eigum nokkur 7 og 8 línu QLED-tæki á lækkuðu verði

23 
dagar 

í keppni

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

NÚ TIL HÚSA Í 

LÁGMÚLA 8

LOKAÐ 
LAUGARDAGA

 Í SUMAR



Skráning fer fram á www.vmst.is

2018
Ársfundur
Vinnumálastofnunar

Framtíðarfærnispár 
og þróun vinnumarkaðar

Fimmtudaginn 24. maí klukkan 13-15 á Hótel Natura

Dagskrá:

Ásmundur Einar Daðason 
Ávarp ráðherra

Gissur Pétursson 
Forstjóri fer yfir árið

Karl Sigurðsson 
Færnispár á íslenskum vinnumarkaði

Sigurður Björnsson 
Greining á samspili starfa,  
menntunar og atvinnugreina  
á vinnumarkaði, stöðumat

Margrét K. Sverrisdóttir 
Samspil menntunar og tækni og  
evrópskar menntaáætlanir

Guðrún Stella Gissurardóttir 
Hlutverk ráðgjafa í breyttum heimi

Lokaorð

Fundarstjóri 
Kristín Þóra Harðardóttir lögmaður hjá Samtökum atvinnulífsins

Boðið verður upp á kaffi og meðlæti

Tölurnar 
og glæstir    
  gestir hins 
konunglega 
brúðkaups
Venjulegt brúðkaup er dýrt en 
hið konunglega brúðkaup þar 
sem Harry og Meghan gengu í 
það heilaga var ekkert venjulegt. 
Hér koma nokkrar ískaldar og 
skemmtilegar staðreyndir.

Grínarinn James Corden 
var veislustjóri í brúðkaup-
inu. Hér er hann með Juliu 
Carey, eiginkonu sinni. 

Klukkan var 
greinlega gleði 
hjá herra og frú 
Greenwood, 
Will og Caroline. 
Will er fyrrver-
andi rúgbíspilari 
og varð heims-
meistari með 
Englendingum 
árið 2003. 

Söngvarinn 
stórskemmti-
legi James 
Blunt, sem 
er einn besti 
vinur Harrys, 
mætti ásamt Sofiu 
Wellesley með bros 
á vör. 

Flestir eru sammála um að David 
Beckham hafi verið mesti töffari 
brúðkaupsins. Glæsilegur að 
vanda. Hér er hann með eigin-
konu sinni Victoriu sem fékk 
bágt fyrir dökkt yfirbragð. 

6,5
karöt er steinninn  
í hring Meghan.

30
þúsund hafa 
skrifað undir 
áskorun um að 
gefa upp heildarkostnaðinn.

600
gestum var boðið  
í veisluna.

2.640
gestum var 
boðið til Wind-
sor-kastala til 
að fagna með 
brúðhjónunum.

350
milljónum var 
varið í viðhald 
og viðgerðir fyrir 
athöfnina.

450
milljónir kostaði 
brúðkaupið 
samkvæmt CNN.

71milljarður kom inn í breska 
hagkerfið í gegnum ferða-

menn sem komu vegna brúð-
kaupsins samkvæmt Reuters.

100
þúsund manns fögnuðu með 
brúðhjónunum á götum Windsor.

40
þúsund tíst birtust 
á hverri mínútu 
þegar biskupinn 
Michael Curry talaði.

29milljónir manna eru 
sagðar hafa horft á 

beina útsendingu í Banda-
ríkjunum.

11milljónir eru sagðar hafa 
horft á brúðkaupið í 

Bretlandi en 8,7 á bikarúrslita-
leik Chelsea og Man. United.

500
egg fóru í brúðartertuna.

5.000
fjölmiðlapassar voru gefnir út, 
þar af 79 fyrir hinar ýmsu sjón-
varpsstöðvar.
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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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Nýr Renault CAPTUR
Einn vinsælasti bíllinn í sínum flokki

RENAULT CAPTUR ZEN
Verð: 2.750.000 kr.
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Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum

Spjallþátta-
drottningin 

Oprah Win-
frey gaf 
engum bíl í 
þetta sinn 
en hún var 
hress og 

kát. 

