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Átt þú rétt 
á slysabótum? 

Við hjálpum þér
að leita réttar þíns

TORT
INNHEIMTA SLYSABÓTA

HAFÐU SAMBAND        511 5008

FJÖLMIÐLAR Aðeins rúmur fjórð-
ungur þeirra sem taka afstöðu í nýrri 
könnun sem Zenter rannsóknir 
gerðu fyrir Fréttablaðið er hlynntur 
hugmyndum um fjárstuðning hins 
opinbera við einkarekna fjölmiðla. 
Rúm 44 prósent segjast andvíg hug-
myndunum en tæp 30 prósent eru 
hvorki hlynnt né andvíg.

Frumvarp Lilju Alfreðsdóttur, 
mennta- og menningarmálaráð-
herra, um stuðning við einkarekna 
fjölmiðla er nú til meðferðar hjá alls-
herjar- og menntamálanefnd. Mælt 
var fyrir málinu fyrir jól og rann 
umsagnarfrestur út 10. janúar.

Samkvæmt frumvarpinu verður 
400 milljónum veitt árlega í stuðn-
ing til einkarekinna fjölmiðla að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 
Markmið frumvarpsins er að bregð-
ast við sífellt versnandi rekstrarum-
hverfi og fjárhagsstöðu einkarek-
inna fjölmiðla.

Athygli vekur að aðeins 32 prósent 
stuðningsfólks Framsóknarflokks-
ins eru hlynnt þessum hugmyndum 
ráðherra flokksins. Um 42 prósent 
eru andvíg hugmyndunum.

Minnstur stuðningur mælist hjá 
stuðningsfólki Sjálfstæðisflokksins, 
aðeins 19 prósent, en 55 prósent eru 
andvíg. Þá er 21 prósent kjósenda 
Miðflokksins hlynnt stuðningnum 
en helmingur er andvígur.

Mestur stuðningur mælist hjá 
Samfylkingarfólki en 44 prósent 
þess eru hlynnt áformunum og 37 
prósent andvíg. Hjá Vinstri grænum 
eru 35 prósent hlynnt en 33 prósent 
andvíg. Um þriðjungur Viðreisnar-
fólks er hlynntur hugmyndunum en 
38 prósent andvíg. Af stuðningsfólki 
Pírata segjast 29 prósent hlynnt en 
45 prósent andvíg.

Frumvarpið hefur mætt tölu-
verðri andstöðu meðal nokkurra 
þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Óli 
Björn Kárason ásamt þremur öðrum 
þingmönnum flokksins lagði í des-
ember fram frumvarp þar sem lagt er 
til að tryggingagjald á fjölmiðla verði 
afnumið. Telja þeir það skilvirkustu 
leiðina til að bæta rekstrarumhverfi 
fjölmiðla.

Í þeim umsögnum sem bárust um 
frumvarp Lilju er lögð mikil áhersla 
á að endurgreiðsluhlutfall af tiltekn-
um rekstrarkostnaði verði hækkað 

Fáir hlynntir 
fjárstuðningi 
við fjölmiðla
Rúmur fjórðungur styður fjárstuðning við einka-
rekna miðla. Ráðherra segir að leiðin hafi gefist vel.

Alexander Petersson fagnar einu af fimm mörkum sínum í sigri Íslands á Portúgal í gær. Strákarnir okkar eru 
komnir aftur á beinu brautina og eiga enn möguleika á sæti í Ólympíuumspilinu.  NORDICPHOTOS/AFP

✿ Afstaða til fjárstuðnings 
við fjölmiðla
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 Hvorki né

32 prósent kjósenda 
Framsóknarflokksins styðja 
hugmyndir ráðherra en 42 
prósent eru á móti.

REYK JAVÍK Hollvinasamtök Ell-
iðaárdals funda með fulltrúum 
Reykjavíkurborgar í dag um næstu 
skref varðandi undirskriftasöfnun 
um breytingar á deiliskipulagi við 
Stekkjarbakka. Þar stendur til að 
reisa gróðurhvelfingar Aldin Bio-
dome. Samtökin leggjast harðlega 
gegn áformunum og telja hvelf-
ingarnar ganga á útivistarsvæðið í 
Elliðaárdal. Til að knýja fram íbúa-
kosningu þarf 18.000 undirskriftir.

Borgarráð samþykkti í síðustu 
viku erindi samtakanna um undir-
skriftasöfnun en ekki verður þó 

hægt að kjósa um deiliskipulagið 
sjálft heldur aðeins hvort eigi að 
endurskoða það. Borgarstjóri segir 
að verði deiliskipulaginu breytt 
kunni að myndast bótaábyrgð. 
Mat skrifstofu borgarstjórnar er að 
ekki sé hægt lögum samkvæmt að 
fella deiliskipulag úr gildi með íbúa-
kosningu.

„Við sjáum hvernig fer á fund-
inum,“ segir Halldór Páll Gíslason, 
formaður Hollvinasamtakanna. 
„Að öllu óbreyttu munum við 
byrja að safna undirskriftum í lok 
mánaðarins.“ – ab/ sjá síðu 4

Funda í dag um Biodome 

úr 18 prósentum í 25 prósent eins og 
upphaflega var gert ráð fyrir.

Þá leggur Viðskiptaráð til að frum-
varpinu verði hafnað og aðrar leiðir 
farnar eins og að draga RÚV af aug-
lýsingamarkaði.

„Ég fagna því að rúmur fjórðungur 
þjóðarinnar vill styðja við rekstr-
arumhverfi fjölmiðla,“ segir Lilja 
um niðurstöður könnunarinnar. 
„55 prósent þjóðarinnar eru hlynnt 
eða hafa ekki mótað sér skoðun á 
frumvarpinu og því er hægt að una 
vel við það.“

Bendir hún jafnframt á að stuðn-
ingur af þessu tagi hafi reynst vel 
annars staðar á Norðurlöndunum. 
„Í síðustu viku funduðum við með 
sænsku fjölmiðlanefndinni og fram 
kom þar að stuðningskerfi af þessu 
tagi hefði reynst vel. Ég segi, annað-
hvort höfum við hugrekki í því að 
styðja betur við fjölmiðla landsins 
eða ekki. Lengi hefur verið í umræð-
unni að fara í aðgerðir en fátt komið 
fram fyrr en nú,“ segir hún.

Könnunin var gerð á tímabilinu 
10.-15. janúar síðastliðinn en hún var 
send á könnunarhóp Zenter rann-
sókna. Í úrtaki voru 2.170 einstakl-
ingar 18 ára og eldri en svarhlutfall 
var 52 prósent. Gögnin voru vigtuð 
eftir kyni, aldri og búsetu. – sar



Sjúklingurinn 
verður líka að skilja 

að það er mjög erfitt að kom-
ast í kjörþyngd, 
sama hvaða 
aðferð er 
notuð. 

Abd Tharani, inn-
kirtlasérfræðingur

Veður

Sunnan og suðvestan 15-23 m/s 
með skúrum vestan til, en bjart 
með köflum austanlands. Hiti 4 til 
11 stig.  SJÁ SÍÐU 14

Þar kennir margra grasa

Í Kolaportinu má finna aragrúa af gömlum og fágætum munum. Það var opnað árið 1989 og hafa margir salar staðið við sömu básana í áraraðir, og 
kvarta ekki. Mannlífið er einnig sérstakt og vinalegt, þarna er stundum spiluð tónlist eða haldnar messur. Ferðamenn hafa í auknum mæli mætt á 
svæðið. Í Kolaportinu er í raun hægt að kaupa allt sem huginn girnist. Bækur eða brækur, plötur eða skötur, kjóla eða njóla. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÁNAR Í SÍMA 585 4000 EÐA Á UU.IS

PARQUE CRISTÓBAL 3*
TENERIFE

VERÐ FRÁ 119.900 KR. 
Á MANN M.V. TVO FULLORÐNA & TVÖ BÖRN

21. - 28. MARS - VIKA

HEILBRIGÐISMÁL Læknirinn Abd 
Tharani er gestur á Læknadögum 
sem hefjast í dag. Hann mun fræða 
íslenskt heilbrigðisstarfsfólk um 
offitu sem sjúkdóm. Tharani, sem 
upprunalega kemur frá Sýrlandi, er 
innkirtlasérfræðingur við Háskóla-
sjúkrahúsið í Birmingham á Eng-
landi.

Tharani segir nauðsynlegt að 
skilgreina offitu sem sjúkdóm og að 
viðeigandi meðferðarúrræðum sé 
beitt. Einnig að margir áhrifaþættir 
geti haft áhrif á sjúkdóminn, bæði 
utanaðkomandi og innri. Hann 
segir að offita sé ein helsta áskorun 
heilbrigðisvísinda á 21. öldinni og 
á síðastliðnum áratug hafi ekki eitt 
einasta land náð að fækka tilfellum.

„Margir neita að viðurkenna að 
offita sé sjúkdómur, þar á meðal 
læknar og stjórnmálamenn sem 
trúa því að þetta snúist aðeins um 
val hvers og eins,“ segir Tharani. 
„Rannsóknir sýna hins vegar að 
þetta sé langvarandi sjúkdómur og 
að bakslag sé algengt.“

Eitt helsta vandamálið við grein-
ingu er að til sé fólk í yfirvigt sem 
sýni engin einkenni heilsubrests 
sem tengist offitu. „Af hverju ættum 
við að kalla þetta fólk sjúklinga? Jú, 
rannsóknir mínar í Birmingham 
og annarra sýna að þó að þessir 
einstaklingar sýni engin einkenni 
núna þá eru þeir í 60 prósent áhættu 
á að fá hjartasjúkdóma, 24 prósent 
áhættu á að deyja fyrir aldur fram 
og í aukinni áhættu á að fá aðra 
sjúkdóma, svo sem kæfisvefn og 
lifrarskemmdir,“ segir hann. „Þó 
að fólk líti út fyrir að vera heilbrigt 
er það ekki svo. Það er því rangt að 
segja því að allt sé í lagi því að þetta 
ástand er aðeins tímabundið og 

nauðsynlegt að grípa strax inn í.“
Samkvæmt rannsóknum líði að 

meðaltali fimm ár frá því að heil-
brigð manneskja með offitu sé farin 
að sýna einkenni sjúkdóma. Þegar 
fólk eldist hægist á allri líkamlegri 
starfsemi og þá sé fólk með offitu í 
enn meiri hættu.

Tharani segir offitu eiga sér 
margar ástæður, líkamlegar og sál-
rænar, og nauðsynlegt sé að skilja 
þær til þess að meðhöndla á réttan 
hátt. „Ástæðurnar geta verið líf-
fræðilegar, erfðafræðilegar, sál-

rænar, tengdar meðgöngu, lyfjagjöf 
og loks umhverfisþættir svo sem 
félagslegur ójöfnuður, starfsum-
hverfi, auglýsingar og f leira,“ segir 
hann. „Þetta síðastnefnda er ekki á 
færi lækna að stjórna.“

Hvað varðar erfðir segir Tharani 
að til séu gen sem valdi offitu ein 
og sér, en þau séu mjög sjaldgæf. 
Algengara er að mörg gen hafi smá-
vegis áhrif hvert fyrir sig. „Það fer 
eftir því hversu mörg slík gen þú 
hefur hversu þungur þú verður,“ 
segir hann.

Meðhöndlun er sinnt á ýmsa 
vegu, svo sem með lífsstílsinn-
gripum, lyfjameðferð og skurðað-
gerðum. Sumt virkar ekki fyrir 
alla og þá verður einnig að taka 
val sjúklingsins með inn í jöfnuna. 
„Sjúklingurinn verður líka að skilja 
að það er mjög erfitt að komast í 
kjörþyngd, sama hvaða aðferð er 
notuð. Innan við 1 prósent nær því. 
Þess vegna er nauðsynlegt að setja 
raunhæf markmið,“ segir Tharani. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Viðurkenna verður að 
offita sé sjúkdómur
Læknirinn Abd Tharani, sem staddur er hér á landi, segir offitu eina helstu 
áskorun heilbrigðisvísinda á 21. öldinni og að hingað til hafi okkur mistekist 
að takast á við hana. Greina verður áhrifaþætti til réttrar meðhöndlunar.

UMHVERFISMÁL Um 40 ábendingar 
hafa borist í samráðsgátt stjórn-
valda vegna fyrirhugaðrar reglu-
gerðar um fiskeldi. Lúta þær flestar 
að umhverfisáhrifum og verndun 
villtra laxastofna og hafa margir 
áhyggjur af því að sjókvíaeldi 
norskra laxa ógni þeim.

Íslenski náttúrverndarsjóður-
inn (IWF) segir reglugerðardrögin 
„ófullburða og meingallað verk“, 
meðal annars út frá eftirliti með 
mengun, lúsasmiti, dýravelferð og 
upplýsingagjöf til almennings um 
starfsemi sjókvíaeldisfyrirtækj-
anna.

Hvað mengun sjávar varðar 
bendir IWF á að algengt sé að í einni 
kví sé um milljón löxum haldið 
á þröngu svæði í tvö ár. Frá þessu 
streymi saur, skordýraeitur, lyf og 
f leira beint út í sjóinn, skammt frá 
strandlengjunni. Aðrar reglur gildi 
um matvælaframleiðendur á landi.

Í svari umhverfisráðuneytisins 
við fyrirspurn IWF kom fram að í 
fráveitum væri skólp hreinsað áður 
en því væri veitt út í „viðtaka“, það 
er sjóinn. En í sjókvíum lifði fiskur-
inn í viðtakanum og allur úrgang-
ur færi því beint út í hann. „Ekki 
myndast því skólp sem hægt er að 
safna og meðhöndla. Á mengunar-
vörnum vegna fiskeldis í sjókvíum 
er því tekið á annan hátt,“ segir í 
svarinu og þá átt við burðarþols-
mat, umhverfismat og starfsleyfi 
fyrirtækisins.

Fleiri náttúruverndarsamtök létu 
í sér heyra, sem og veiðifélög lax-
veiðimanna. – khg

Skólp fer beint 
út í viðtakann

Grípa verður inn í hjá offitusjúklingum áður en sjúkdómar hreiðra um sig.

Sjókvíaeldi í Súgandafirði á Vest-
fjörðum. NORDICPHOTOS/GETTY

HEILBRIGÐISMÁL Krabbameinsfé-
lagið lýsir yfir þungum áhyggjum 
af aukinni bið og að f jármagn 
muni ekki duga þegar skimanir 
verða færðar til hins opinbera í 
lok þessa árs. Ráðherra ákvað að 
skimun fyrir leghálskrabbameini 
færi yfir til heilsugæslustöðva og 
brjóstaskimun til Landspítala í lok 
árs 2020. 

Kemur þetta fram í blaði Krabba-
meinsfélagsins. Samkvæmt félag-
inu hefur umræðan valdið starfs-
fólki Krabbameinsfélagsins miklu 
álagi og einnig er vísað í þjónustu-
könnun Maskínu þar sem kom 
fram að mikill meirihluti kvenna 
væri ánægður með viðmót, upp-
lifun og þjónustu félagsins. Þá er 
einnig vísað í langan biðtíma í 
framhaldsskoðanir á spítalanum, 
35 daga, sem sé langt yfir alþjóð-
legum viðmiðum. – khg

Áhyggjur af því 
að fjármagn 
dugi ekki
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Núna bjóðum við úrval jeppavænna tilboðspakka með nýjum Land Cruiser hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. 
Jeppaðu upp tilveruna með aukahlutapakka á sjaldséðum kjörum. Sjá nánar á toyota.is

 3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

33" breyting með Goodyear dekkjum og dráttarbeisli.

TILBOÐSVERÐ 390.000 kr.  Fullt verð 717.000 kr.

Dráttarbeisli, Goodyear dekk, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

TILBOÐSVERÐ 255.000 kr.  Fullt verð frá 419.000 kr.

Protect lakkvörn, hlíf á afturstuðara og húddhlíf. 

TILBOÐSVERÐ 99.000 kr.  Fullt verð 178.000 kr.

Land
Cruiser AUKAHLUTAPAKKAR

EINN, TVEIR & ÞRÍR

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið 
samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar 
varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

Verð frá: 8.480.000 kr.



Hótun sem er byggð 
á sandi. Þetta er 

bara vilyrði um lóð.

Vigdís Hauksdóttir,  
borgarfulltrúi Miðflokksins

Samkvæmt fjárlögum 
kosta forsetakosningar 398 
milljónir króna.

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

Í tilefni af þriggja ára afmæli Jeep® umboðsins á Íslandi bjóðum við 
Jeep® Compass Limited hlöðnum lúxusbúnaði á ótrúlegu tilboðsverði

• Leðurinnrétting með rafdrifnum sætum
• Leðurklætt aðgerðastýri
• Rafdrifin opnun á afturhlera
• Hiti í stýri og framsætum
• Íslenskt leiðsögukerfi
• 8,4” upplýsinga- og snertiskjár
• Alpine hljómflutningstæki með bassaboxi
• Sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með 

loftkælingu
• Aðfellanlegir og upphitaðir hliðarspeglar
• Bluetooth til að streyma tónlist og síma
• Svart þak

• 140 hö. diesel, 9 gíra sjálfskipting
• Select-Terrain fjórhjóladrif með 4 

drifstillingum
• Bakkmyndavél
• Fjarlægðaskynjarar að framan og aftan
• Árekstrarvari
• LED dagljós og LED afturljós
• 18” álfelgur
• Blindhorns- og akreinavari
• Fjarlægðarstilltur hraðastillir
• Leggur sjálfur í stæði

JEEP® COMPASS LIMITED

jeep.is

FULLT VERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 7.424.000 KR. - TILBOÐ: 5.990.000 KR.

TAKMARKAÐ MAGN5.990.000 kr.

UMBOÐSAÐILI JEEP®  Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

REYK JAVÍK Hollvinasamtök Ell-
iðaárdalsins munu funda með full-
trúum Reykjavíkurborgar í dag um 
næstu skref varðandi undirskrifta-
söfnun um breytingar á deiliskipu-
lagi við Stekkjarbakka. Þar stendur 
til að reisa gróðurhvelfingar Aldin 
Biodome. Hollvinasamtökin leggj-
ast harðlega gegn áformunum og 
telja að gróðurhvelfingarnar gangi 
á útivistarsvæðið í Elliðaárdal. Til 
að knýja fram íbúakosningu þurfa 
samtökin að safna 18 þúsund undir-
skriftum.

Borgaryfirvöld samþykktu fyrir 
jól nýtt deiliskipulag. Hollvina-
samtökin hafa í rúmt ár gert kröfu 
um undirskriftasöfnun til að setja 
málið í íbúakosningu. Borgarráð 
samþykkti í síðustu viku erindi 
samtakanna um að fara í undir-
skriftasöfnun en ekki verður þó 
hægt að kjósa um deiliskipulagið 
sjálft heldur aðeins hvort það eigi 
að endurskoða það.

Í bréfi Dags B. Eggertssonar 
borgarstjóra sem lagt var fram á 
fundinum segir að ef deiliskipulag-
inu verði breytt kunni að myndast 
bótaábyrgð. Mat skrifstofu borgar-
stjórnar er að ekki sé hægt lögum 
samkvæmt að fella deiliskipulag úr 
gildi með íbúakosningu.

Í bréfi Einars Páls Tamimi, lög-
manns Spor í sandinn ehf. sem 
stendur að uppbyggingu Aldin Bio-
dome, til borgarráðs var óskað eftir 
að beiðninni um undirskriftasöfn-
un yrði hafnað á grundvelli þess að 
búið sé að taka stjórnvaldsákvörð-
un. Er bent á að staðsetningin við 
Stekkjarbakka hafi verið hugmynd 
skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar 
en upphaflega átti að reisa gróður-
hvelfingarnar í Laugardal.