Tvö á toppnum. 
Amal og George 
Clooney klikka 
aldrei í tískunni 
og klikkuðu 
ekki heldur um 
helgina.  

Leikarinn Rick Hoffman 
sem lék einnig í Suits 
veifar til aðdáenda. 

Leikkonan Gina 
Torres sem lék með 
Meghan í Suits mætti 
í glæsilegum rauðum 
kjól.

Fyrrverandi kærastu 
Harrys, Cressidu 
Bonas, var boðið. 
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

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
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HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

SIMBA 
dýnurnar henta 
einstaklega vel í 

stillanleg 
rúm

V ið erum búin að 
lenda í snjóbyljum, 
vera á stuttbuxum 
og í raun fengið 
öll veður sem eru í 
boði,“ segir Björn 

B. Björnsson, leikstjóri Flateyjar-
gátunnar sem verður fjögurra þátta 
sjónvarpssería. Hver þáttur verður 
um 50 mínútur.

Tökum lauk um helgina í Flatey 
og fer hópurinn næst til Stykkis-
hólms í átta daga áður en haldið 
verður til Reykjavíkur en áætlað er 
að tökum ljúki þann 4. júlí.

Veðrið hefur ekki beint leikið við 
tökuliðið eins og Björn minnist á 
en eins og sönnum Íslendingum 
sæmir hafa þeir beðið veðrið af 
sér, oft gengur það hratt yfir. „Við 
höfum haldið okkar striki og beðið 
bara eftir að snjórinn bráðnaði. Við 
erum Íslendingar og vitum að það er 
allra veðra von.

Veðrið hefur ekkert verið að 
skemma ánægjuna fyrir okkur, 
það er gáski og gleði í hópnum og 
hér líður öllum vel enda mikið líf í 
eynni á þessum árstíma.“

Tökur stóðu yfir í þrjár vikur en 
atburðirnir sem teknir eru upp í 
Flatey gerast árið 1971. Það þurfti  

því aðeins að taka til hendinni enda 
hafa mörg hús á eynni verið gerð 
upp – svo eftir hefur verið tekið. 
„Við erum að nota eyjuna sem sviðs-
mynd og þessi gömlu hús sem þar 
eru. Við þurftum aðeins að mála 
nokkur og breyta. Færa staðinn til 
fyrra horfs. Þetta gerist árið 1971 
og það er áður en fólk að fer að gera 
þau upp. Staðurinn og húsin voru 
því fín fyrir okkur,“ segir hann. 
benediktboas@frettabladid.is

Tökum lokið í Flatey  
á Flateyjargátunni
Mynd úr fyrsta þætti þar sem aðalpersónan Jóhanna (Lára Jóhanna Jónsdóttir) kemur til Flateyjar ásamt syni sínum 
(Mikael Ásgrími Köll Guðmundssyni) eftir tíu ára dvöl í Frakklandi.

Stefán Hallur og Siggi Sigurjóns gera sig klára fyrir töku. Björn stendur á kant-
inum og horfir á skjá, tilbúinn að kalla hátt og snjallt „action“!

FLATEYJARGÁTAN

Árið 1971 er Norrænufræðingurinn Jóhanna grunuð um morð og til að 
sanna sakleysi sitt og bjarga sér undan skuggum fortíðar þarf hún að 
leysa Flateyjargátuna sem fólgin er í fornu handriti. Sjónvarpsþáttaröðin 
er gerð er eftir samnefndri sakamálasögu Viktors Arnars Ingólfssonar og 
verður sýnd á öllum norrænu ríkissjónvarpsstöðvunum.