Einar Páll segir jafnframt að ef 
svo færi að deiliskipulaginu yrði 
breytt til að ekki yrði hægt að reisa 
gróðurhvelfingarnar við Stekkjar-
bakka væri borgin bótaskyld. 
Fulltrúar minnihlutans hafa lagst 
harðlega gegn áformunum. Vigdís 
Hauksdóttir, oddviti Miðflokksins, 
segir að allt tal um bótaskyldu sé 

hótun. „Hótun sem er byggð á sandi. 
Þetta er bara vilyrði um lóð,“ segir 
Vigdís. „Ég undrast að Hollvinasam-
tökunum hafi verið sagt í febrúar í 
fyrra að of snemmt væri að senda 
inn erindi um undirskriftasöfnun, 
en núna þegar allt er um garð gengið 
þá sé það of seint. Hvaða stjórnsýsla 
er þetta?“

Í bókun Samfylkingarinnar, 
Vinstri grænna, Viðreisnar og Pírata 
á fundi borgarráðs er því alfarið 
hafnað að um sé að ræða einhvers 
konar hótun. Einungis sé verið að 
fylgja lögum um íbúakosningar, 
því sé Hollvinasamtökunum boðið 
á fund með fulltrúa borgarinnar til 
að fá leiðbeiningar um undirskrifta-
söfnunina.

„Í leiðbeiningunum um hvernig 

best sé að aðhafast til að varast 
formgalla á undirskriftasöfnuninni 
felst engin hótun um skaðabóta-
skyldu enda er bara verið að veita 
upplýsingar um málið og möguleg-
ar afleiðingar samkvæmt lögfræði-
legri ráðgjöf,“ segir í bókuninni.

Halldór Páll Gíslason, formaður 
Hollvinasamtakanna, setur spurn-
ingarmerki við að ekki megi setja 
sjálft deiliskipulagið í íbúakosn-
ingu, það hafi legið fyrir af hálfu 
samtakanna að þau hygðust efna til 
undirskriftasöfnunar löngu áður en 
deiliskipulagið var samþykkt. „Við 
sjáum hvernig fer á fundinum,“ segir 
Halldór. „Að öllu óbreyttu munum 
við byrja að safna undirskriftum í 
lok mánaðarins.“
arib@frettabladid.is

Funda í dag með borginni um 
deiliskipulag Aldin Biodome
Hollvinasamtök Elliðaárdalsins funda í dag með Reykjavíkurborg um undirskriftasöfnun til að knýja 
fram íbúakosningu um deiliskipulag við Stekkjarbakka þar sem gróðurhvelfingar Aldin Biodome eiga 
að rísa. Ekki er hægt að fella deiliskipulag úr gildi með kosningum og yrðu þær því aðeins leiðbeinandi.

Hvelfingarnar umdeildu sem eiga að rísa í Elliðaárdal. Hollvinasamtök Elliðaárdals vilja íbúakosningu um áformin.

STJÓRNMÁL Samkvæmt fjárlögum 
er gert ráð fyrir að forsetakosn-
ingarnar í sumar muni kosta 398 
milljónir króna. Aðeins Guðni Th. 
Jóhannesson, sitjandi forseti, hefur 
gefið kost á sér. Komi fram annar 
frambjóðandi fimm vikum fyrir 
kjördag sem uppfylli skilyrði og hafi 
lágmarksfjölda meðmælenda verða 
kosningar 27. júní næstkomandi.

Þeim peningum sem ætlaðir 

eru til forsetakosninga verður 
hins vegar ekki ráðstafað í annað 
á árinu ef engar kosningar verða. 
„Þetta yrði ónýtt heimild,“ segir 
Haf liði Helgason, upplýsingafull-

trúi dómsmálaráðuneytisins sem 
fer með framkvæmd kosninganna.

Aðeins minni háttar kostnaður 
fellur til ef kosningar verða ekki. 
„Við þurfum alltaf að gera ráð fyrir 
að það verði kosningar. Það verður 
því einhver vinna hér í ráðuneytinu, 
svo sem að auglýsa framboðsfrest.“

Fyrstu áratugi lýðveldisins þótti 
ekki við hæfi að bjóða fram gegn 
sitjandi forseta en þrisvar frá árinu 

1988 hefur það gerst, síðast var for-
seti sjálf kjörinn árið 2008 en þá 
kom kostnaður við sögu.

Ástþór Magnússon hélt þá blaða-
mannafund í Háskólabíói og skor-
aði á þjóðina að hafna sjálf kjöri. 
Tveir öryggisverðir komu með 
töskur fullar af seðlum, alls 40 millj-
ónir, og bauðst Ástþór til að greiða 
kostnað við kosningar. Þær áttu þá 
að kosta rúmar 170 milljónir. – khg

Peningum til kosninga yrði ekki ráðstafað í annað

SAMFÉLAG Hjón sem hyggjast skilja 
munu eiga kost á því að fá sérhæfða 
skilnaðarráðgjöf, rafrænt námskeið 
og aðgang að sérfræðingi félags-
þjónustunnar. Ásmundur Einar 
Daðason, félags- og barnamála-
ráðherra, skrifaði undir samning 
við danska fyrirtækið SES um inn-
leiðingu ráðgjafarinnar.

Markmiðið er að fækka ágrein-
ingsmálum og bæta líðan barna í 
skilnaðarferlinu. Ráðherra segir að 
verkefnið snerti allt að 1.200 börn á 
ári, en hér á landi lýkur um 40 pró-
sentum hjónabanda með skilnaði.

„Við vonumst til þess að ef ld 
þjónusta á fyrri stigum og þessi nýja 
nálgun í skilnaðarmálum stuðli 
að því að vernda börn og styðja 
þau í skilnaðarferli foreldra,“ segir 
Ásmundur Einar. – ab

Ný nálgun við 
hjónaskilnað

Ásmundur Einar 
Daðason.

1 Enginn tók eftir að tærnar 
voru tólf Fann ey og Pétur 

Hjör var komust að því tveimur 
dögum eftir fæðingu frumburðar 
síns að hann væri með tólf tær.

2 Beðið fyrir drengjunum í 
fullri kirkju Þrír drengir á 

grunn-og framhaldsskólaaldri 
voru í bíl sem fór fram af bryggj-
unni í Hafnarfirði.

3 Ástralía brennur: „Verði 
fyrsta landið til að verða 

ó  byggi  legt“. Íslendingur í Sydney 
segir eldana vendipunkt sem allir 
Ástralir muni minnast.

4 Strákarnir okkar frábærir í 
sigri á Portúgal. Karlalands-

liðið í handbolta sigraði Portúgal 
með 28 mörkum gegn 25.

5 Dýrustu þættir sem hafa 
verið gerðir á Íslandi Þætt-

irnir tóku um sex ár í fram leiðslu.

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is
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RÚSSLAND Vladímír Pútín Rúss
landsforseti hefur lagt til talsverð
ar breytingar á stjórnarskránni 
sem miða að því að færa völd frá 
forsetaembættinu til þingsins og 
ríkisráðs landsins, en það síðar
nefnda hefur ekki mikil formleg 
völd í dag. Pútín vill að þjóðin 
greiði atkvæði um stjórnarskrár
breytingarnar.

Aðeins örfáum klukkustundum 
eftir að Pútín lagði tillögur sínar 
fram baðst Dímítrí Medvedev for
sætisráðherra lausnar fyrir sig og 
ráðuneyti sitt.

Pútín hefur gert Mikhail Mishus
tin fyrrverandi ríkisskattstjóra að 
forsætisráðherra Rússlands.

Mishustin, sem er 53 ára, er kerf
isverkfræðingur að mennt. Hann 
hefur hefur starfað í rússneska 
stjórnarráðinu frá árinu 1998. Frá 
2010 hefur hann sem ríkisskatt
stjóri nútímavætt skattkerfið með 
framþróun í upplýsingatækni.

Það hefur ekki farið mikið fyrir 
Mishustin í fjölmiðlum. Hann mun 

væntanlega á næstu dögum skipa 
nýja ráðherra og mynda ríkis
stjórn.

Gagnrýnendur segja að breyting
arnar miði að því að Pútín geti haft 

ráð Rússlands í hendi sér eftir árið 
2024 þegar síðara og lokakjörtíma
bili hans sem forseta lýkur.

Medvedev hafði gegnt embætti 
forsætisráðherra í nær átta ár. Eftir 
að Pútín hafði setið tvö fjögurra 
ára kjörtímabil árið 2008 varð 
Medvedev forseti næstu f jögur 
árin og skipaði Pútín forsætisráð
herra. Medvedev beitti sér fyrir því 
að kjörtímabil forsetans var fært út 
fjórum árum í sex. Því situr Pútín 
nú fjórða kjörtímabil sitt til ársins 
2024.

Gert er ráð fyrir að Medvedev 
verði Pútín áfram til halds og 
trausts. Stjórnmálaskýrendur telja 
að Pútín horfi til þess að verða nýr 
formaður valdameira Þjóðarörygg
isráðs og ætli að halda Medvedev 
sem varaformanni. – ds

Mishustin nýr forsætisráðherra Rússa

ÞÝSKALAND  Undir forystu Þýska
lands komu helstu hagsmunaað
ilar borgarastyrjaldarinnar í Líbíu 
saman í Berlín í gær. Þar leituðust 
Þýskaland og Sameinuðu Þjóðirnar 
við að hefta mikil afskipti erlendra 
herja af stríðinu, koma á vopnahléi 
stríðandi fylkinga og styðja póli
tískt ferli til að stöðva stjórnleysið 
í Líbíu.

Angela Merkel, kanslari Þýska
lands, tók á móti leiðtog um ellefu 
ríkja utan Líbíu, auk Sam einuðu 
þjóðanna, Evrópusambandsins, 
Afríkusambandsins og Araba
bandalagsins.

Þýskaland hefur stutt við við
leitni Antonio Guterres, fram
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóð
anna og Ghassan Salame, erindreka 
samtakanna í Líbíu, til að stöðva 
bardagana í Líbíu.

Meðal leiðtoganna sem sóttu 
fundinn voru Vladímír Pútín, for
seti Rússlands, Recep Erdogan, 
forseti Tyrklands, Emmanuel Mac
ron, forseti Frakklands, Giuseppe 
Conte, forsætisráðherra Ítalíu, Boris 

Johnson, forsætisráðherra Breta, og 
Mike Pompeo, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna.

Leiðtogar stríðandi fylkinga í 
Líbíu, Fayez Sarraj forsætisráðherra 
og Khalifa Haftar hershöfðingi, 
sóttu einnig fundinn.

Fréttaskýrendur AP sögðu lík
urnar á raunverulegum friði í 
landinu óljósar. Fyrr í mánuðinum 
náðist samkomulag um vopnahlé 
að undirlagi Rússa og Tyrkja. Það 
vopnahlé hefur ítrekað verið brotið.

Allt frá því að Muammar Gadd
afi var komið frá völdum árið 2011 
hefur Líbía ólgað af átökum ólíkra 
fylkinga. Í landinu er nú tvær ríkis
stjórnir, studdar af mismunandi 
þjóðum: Annars vegar er ríkis
stjórnin í Trípólí sem nýtur viður
kenningar Sameinuðu þjóðanna og 
hins vegar ríkisstjórnin í Tóbrúk 
með herforingjann Haftar sem 
hefur náð yfirráðum yfir lang
stærstum hluta landsins.

Haftar hefur notið stuðnings 
Egyptalands, Rússlands, Samein
uðu arabísku furstadæmanna og 

Frakklands, á meðan ríkisstjórnin 
í Trípólí hefur aðallega snúið sér 
til Tyrklands vegna hermanna og 
vopna.

Á fundinum í Berlín lögðu Þjóð
verjar höfuðáherslu á að fá utanað
komandi aðila til að draga úr f lutn
ingi á vopnum til Líbíu og tryggja að 
vopnahléið haldist og skapa þannig 
rými fyrir friðarumleitanir undir 
forystu Sameinuðu þjóðanna.

Þjóðverjum er mikið í mun að 
koma í veg fyrir að borgarastríðið 
í Líbíu ýti enn undir stjórnleysi á 
svæðinu og setji mögulega af stað 
nýjar bylgjur f lóttafólks yfir Mið
jarðarhaf í leit að öryggi í Evrópu.

Þýskir embættismenn hafa gætt 
þess að halda öllum væntingum 
vegna fundarins mjög í skefjum og 
sögðu ráðstefnuna aðeins upphaf að 
ferli í þágu friðar. david@frettabladid.is

Leiðtogar funduðu 
um vopnahlé í Líbíu
Markmið leiðtogafundar um stríðið í Líbíu sem haldinn var í Berlín í gær var 
að hefta afskipti erlendra herja af stríðinu og koma á vopnahléi. Auk stríðandi 
fylkinga mættu ellefu ríki utan Líbíu til fundarins auk alþjóðastofnana.

Leiðtogar 11 ríkja utan Líbíu, auk Sameinuðu Þjóðanna, Evrópusambandsins, Afríkusambandsins og Arababanda-
lagsins stilltu sér upp til myndatöku í gær. Fulltrúar stríðandi fylkinga voru ekki þar á meðal. NORDICPHOTOS/GETTY

Mikhail Mishustin nýr forsætisráð-
herra Rússlands FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Meira á frettabladid.is

Meira á frettabladid.is

BRETLAND Forsætisráðherra Bret
lands, Boris Johnson, sagði í gær að 
öll þjóðin óskaði þeim Harry prins 
og Meghan Markle, hertogahjónum 
af Sussex, alls hins besta þrátt fyrir 
að þau láti af opinberum störfum 
fyrir bresku konungsfjölskylduna. 
Hann sagðist viss um að konungs
fjölskyldan og myndi finna farsæla 
lausn fyrir Harry og Meghan.

Tilkynning barst frá Buckingham
höll um helgina um að Harry prins 
og Meghan myndu missa konung
lega titla sína og hætta öllum störf
um fyrir fjölskylduna. Þau verða 

jafnframt ekki lengur fulltrúar 
drottningar. Þá eiga þau að endur
greiða kostnað við að innrétta Frog
moresetur áður en þau fluttu inn.

Á k vörðu n hjóna nna hef u r 
vakið hörð viðbrögð. Kallað var 
til neyðarfundar vegna málsins en 
að þeim fundi loknum gaf Elísa
bet Bretadrottning, amma Harrys, 
þeim grænt ljós. Hún sagðist um 
helgina skilja ákvörðun hjónanna 
og styðja. „Harry, Meghan og Archie 
munu alltaf vera elskuð af okkur og 
tilheyra þessari fjölskyldu,“ sagði 
hún. – ds

Óska hertogahjónunum 
af Sussex alls hins besta 

Hertogahjónin af Sussex, Harry prins og Meghan Markle. MYND/WIREIMAGE
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Það er 
gagnrýnivert 
að aðeins 
þriðjungur 
þess, sem 
innheimt er 
sérgreint í 
þetta verk-
efni, skuli 
vera varið til 
þess. Það er 
til skilgrein-
ing á þeirri 
aðstöðu að 
innheimta fé í 
eitt og verja 
því í annað.

 

Ég vil að 
skýrt verði 
hvaða inn-
viðir teljast 
mikilvægir út 
frá þjóðar-
öryggi 
landsmanna, 
þ.e. af sam-
gönguinn-
viðum, 
raforkukerfi 
og fjarskipta-
kerfi.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is
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Snjóflóðin á Vestfjörðum lituðu fréttaflutning 
fjölmiðla í liðinni viku. Ekki síst snerist 
umfjöllunin um flóðin sem féllu á Flateyri. Í 
því sambandi voru rifjaðir upp hörmungar
atburðir þar og á Súðavík fyrir aldarfjórðungi 
þar sem tugir manna létust. Í kjölfar þeirra 

voru gerðar áætlanir um víðtækar ofanflóðavarnir þar 
sem þeirra var talin þörf.

Í Fréttablaðinu var í vikunni greint frá því að enn 
væri framkvæmdum við varnarmannvirki ólokið á átta 
þéttbýlisstöðum á landinu af þeim tuttugu og þremur 
þar sem hættumat er skilgreint og þeir flokkaðir í A, 
B og Csvæði. Síðastnefndu svæðin eru þau hættu
legustu. Þar sem byggð fellur innan Chættusvæða er 
nauðsynlegt að byggja upp varnir en öryggi fólks á 
öðrum svæðum er tryggt með vöktun og rýmingum. Á 
fimmtán stöðum um land allt hefur verið komið fyrir 
vörnum eða þá að keyptar hafa verið upp fasteignir á 
hættulegum stöðum. Alls hefur 21 milljarði króna verið 
varið í verkefnið.

Flest eru þessi svæði á Vestfjörðum, en þau eru einnig 
á Norður og Austurlandi. Patreksfjörður, Tálkna
fjörður, Bíldudalur, Hnífsdalur, Siglufjörður, Seyðis
fjörður, Neskaupstaður og Eskifjörður eru allt staðir 
sem tilheyra þessum hættumesta flokki.

Til að koma vörnum við á þessum svæðum þarf að 
verja öðrum 21 milljarði króna í framkvæmdir.

Ofanflóðasjóður var stofnaður 1997 til að mæta 
uppbyggingunni á vörnunum. Sjóðurinn er í vörslu 
umhverfisráðuneytisins en tekjur hans eru árlegt 
gjald sem lagt er á allar brunatryggðar húseignir sem 
nemur 0,3 prósentum af vátryggingarverðmæti. Fram 
kom í umfjöllun blaðsins að áætlað væri að rúmlega 20 
milljarðar séu í sjóðnum sem ættu að duga til að ljúka 
verkefnunum en í fjárlögum hvers árs er fé ráðstafað til 
varnanna.

„Við hlaupum upp til handa og fóta þegar hamfarirn
ar skella á en fyrirbyggjandi aðgerðir ganga hægt. Það 
blasir við að snjóflóðavarnir skiptu sköpum í þessum 
hamförum í fyrrinótt. Við sem þjóð munum aldrei 
fyrirgefa okkur það ef líf tapast vegna hamfara á skil
greindum hættusvæðum,“ sagði Halldór Halldórsson, 
nefndarmaður í ofanflóðanefnd, í samtali við blaðið í 
síðustu viku. Hann segist hafa bent ítrekað á þetta um 
árabil. Nefndarmaðurinn hlýtur að velta fyrir sér stöðu 
sinni í nefndinni ef ekki er hlustað á hann árum saman. 
En það leysir engan vanda. Meginatriðið er að koma 
þessum vörnum í lag og nýta til þess fé sem innt hefur 
verið af hendi en safnað upp.

Ef til vill er þó vandinn sá að féð hefur verið nýtt í 
rekstur ríkissjóðs, þó að það kunni að vera sérgreint í 
bókhaldi hans.

Það er gagnrýnivert að aðeins þriðjungur þess, sem 
innheimt er sérgreint í þetta verkefni, skuli vera varið 
til þess. Það er til skilgreining á þeirri aðstöðu að inn
heimta fé í eitt og verja því í annað.

Það teljast svik. Ekki bara við þá sem á þessum 
stöðum búa, né bara við þá sem inna gjaldið af hendi. 
Það teljast svik við alla landsmenn.

Svik

Vinstrið í öreindum
Sósíalistaf lokkur Gunnars 
Smára gaf nýlega út tilkynningu 
um framboð f lokksins í næstu 
alþingiskosningum. Hið nýja 
framboð fékk byr undir báða 
vængi í könnun Fréttablaðsins 
sem sýndi f lokkinn yfir 5 pró-
senta þröskuldinum. Formaður 
VR, Ragnar Þór Ingólfsson, birti 
einnig fyrir skemmstu könnun 
þar sem kom í ljós að framboð 
verkalýðshreyfingarinnar ætti 
sér hljómgrunn. Ef af verður 
mætti segja að popúlísk vinstri-
framboð væru orðin þrjú, 
en fyrir höfum við vitaskuld 
Flokk fólksins. Þessi þrjú fram-
boð, auk hríðfallandi Vinstri 
grænna, róa öll á sömu miðin og 
þrjú þeirra myndu væntanlega 
dansa í kringum þröskuldinn. 