Leikstjóri: Björn B. Björnsson
Handritshöfundur: Margrét Örnólfsdóttir
Framleiðendur: Anna Vigdís Gísladóttir, Þórhallur Gunnarsson, Björn B. 
Björnsson, Kjartan Þór Þórðarson, Hilmar Sigurðsson
Stjórn kvikmyndatöku: Magni Ágústsson
Klipping: Guðni Hilmar Halldórsson
Aðalhlutverk: Lára Jóhanna Jónsdóttir, Stefán Hallur Stefánsson, Hilmir 
Jensson, Þuríður Blær Jóhannsdóttir
Framleiðslufyrirtæki: Sagafilm og Reykjavík Films
Sala og dreifing erlendis: Sky Vision

Tökum lauk í Flatey 
á Flateyjargátunni 
um helgina og fer 
hópurinn næst til 
Stykkishólms áður 
en endað er á tökum 
í mánuð í Reykjavík. 
Flatey bauð upp á 
allar tegundir veð-
urs. Einn daginn var 
skotið í kraftgalla en 
þann næsta á stutt-
buxunum.

VIÐ HÖFUM HALDIÐ 
OKKAR STRIKI OG 

BEÐIÐ BARA EFTIR AÐ SNJÓR-
INN BRÁÐNAÐI. VIÐ ERUM 
ÍSLENDINGAR OG VITUM AÐ ÞAÐ 
ER ALLRA VEÐRA VON.
Björn B. Björnsson, leikstjóri
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NETVERSLUN  HEILSUHUSID.IS

Maí 2018 – 2. tbl  19. árgangur

HEILSUFRÉTTIR

bls. 3

NÝJAR OG  SPENNANDI VÖRUR  Í HEILSUHÚSINUbls. 8-9

bls. 6

PLOKKAÐTIL AÐ GLEYMA

bls. 8

YOGA

LAUGAVEGI      LÁGMÚLA      KRINGLUNNI      SMÁRATORGI      SELFOSSI      AKUREYRI      NETVERSLUN HEILSUHUSID.IS

bls. 11

HÁGÆÐAFÖRÐUNARBURSTAR

ÚTI Í NÁTTÚRUNNI!

bls. 5

FALLEG HÚÐ MEÐ BETA CAROTENE

bls. 12 - 13

– SUMARLEGAR UPPSKRIFTIR!
bls. 8

FAFALL
MMMEÐÐ BEMM

bls. 8

FÖRÐUNbls. 10

25%
TIL 3. JÚNÍ.

FLUGT ÖF
NDOXUNAREFNI

AN

EGAN, VE
LÚTENLAUST 

GL
G SYKURLAUST

OG

GRÆNTOGGÓMSÆTT
bls. 12 - 13bls 1blsbls. 1bls 1bls. 1bls. 12 132 132 - 132 132  132  13bls. 1bll 2 - 133

– SSUSSUSUSUUMARLMARLMARLMARLMARLMARMAR EGAREGAREGARGARGARARAR UPP UPP UPPUPPPPPPPSKRISKRISKRISKRISKRISKRISKRIFTIRFTIRFTIRFTIRFTIRRR!!!!

 SSSUSUMARMARMARMAR– SUMARLEGAR UPPSKRIFTIR!

OGOGOGOGOGOGGGGGGGGÓÓÓÓÓÓÓÓMMMMMMMMSSSSSSSÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆTTTTTTTTTTTTTTTT
OOOÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTT

MSSSÆÆÆÆÆTTTTTT

GRÆNTOGGÓMSÆTT

Ertu  
að fara  
í frí?

GGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆGGGGGGGRRÆ
GGGGGGGGÓÓÓÓÓÓÓÓMMMMMMMMMGÓMGGGGGÓÓÓÓÓÓÓÓMMMMMGÓM

Skoðaðu  

rafræna útgáfu 

Heilsufrétta á 

www.heilsuhusid.is

25%

Higher Nature
ausnamiðuð bætiefni
yrir fólk sem gerir kröfur.

Öll línan á 25% afslætti.