Vængstífður  
Sjálfstæðisflokkur
Ysta vinstrið er ekki eitt í vanda 
því hægrið er það einnig. Margir 
segja að Sjálfstæðisf lokkurinn 
ráði öllu í ríkisstjórnarsam-
starfinu en ljóst er að f lokkur-
inn er samt hugmyndafræðilega 
vængstífður í sambúðinni með 
VG. Óánægðir þingmenn sjá 
fylgið síga og síga. Enn og aftur 
mælist f lokkurinn í 19 prósent-
um, svipað fylgi Alþýðubanda-
lagsins sáluga. Þeir frjálslyndu 
eru farnir í Viðreisn og íhalds-
mennirnir komnir í Miðf lokk-
inn. Eftir situr f lokkur með enga 
stefnu og ekkert hlutverk.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Orðum þurfa að fylgja aðgerðir. Á næstu dögum 
mun ég leggja fram skýrslubeiðni á Alþingi þar 
sem ég vil að skýrt verði hvaða innviðir teljast 

mikilvægir út frá þjóðaröryggi landsmanna, þ.e. af 
samgönguinnviðum, raforkukerfi og fjarskiptakerfi.

Forgangsraða þarf í kerfinu þannig að þjóðaröryggi 
og öryggi fjöldans vegi þyngra en hagsmunir fárra, 
m.a. með styrkingu flutnings og dreifikerfis raforku 
á öllu landinu. Greina þarf samfélagslega innviði út 
frá þjóðaröryggi landsins og samfélagsins alls þar sem 
einnig verði skoðað hvaða leiðir séu færar til að tryggja 
að fjarskiptasamband rofni ekki í aftakaveðrum og 
náttúruhamförum.

Eitt af því sem bíður löggjafans að ræða er hvort 
íslenska ríkið ætti með almennum hætti að fara með 
skipulagsvald vegna helstu grunnviða landsins á 
grundvelli þjóðaröryggishagsmuna. Til samanburðar 
við hin Norðurlöndin þar sem farið var að huga að 
þjóðaröryggismálum fyrir áratugum síðan, þá er 
íslensk löggjöf heldur vanþroskuð.

Ég óska eftir því að fjallað verði um skilgreiningu á 
þjóðaröryggi, að staða helstu grunninnviða íslensks 
samfélags sem varða þjóðaröryggismál verði skoðuð 
m.t.t. til skipulagsmála, að fjallað verði um hvaða 
grunnviði íslensks samfélags beri að skilgreina sem 
mikilvæga með tilliti til þjóðaröryggis, að tekið verði 
saman hvaða helstu hlutar vegasamgöngukerfisins; 
vegir, brýr, o.s.frv. beri að skilgreina með hliðsjón af 
þjóðaröryggi og hvaða stofnanir íslenskrar stjórnsýslu 
fari með yfirumsjón og þá lagalegu skyldu að tryggja 
þá þætti. Þá þurfi einnig að fjalla um og skilgreina þá 
þætti raforkukerfisins, út frá varaafli og stýringu m.a. 
með tilliti til þjóðaröryggishagsmuna.

Það verður að teljast sérstaklega mikilvægt út frá 
hagsmunum þjóðarinnar að koma af stað umræðunni 
og meta hvort íslenska ríkið ætti með almennum 
hætti að fara með skipulagsvald vegna helstu grunn
innviða landsins á grundvelli þjóðaröryggishags
muna, það hlýtur að vera hagsmunamál okkar allra.

Þjóðaröryggi og íslensk 
stjórnsýsla

Njáll Trausti  
Friðbertsson 
alþingismaður 
Sjálfstæðis-
flokksins
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Núna notar maður soya
hakk í alls konar rétti og 
finnur engan mun.

Erindin munu fjalla meðal annars um orkuskipti og loftslagsmál, samgöngur 
á höfuðborgarsvæðinu, nýjar samgöngulausnir og áhrif þeirra breytinga sem 
fyrirhugaðar eru.

13:00 Setning ráðstefnu – Gunnar Stefánsson, prófessor og 
forstöðumaður Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands

 Ávarp ráðherra – Sigurður Ingi Jóhannsson, Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra

13:15 Orkuskipti og loftslagsbreytingar
 Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor, Háskóli Íslands
13:40 Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu í dag
 Grétar Már Hreggviðsson, samgönguverkfræðingur, VSÓ
14:05 Nýja samgöngulíkan höfuðborgarsvæðisins (SLH)
 Albert Skarphéðinsson, samgönguverkfræðingur, Mannvit
14:30 Cars and people: how do they go together?
  Michael Schreckenberg, prófessor, Háskólinn í Duisburg-Essen
15:00 Kaffihlé
15:30 Sáttmáli um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu
 Þorsteinn Rúnar Hermannsson, samgöngustjóri, Reykjavíkurborg
15:55 Borgarlínan – leiðin til framtíðar
 Lilja Guðríður Karlsdóttir, samgönguverkfræðingur, Verkefnastofa 

Borgarlínu
16:20 Hliðarverkanir breytinga á samgöngum
 Guðmundur Freyr Úlfarsson, prófessor, Háskóli Íslands
16:45 Almennar spurningar og lokaorð

Fundarstjóri: Hrund Ólöf Andradóttir, prófessor, Háskóli Íslands

VERKFRÆÐISTOFNUN

Áskoranir í samgöngum,
staða og framtíð Ráðstefna 

Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands

Miðvikudaginn 22. janúar kl. 13.00 í Hátíðasal Aðalbyggingar Háskóla Íslands

Öll velkomin, aðgangur ókeypis

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Fyrir nokkrum árum las ég 
að eftir nokkur ár myndi 
veröldin breytast hraðar 

en við hefðum nokkurn tímann 
orðið vitni að áður. Veldisvöxtur 
yrði til dæmis í hraða tæknibreyt
inga. Tölvur myndu finna upp 
nýjar tölvur, forrit forrit. Menn
ingarbyltingar færu um á áður 
óþekktum hraða í samtengdum 
heimi samfélagsmiðla. Áður en við 
vissum af yrði veröldin gjörbreytt 
í smáu sem stóru. Nú er komið að 
þessum árum og það verður að 
segjast eins og er að Nostradamus 
er bara alls ekkert merkilegri en 
ég. Ég get spáð í framtíðina alveg 
eins og hann.

Veröldin er á f leygiferð. Mér 
finnst ég sjá skýran mun á alls 
konar hlutum í menningu okkar 
og umhverfi með einungis nokk
urra mánaða millibili. Um þessar 
mundir er til dæmis verið að 
kynna nýja árgerð bifreiða. Sýnd 
eru ný módel úti um allan bæ. Ég 
held að það sé óhætt að fullyrða að 
öll bílaumboðin leggja áherslu á 
raf bíla eða tengiltvinnbíla. Ef bíla
framleiðandi ætlar ekki að breyta 
framleiðslulínunni í átt að ein
hverjum slíkum umhverfisvænum 
kosti getur hann allt eins lokað 
sjoppunni. Þetta var ekki svona 
fyrir tveimur árum. Þessi breyting 
er að eiga sér stað fyrir framan 
nefið á okkur, hraðar en nokkurn 
hefði getað grunað, og það verður 
ekki aftur snúið. Jarðefnaeldsneyti 
er á útleið. Bless, bensín.

Staða kynjanna
Önnur mögnuð samfélagsbreyting 
sem hefur átt sér stað á undraverð
um hraða er valdefling kvenna. 
Þessa breytingu sér maður ekki 
síst í bíómyndum. Merkilega frétt 
las ég um daginn. Miðstöð rann
sókna á kon um í sjón varpi og kvik
mynd um, en sú stofnun er staðsett 
í San Diego í Banda ríkj un um, birti 
árlega greiningu sína á kynja
skiptingu aðalhlutverka í 100 
tekjuhæstu bíómyndum ársins. 
Stofnunin hefur gert þetta síðan 
árið 2002. Þá voru konur í aðal
hlutverki í 16% bíómynda. Nú er 
það hlutfall, fyrir árið 2019, komið 
upp í 40%, sem er nánast jafnhátt 
og hlutfall karla, en karlar voru í 
aðalhlutverki í 43% bíómynda. Í 
restinni voru aðalhlutverkin mörg 
og blönduð kynjalega.

Þetta hefur maður beinlínis 
líka séð gerast beint fyrir framan 
augun á sér. Það er engin ofur
hetjumynd gerð núna án þess 
að kona sé þar í aðalhlutverki. 
Captain Marvel og Wonder 
Woman skáka körlunum. Það gerir 
enginn bíó eða sjónvarpsþætti 
nú á dögum með bara körlum í 
aðalhlutverki, nema það sé á ein
hvern hátt ætlunin að endurspegla 
úreltan tíðaranda. Að gera períódu 
um veröld sem var.

Bíóið endurspeglar hér veruleik
ann. Auðvitað er enn verk að vinna 
þegar kemur að jafnréttismálum, 
heldur betur. Staðan er mis
munandi eftir heimssvæðum og 
víðast eru konur enn tekjuminni 
en karlar. En þetta er samt allt að 
gerast. Á sama tíma og þessi efling 
kvenna hefur verið að eiga sér 
stað á f leygiferð, þá sér maður líka 
hitt, hvernig hlutverkaskipting og 
ásýnd kynjanna er að breytast og 
í raun renna meira saman í eitt. 
Blöðin birta reglulega myndir af 
sýningum stóru tískuhúsanna. Þar 

eru karlar komnir í kjóla og sveipa 
sig skrautlegum silkislæðum. Þótt 
ég veðji enn um sinn á gallabuxur, 
dökkan stuttermabol og Levi’s 
skyrtu, þá er breytingin óum
deilanleg. Hennar sér einnig stað 
í háttum og umræðu. Um síðustu 

helgi fór ég ráðstefnu í Hörpu um 
hamingju og árangur. Þar töluðu 
konur um afrek sín og karlar um 
tilfinningar sínar.

Kjöt, háski og byltingar
Í heimilishaldinu er úmpf og 

annað plöntukjöt þegar orðið 
uppgötvun ársins. Ég man að ég 
smakkaði einhvern tímann svona 
dót fyrir nokkrum árum og fannst 
það ógeð. Núna notar maður soya
hakk í alls konar rétti og finnur 
engan mun. Klárir kokkar gengu í 
málið og hafa búið til snilldarvör
ur sem höfða til jafnvel hörðustu 
kjötæta. Þessi breyting er álíka 
mögnuð og hinar. Í breyttri veröld 
er engin ástæða til að éta allt þetta 
kjöt, með tilheyrandi skaða á 
dýrum og umhverfi. Væntanlega 
verður þá engin ástæða heldur til 
að verja til slíkrar framleiðslu 15 
milljörðum á ári úr ríkissjóði.

Hvað gerist næst? Jú, ég spái því 
að hinn mikli háski sem vomir 
yfir mannkyni, hamfarahlýnunin 
með tilheyrandi hamfarakvíða og 
angist, muni verða mikill aflgjafi 
frekari samfélagsbreytinga. Ekki 
bara munu tækniframfarir gera 
okkur kleift að lifa kolefnisjöfn
uðu lífi, heldur mun gildismatið 
breytast líka. Þegar mannkyn 
finnur að sjálfur grundvöllur þess 
getur morknað undan fótunum á 
því, þegar háskinn fer að birtast 
okkur meira og meira í öllu sínu 
veldi, munu miklar byltingar 
verða. Mengandi framleiðsluhætt
ir og ofneysla verður ekki liðin. 
Að sama skapi munu alls konar 
hamlandi kreddur og úrelt boð 
missa tilgang sinn. Ef 10 ár eru eftir 
af siðmenningunni, hvers vegna 
ætti maður að eyða þeim í úreltri 
konungsfjölskyldu? Hvers vegna 
að kippa sér upp við kynhneigðir 
fólks? Hvers vegna að hafa þjóð
kirkju? Hvers vegna að vera karl
remba? Og svo framvegis.

Magnaðar breytingar
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Janus er búinn að 
vera svolítið maður 

mótsins. Hann er búinn að 
vera frábær á þessu móti.
Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari 
kvennalandsliðsins í EM-stofunni

Janus er með 
rosalegt sjálfs-

traust enda búinn að 
vera stórkostlegur í 
Meistaradeildinni og er 
að fylgja því eftir.

Logi Geirsson í EM-stofunni
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HANDBOLTI Markvörðurinn Björg-
vin Páll Gústavsson lék í gær 227. leik 
sinn fyrir A-landsliðið í handbolta 
en með því jafnaði hann Einar Örn 
Þorvarðarson, fyrrverandi lands-
liðsmarkmann og formann HSÍ, í 
leikjafjölda og eru þeir næstleikja-
hæstu markmenn Íslands frá upp-
hafi. Björgvin Páll mun taka fram 
úr Einari Erni á morgun þegar Ísland 
mætir Noregi í næsta leik undan-
keppni EM. Aðeins Guðmundur 
Hrafnkelsson (407 leikir) hefur 
leikið fleiri leiki í marki Íslands í 70 
ára sögu karlalandsliðsins af þeim 28 
markmönnum sem hafa leikið fyrir 
hönd Íslands.

Björgvin Páll átti góðan leik í gær 
og góð markvarsla hans í upphafi 
leiks lagði grundvöll að góðri byrjun 
Íslands. Portúgalarnir fóru að finna 

leiðina fram hjá honum þegar líða 
tók á leikinn en þegar leiknum var 
lokið var hann með tólf bolta varða 
af 35 fyrir alls 34,3% markvörslu. 
Leikirnir tveir í milliriðlinum hafa 
verið bestu leikir Björgvins á mótinu 
og sigurinn á Portúgal var sá besti. 
Það var því viðeigandi þegar Björg-
vin varði skot frá Rui Silva þegar 
þrjátíu sekúndur voru eftir og kom í 
veg fyrir að Portúgalarnir minnkuðu 
muninn í eitt mark. Með því innsigl-
aði Björgvin Páll sigur Íslands.

Markvörðurinn lék fyrsta leik 
sinn með íslenska landsliðinu gegn 
Ungverjalandi árið 2006 en fyrsta 
stórmót hans var þegar Guðmundur 
Guðmundsson veðjaði á Björgvin 
fyrir Sumarólympíuleikana í Peking 
árið 2008 í silfurliðinu fræga. Hann 
var einnig í bronsliðinu á Evrópu-
mótinu í Austurríki 2010 og er nú á 
sínu tólfta stórmóti í röð. Hinn 34 
ára gamli Björgvin var að leika 32. 
leik sinn í lokakeppni Evrópumóts-
ins í gær og hefur hann skorað eitt 
mark til þessa.

Það er hins vegar svo gott sem úti-
lokað að Björgvin Páll nái leikjameti 
Guðmundar sem er leikjahæsti leik-
maður landsliðsins frá upphafi með 
407 leiki þar til kom að endastöð hjá 
Guðmundi með landsliðinu árið 
2004. – kpt

Björgvin Páll orðinn næst leikjahæstur í marki Íslands

Björgvin fagnar einu af 13 skotum sem hann varði í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Guðmundur Hrafnkels-
son er leikjahæstur hjá 
karlalandsliðinu með 407 
leiki. Næstur kemur Guðjón 
Valur með 361 leik.

HETJA HELGARINNAR
Janus Daði Smárason

Selfyssingurinn fékk tækifærið í leikstjórn-
andastöðunni strax í byrjun og greip það 
svo sannarlega. Janus fór fyrir íslenska lið-
inu í góðri byrjun og var með fimm mörk í 
fyrri hálfleik. Þegar mest á reyndi í seinni 
hálfleik var Janus Daði klókur og nýtti sér 
hraða sinn til að fara illa með þunglama-
lega miðverði portúgalska landsliðsins í 
þremur sóknum.

HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í handbolta sýndi sitt rétta andlit 
og komst aftur á beinu brautina í 
gær þegar Strákarnir okkar unnu 
þriggja marka sigur á spútnikliði 
Portúgal, 28-25. Úrslit gærdagsins 
í riðli Íslands þýða að Ísland á enn 
möguleika á að komast í umspilið 
fyrir Ólympíuleikana en til þess 
þarf Ísland að vinna nágrannaríki 
okkar, Svía og Dani, í lokaleikjum 
milliriðilsins og treysta á hagstæð 
úrslit í öðrum leikjum.  

Það voru viss spurningarmerki 
yfir íslenska liðinu í aðdraganda 
leiksins. Sóknarleikur liðsins hafði 
verið kaf laskiptur í leikjunum 
tveimur á undan og hafði liðið ekki 
náð að fylgja eftir stórkostlegum 
sigrum á Dönum og Rússum í upp-
hafi móts.

Self yssing urinn Janus Daði 
Smárason fékk tækifærið strax í 
byrjun og var f ljótur að láta til sín 
taka. Strax í fyrstu sókninni braut 
hann sér leið fram hjá portúgölsku 
vörninni og skoraði með þéttings-
föstu skoti. Þar sást að Janusi leið vel 
og hann væri tilbúinn í þennan leik 
og setti tóninn fyrir það sem koma 
skyldi hjá Íslandi og Janusi.

Spútniklið Portúgals hafði komið 
á óvart til þessa á mótinu með öfl-
ugum varnarleik og sóknarleik í 
yfirtölu sem lið áttu engin svör við. 
Það sást best í því að Portúgalar áttu 
stóran þátt í því að senda Frakka 
heim af mótinu með skottið á milli 
lappanna og tíu marka sigri á Svíum 
á heimavelli þeirra.

Portúgalarnir réðu hins vegar 
ekkert við hraðan sóknarleik 
Íslands með Janus í broddi fylkingar 
á upphafsmínútunum. Janus kom 
að tveimur af fyrstu fimm mörkum 
Íslands og þremur af fyrstu níu 
mörkum Ísland þegar Strákarnir 
okkar komust óvænt 8-2 yfir á upp-
hafsmínútum leiksins.

Portúgalar komust inn í leikinn 
þegar líða tók á fyrri hálf leikinn 
en tvö mörk frá Janusi eftir undir-
búning Arons Pálmarssonar sáu til 
þess að Ísland leiddi í hálfleik.

Selfyssingurinn hafði hægar 
um sig í seinni hálf leik en skilaði 
þremur mörkum á mikilvægum 
tíma þegar Portúgalarnir reyndu að 
loka á sóknarleik Íslands með því að 
stöðva Aron Pálmarsson. Alexander 
Petersson gerði vel og mataði Janus 
þrisvar inni á línunni með góðum 
sendingum.

Landsliðsferill Janusar virðist 
vera kominn á flug og verður gaman 
að sjá hvort honum verður treyst til 
að stýra sóknarleiknum gegn Nor-
egi, einu sterkasta landsliði heims, 
á morgun.  Eftir að hafa misst af 
síðasta stórmóti Íslands þar sem 
Janus var ekki valinn í HM-hópinn 
hefur Selfyssingurinn stigið upp 
um eitt skref með leik sinn. Hann 
heldur áfram að fara á kostum með 
félagsliði sínu, Álaborg, í dönsku 
deildinni og Meistaradeild Evrópu 
sem vakti áhuga þýskra liða og mun 
hann spreyta sig í þýsku deildinni 
frá og með næsta tímabili.

Selfyssingurinn var á sínum 
tíma valinn besti leikmaður Olís-
deildarinnar eftir að hafa leitt lið 
Hauka til sigurs á Íslandsmótinu og 
var einn besti leikmaður Álaborgar 
þegar liðið vann danska meistara-
titilinn í fyrra. Núna er það undir 
honum komið að fylgja því eftir 
þegar  hann heldur til Þýskalands 
síðar á þessu ári.
kristinnpall@frettabladid.is

Miði til Tókýo 
stendur Íslandi 
enn til boða
Janus Daði fór fyrir sóknarleik Íslands þegar Strák-
arnir okkar komust aftur á beinu brautina á EM.

Á EM 2018 skoraði Janus 
Daði fjögur mörk í þremur 
leikjum en hann er kominn 
með átján mörk í fimm 
leikjum til þessa.