25%

25%

25%

Flugnafæluarmband
Fælir frá moskítóflugur og önnur

skordýr. Endist í 240 tíma. Vatnshelt og
hefur ekki áhrif á húð. Kemur í fjórum

litum. Inniheldur ilmkjarnaolíurnar
geranium, sítrónu og neem

Öll línan á 25% afslætti

Eco sólarvörn
hverfisvæn og lífræn

sólarvörn. Stór lína með allt sem þú þarft
fyrir fríið - líka brúnkukrem sem virkar.

Öll línan á 25% afslætti.

Eco sólaE ól
Um

ól ö Stó lí
Um

25%

SUMARtilboÐ
Í HEILSUHÚSINU

22. MAÍ – 3. JÚNÍ

25%
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r
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Guli miðinn
Bætiefni fyrir alla fjölskylduna 

á frábæru verði – Guli miðinn fyrir okkur.
Öll línan á 25% afslætti.

SolarayS l
Finndu þinn sólargeisla 
frá Solaray í Heilsuhúsinu.
Öll línan á 25% afslætti.

TerranovaT ranova
Hágæða bætiefni, 100% hrein og 100% vegan. Hágæða bætiefn

Kíktu á frábært úrval í næsta Heilsuhúsi.
Öll línan á 25% afslætti.

necos húðlínanBenB
30ml ferðal f ð3030 stærð fylgir frítt þegar keyptar t

eru 2 eða fleiri húðvörur frá Benecos.
Öll línan á 25% afslætti.

ll

25%
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Salöt frá 
649 kr.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Skandall mikill skekur nú þjóð-
félagið hér á Spáni. Fjölmiðlar 
þreytast ekki á að fjölyrða um 

það og að safna saman álitsgjöfum 
sem hneykslast í kór yfir óhæfu 
þeirri sem hrærir hug manna.

Þannig er mál með vexti að 
hjónakornin Pablo Iglesias og Irene 
Montero keyptu sér villu en hann er 
formaður vinstriflokksins Podemos 
(Við getum) og hún þingmaður 
sama flokks. Húsakosturinn kostar 
þau tæpar 76 milljónir króna en slík 
kaup eiga ekki að vera á vinstri-
manna færi. Hefur upphlaup þetta 
neytt þau til að kalla eftir áliti frá 
flokksbræðrum og -systrum um það 
hvort þau meti það svo að hjóna-
kornunum beri að segja af sér.

Það er vissulega nokkuð ósam-
ræmi í því að þau sem einna mest tali 
gegn ójöfnuði hér syðra skuli flytja í 
hverfi þar sem efsta lagið í ójöfnuð-
inum býr. En það leynist líka firring í 
fjaðrafokinu.

Fyrir nokkrum árum kom í ljós 
svart bókhald Lýðflokksins og leyni-
reikningur í Sviss sem innihélt um 
sex og hálfan milljarð króna. Það 
voru samantekin ráð athafna- og 
stjórnmálamanna sem gerði þeim 
kleift að moka þessu úr almanna-
sjóðum. Forsætisráðherrann, 
Mariano Rajoy, naut góðs af en hann 
fékk að minnsta kosti upphæð sem 
jafnast á við hálfvirði villunnar 
þeirra Pablo og Irene fyrir þátt-
töku sína í leynibraskinu. Þetta eru 
þó bara smámunir því ef talin eru 
helstu spillingarmál flokksins telst 
mér til að þau hafi kostað þjóðina 
um hundrað þúsund milljón evrur. 
Þetta kom í ljós eftir að lögmaðurinn 
Baltazar Garzón hóf rannsókn. Hann 
hefur nú verið sviptur lögmanns-
réttindum á Spáni. Frá því þessi kurl 
komu til grafar hefur Lýðflokkurinn 
unnið tvennar þingkosningar.

En nú fyrst er þetta komið í óefni 
þegar vinstrimenn kaupa villu.

Vinstrimenn 
kaupa villu