Janus Daði Smárason er hér búinn að finna sér leið í gegnum vörn Portúgala í leik gærdagsins. NORDICPHOTOS/AFP
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Arnaldur var uppgötvaður sem módel úti á götu. Hann segist aldrei hafa þótt myndarlegri en aðrir. Stóru verkefnin komu þegar hann rakaði af sér hárið. 

Fékk míní hjartaáfall 
við að hitta Armani
Kópavogsbúinn Arnaldur Karl Einarsson er að slá í gegn sem fyrirsæta á 
heimsvísu. Æskudraumurinn var að verða læknir en í síðustu viku gekk hann 
tískupallana fyrir tískukónginn Giorgio Armani á tískuvikunni í Mílanó. 

Það hvarflaði aldrei að mér 
að gerast fyrirsæta og ég var 
staðráðinn í að verða læknir 

sem drengur. Þá horfði ég alltaf á 
Bráðavaktina í sjónvarpinu með 
mömmu og fannst óskaplega 
spennandi að fylgjast með lækn-
unum bjarga mannslífum. Það 
var nú eina ástæðan fyrir lækna-
draumnum en sá draumur dofnaði 
f ljótt þegar ég gerði mér grein fyrir 

því hversu mikil vinna það yrði að 
verða læknir,“ segir Arnaldur þar 
sem hann slakar á eftir annasama 
tískuviku í Mílanó.

„Ég hafði aldrei unnið utan 
landsteinanna fyrr en langaði að 
prófa að freista gæfunnar sem 
fyrirsæta ytra. Ég flaug því utan til 
Mílanó þar sem þúsundir módela 
sækja prufur í von um að ganga 
tískupallana á tískuvikunni en 
það þykir góður vettvangur til að 
koma sér á framfæri. Í farteskinu 
voru engar væntingar; ég var raun-
sær, gerði mér ekki of miklar vonir 
og vissi að samkeppnin væri hörð 

en gekk svona ljómandi vel og er 
ekki á leiðinni heim á næstunni,“ 
segir Arnaldur kátur.

Flúði öfgatrúarbæ í Texas
Arnaldur er 21 árs, fæddur í 
Reykjavík. Hann flutti í Kópa-
voginn fimm ára og segist vera 
gallharður Kópavogsbúi.

„Ég spilaði fótbolta með Breiða-
bliki alla yngri f lokkana en skipti 
þá yfir í meistaraflokk Leiknis í 
Breiðholti og síðan KÁ í fyrra, eftir 
að ég kom heim úr stuttri náms-
dvöl við háskóla í Texas þaðan sem 
ég forðaði mér úr miklum öfga-

trúarbæ eftir aðeins sex vikur,“ 
segir Arnaldur og hlær.

Hann æfði líka skíði í átta ár.
„Foreldrar mínir voru skíða-

kennarar í Kerlingarfjöllum og ég 
var drifinn á skíði þegar ég var eins 
árs og ellefu mánaða. Við erum 
mikil skíðafjölskylda og má segja 
að það sé skemmtileg tilviljun að 
vera orðinn andlit 66°Norður því 
ég er vanur útivist og veit upp á 
hár hvernig á að klæðast í íslenskri 
veðráttu.“

Arnaldur var öll grunnskólaárin 
í Salaskóla en fór þaðan á við-
skiptafræðibraut í Versló.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is
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Arnaldur tók sig 
vel út í víga-
legri og litríkri 
dúnkápu ítalska 
tískurisans 
Armani á tísku-
vikunni í Mílanó 
fyrr í janúar. 
MYND/GETTY

Arnaldur fyrir herferð fyrir Moncler í Jökulsárlóni. MYND/COLE SPROUSE 

„Eftir stúdentspróf fannst mér 
eðlilegt framhald að skrá mig í 
viðskiptafræði en ég fann mig ekki 
í náminu í HR. Ég hef alltaf verið 
óákveðinn í því hvað ég vil verða 
og það stressaði mig að þurfa að 
svara því sem barn og unglingur. 
Ég veit núna að það liggur ekkert 
á. Þetta snýst um að finna hvað 
maður vill gera í lífinu og að lifa 
einn dag í einu,“ segir Arnaldur.

Með symmetrískt andlit
Arnaldur var uppgötvaður úti 
á götu af umboðsskrifstofunni 
Dóttir Management þegar hann 
var á unglingsárum.

„Það kom mér í opna skjöldu. Ég 
hafði aldrei fengið neina sérstaka 
athygli fyrir útlit mitt né þótti 
ég myndarlegri en hver annar. 
Þegar ég var fimmtán ára sagði 
félagi minn mig vera með symm
etrískt (samhverft) andlit. Ég varð 
gáttaður og vissi ekki hvað það 
þýddi en fannst það bara geðveikt 
f lott,“ segir Arnaldur og hlær. 
„Ég hristi svo hausinn þegar ég 
skoðaði fermingarmyndir af mér 
um daginn og hugsaði með mér: 
hvernig þetta gat gerst? Breytingin 
er svo mikil.“

Eftir samning við Dóttir 
Management fór boltinn að rúlla 
hjá Arnaldi sem sat fyrir í ýmsum 
minni verkefnum en eftir að hafa 
skrifað undir samning við Eskimo 
Models fóru stóru verkefnin að 
koma.

„Reyndar fékk ég engin verkefni 
fyrr en ég rakaði af mér hárið. Ég 
var á leið á æfingu, fannst hárið 
vera fyrir mér og ákvað að raka 
það af. Það var eins og við mann
inn mælt, ég fór strax að fá stærri 
verkefni og hef ekki látið hárið 
vaxa síðan, enda finnst mér líka 
langbest að vera með rakað hár.“

Valinn úr 800 manna hópi
Á nýafstaðinni tískuviku í Mílanó 
gekk Arnaldur pallana fyrir ítalska 
tískuveldið Emporio Armani.

„Það var gjörsamlega sturlað og 
vitaskuld mikill heiður og ekkert 
grín. Armani vantaði fjörutíu 
módel fyrir sýninguna og hafði 
fyrirfram bókað um þrjátíu módel 
sem höfðu áður unnið fyrir þá. Ég 
datt því heldur betur í lukkupott
inn að vera valinn einn af tíu úr 
800 manna úrtaki,“ segir Arnaldur 
stoltur.

Hann segir reynsluna ógleyman
lega og umgjörðina í tískuborginni 
Mílanó ólýsanlega.

„Ég verð að viðurkenna að 
það var erfitt að sofna kvöldið 
fyrir sýninguna. Ég fékk að vita 
klukkan ellefu kvöldið áður að 
ég ætti að mæta í höfuðstöðvar 
Armani klukkan sjö um morgun
inn og þangað var 50 mínútna 
ferðalag með strætó og lestum. 
Ég var auðvitað mjög spenntur og 
fékk míní hjartaáfall þegar ég sá 
sjálfan Giorgio Armani bíða okkar 
við enda raðarinnar og senda 
okkur út á pallana. Hann reyndi að 
tala við mig á ítölsku en því miður 
hvorki tala ég né skil ítölsku, sem 
var verra. Það var þó mjög gaman 
að hitta hann í eigin persónu og 
hann kom öllum að óvörum að 
vera þarna,“ segir Arnaldur.

Hann segir sjálfsöryggi vera 

mikilvægasta eiginleikann til að 
eiga séns í tískubransanum.

„Maður þarf að vera rosalega 
sjálfsöruggur og vita hvers virði 
maður er ef maður ætlar að komast 
áfram í þessum heimi. Það er 
algengur misskilningur að útlitið 
sé allt sem þarf því þetta snýst líka 
um karakter. Maður þarf líka að 
geta tekið höfnun og vera opinn 
fyrir nýjum upplifunum. Ég hafði 
til dæmis aldrei gengið í hæla
skóm fyrr en Be Square henti mér í 
kúrekastígvél með fjögurra senti
metra hæl og ég reyndi eins og ég 
gat en fékk ekki verkefnið sem var 
allt í góðu.“

Fram undan eru fleiri verkefni 
fyrir Armani en Arnaldur er bund
inn þagnareið. Hann starfar nú 
fyrir umboðsskrifstofuna Boom í 
Mílanó í gegnum Eskimo Models.

„Dæmigerður dagur hér úti er 
annasamur. Ég fæ senda dag
skrá að kvöldi og sæki allt að átta 
prufur á dag. Ég er því farinn úr 
húsi klukkan átta að morgni, 
f lakka á milli prufa allan daginn 
og oftast er ég ekki kominn heim 
fyrr en að kvöldi og fer þá beint í 
rúmið enda þýðir ekki að vera með 
svarta bauga af þreytu í þessum 
bransa,“ segir Arnaldur og kímir.

„Ég þarf voða lítið að passa upp á 
útlitið. Ég hef alltaf verið grann
vaxinn og haldið mér í formi með 
íþróttaiðkun, fótbolta og skíðum. 
Eins og allir þarf ég að passa upp 
á húðina, að hreinsa hana tvisvar 
á dag og bera á hana rakakrem. Ég 
hef svo aldrei verið mikið í namm
inu en fæ mér sælgæti þegar ég vil 
og er heppinn með að hafa aldrei 
fengið mikið af bólum. Ég lauma 
mér stundum á kebabstað hérna 
beint á móti og verðlauna mig 
aðeins eftir tólf tíma vinnudag en 
oftast er boðið upp á hollt og gott 

fæði í prufunum.“

Sjálfsöryggið mikilvægast
Segja má að Arnaldur sé að slá í 
gegn sem fyrirsæta ytra og margir 
sem vilja fá hann til liðs við sig.

„Ég verð áfram á Ítalíu og í Evr
ópu um sinn en draumurinn er að 
starfa í New York. Ég fór þangað í 
fyrsta sinn í fyrravor og varð heill
aður af borginni,“ segir Arnaldur.

Hann segir tískuheiminn koma 
sér vel fyrir sjónir.

„Allir bransar eiga sínar góðu 
og slæmu hliðar en ég hef ekki 
upplifað neitt nema gott. Maður 
heyrir sögur og ég hef orðið vitni 
að því að fólk sé hreinlega að svelta 
sig fyrir prufur því oft eru gerðar 
óraunhæfar kröfur um líkams
form og holdafar. Ég er meðvitaður 
um þetta og það er hluti af því að 
hafa sín gildi og standa við þau, 
sama hvað. Það er eitt að segja það 
og annað að standa við það þegar 
maður stendur frammi fyrir tólf 
manns sem leita að fólki fyrir verk
efni og því grípa sumir til örþrifa
ráða í von um vinnu. Ég tek ekki 
þátt í því og sem betur fer hefur 
orðið jákvæð breyting í þessum 
bransa sem er orðinn umburðar
lyndari fyrir mismunandi líkams
formi,“ segir Arnaldur sem er 
sáttur í eigin skinni.

„Ég hef alltaf verið nokkuð 
sjálfsöruggur og ánægður með 
mig. Mér er sagt að skarpir andlits
drættir séu einn af kostum mínum 
sem fyrirsæta, sem og íslenskt 
útlit, ljóst hár og blá augu. Það er 
svolítið víkingatengt og vinsælt 
þegar kemur að herferðum þar 
sem leitað er að hávöxnum, nor
rænum mönnum.“

Arnaldur segir venjast f ljótt að 
sjá myndir af sér á almannafæri.

„Mér finnst reyndar alltaf svo
lítið fyndið að sjá mig á strætó
skýlum í Reykjavík og finn að fólk 
er farið að þekkja mig. Sumir tala 
við mig á meðan aðrir horfa en ég 
tek því ekki illa. Það er líka gaman 
að finna hvað 66°Norður er orðið 
þekkt víða um heim. Nokkrir 
hérna úti hafa minnst á að hafa 
séð mig á myndum 66°Norður, 
eins og Ítali sem sveif á mig úti á 
götu, sagðist hafa búið á Íslandi í 
eitt ár og séð mig þar á myndum. 
Ég ætlaði ekki að trúa þeirri til
viljun í þessari milljónaborg,“ segir 
Arnaldur og hlær.

Hann á sér tvær fyrirmyndir í 
heimi karlmódela.

„Upprunalega fyrirmyndin er 
Orri Helgason sem flaug eitt sinn 
út á tískuvikuna í Mílanó og gerði 
það gott á Íalíu og í Los Angeles. 
Hann er rosalega fínn og mér 
hefur þótt gott að geta ráðfært mig 
við hann. Hinn er þýska módelið 
Ludwig Wilsdorff sem er ákaf
lega jarðbundinn og endurspeglar 
minn hugsunarhátt; að halda í 
sín gildi, láta engan segja hvernig 
maður á að líta út, gera það sem 
maður vill og ef allt gengur upp er 
það fínt en líka ef það gengur ekki 
upp. Þetta er svo klárlega veganesti 
að heiman. Ég fékk þessa ræðu oft 
frá mömmu og pabba en hef ekki 
þurft að hafa áhyggjur af neinu 
hingað til. Það er búið að vera 
æðislega gaman, Eskimo sér vel um 
mig og skrifstofan úti er yndisleg.“

Fjölskylda Arnalds hefur líka 
fylgst með afrekum hans í Mílanó.

„Ég er rosalega heppinn með að 
fjölskyldan hefur alltaf stutt mig 
svo framarlega sem ég geri það sem 
gerir mig glaðan. Ég þurfti auð
vitað að sannfæra þau um að hægt 
væri að lifa á þessu úti og nú er fjöl
skyldan „all in“ að horfa á tísku
sýningar í beinni á netinu og líka 
amma og afi, sem er mjög gaman. 
Ég sakna þeirra auðvitað mjög 
mikið, sem og alls sem íslensks er, 
mjólkurinnar og vatnsins,“ segir 
Arnaldur sem kynnst hefur góðu 
fólki í Mílanó.

„Í vikunni rakst ég á gamlan 
bekkjarbróður úr Versló. Hann 
býr hér og lærir arkitektúr og 
sýndi mér umsvifalaust borgina. 
Ég var líka staddur á kaffihúsi í 
einni prufunni þegar vinur minn 
sendi mér skilaboð og spurði hvort 
ég hefði rekist á Gumma. Hvaða 
Gumma? hváði ég. Jú, hann væri 
eina íslenska módelið sem væri á 
tískuvikunni með mér og átti þá 
við Guðmund Árna sem reyndist 
vera á sama kaffihúsi á sama 
tíma. Ég hnippti því í hann og nú 
er hann herbergisfélagi minn og 
virkilega fínn. Það er gott að geta 
talað íslensku inni á milli og um 
sama bransann,“ segir Arnaldur 
sem hefur ekki hugmynd um hve
nær hann kemur heim.

„Ég er bara spenntur fyrir fram
haldinu, hvert sem það verður. 
Mitt helsta markmið er að ferðast 
sem mest og hafa gaman af þessu.“

Ég hristi hausinn 
þegar ég skoðaði 

fermingarmyndir af mér 
um daginn og hugsaði 
með mér: hvernig gat 
þetta gerst?
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Skrifstofan

Valberg Snær Ólafsson, markaðs- og vörustjóri hjá Penninn Húsgögn, segir að skrifstofuhúsgögnin séu gerð með þægindi fyrir starfsfólk í huga og bæti lífsgæði þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Stílhrein gæðahúsgögn fyrir 
skrifstofur hjá Pennanum
Penninn Húsgögn er í Skeifunni 10 en þar er mikið úrval af vönduðum húsgögnum fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili. Í glæsilegum sýningarsal Pennans má skoða úrvalið af alls kyns lausnum 
fyrir skrifstofuna. Húsgögnin eru búin fullkominni tækni til að gera vinnuna heilsusamlegri. 

KYNNINGARBLAÐ
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Penninn Húsgögn býður upp 
á faglega ráðgjöf varðandi 
val á skrifstofuhúsgögnum. 

„Öll þau húsgögn sem við bjóðum 
viðskiptavinum okkar upp á koma 
frá þekktum gæðaframleiðendum. 
Þetta eru einungis vönduð skrif-
stofu- og heimilishúsgögn frá 
þekktum hönnuðum og fram-
leiðendum,“ segir Valberg Snær 
Ólafsson, markaðs- og vörustjóri 
hjá Penninn Húsgögn.

Valberg segir að rannsóknir hafi 
margsýnt að það að sitja of lengi 
í senn ár eftir ár sé óhollt fyrir 
fólk. „Það er talið geta aukið líkur 
á að fá ýmsa heilsukvilla, allt frá 
alvarlegum sjúkdómum eins og 
sykursýki og hjartasjúkdómum 
til minni alvarlegra kvilla eins og 
verkja og bólgu í baki og hnakka,“ 
bendir hann á.

„Þetta er ein af ástæðum þess að 
allir starfsmenn Penninn Húsgögn 
sitja eða standa við rafhækkanleg 
skrif borð, en þau gera okkur 
kleift að sitja eða standa til skiptis 
á meðan við vinnum vinnuna 
okkar,“ bætir hann við.

„Hver þekkir ekki tilfinninguna 
að vilja standa upp og teygja úr sér 
en hafa einfaldlega ekki tíma til 
að bregða sér frá vinnustöðinni? 
Þetta er allavega eitthvað sem 
kemur oft fyrir mig og er því ótrú-
lega einföld lausn að hækka borðið 
upp í góða standhæð og halda 
áfram að vinna. Við hjá Penninn 
Húsgögn vorum að fá nýtt raf-

hækkanlegt skrif borð til okkar 
og getum við boðið það á ótrúlega 
hagstæðu verði. Skrif borðið heitir 
Stand-Up og er á frábæru tilboði út 
janúar.“

Rafhækkanlegt Stand-Up borð
Stand-Up rafhækkanlega skrif-
borðið er með tveimur öflugum 
hljóðlátum mótorum og einnig 
árekstraskynjara sem tryggir að 
skrif borðið hækkar og lækkar 

hratt en örugglega. Borðplöt-
urnar eru gæðaprófaðar og fást 
í nokkrum litum. Hönnunin er 
stílhrein og getur fólk valið á milli 
nokkurra mismunandi lita og því 
passar borðið einstaklega vel inn í 
hvaða skrifstofuumhverfi sem er.

Borðið er snjallt að því leyti að ef 
að notandinn vill að borðið minni 
sig á að standa upp, þá er hægt að 
stilla stjórnborðið þannig að það 
gefi frá sér hljóð eftir ákveðinn 

tíma. Í stjórnborðinu eru þrjár 
minnisstillingar og þýðir það að 
notandinn getur vistað sérstaka 
sethæð sem og standhæð sem 
honum þykir best. Stand-Up er 
fáanlegt í fimm stærðum og er 
platan úr harðplasti eða spónlögð. 
Grindin er einnig fáanleg í gráu, 
svörtu eða hvítu.

„Við hvetjum fólk endilega 
til þess að kíkja inn hjá okkur í 
Skeifunni 10 til að skoða þetta frá-
bæra rafhækkanlega skrif borð, en 
það er á tilboði út janúar á 69.900 
krónur,“ segir Valberg.

Skrifborðsstóllinn Ventilo
„Þegar fólk situr við vinnustöðina 
sína þá er mikilvægt að því líði vel 
í líkamanum svo það geti einbeitt 
sér að vinnunni. Eitt af því sem 
hægt er að gera til að reyna að 
fyrirbyggja líkamlega kvilla eins 
og bólgur í hnakka og baki er að 
sitja í góðum skrif borðsstól. 
Við hjá Penninn Húsgögn erum 
með gífurlega mikið úrval af 
skrif borðsstólum, allt frá ódýrari 
gerðum eins og Ventilo til dýrari 
gerða eins og Cosm og Aeron.

Allir skrif borðsstólarnir okkar 
eiga það þó sameiginlegt að vera 
gæðavörur. Sem dæmi er Ventilo 
skrif borðsstóllinn á hagstæðu 

verði hjá okkur og er einnig 
gæðavara sem hentar f lestum 
notendum og er með allar helstu 
stillingar sem mæta nútíma-
kröfum og þægindum, eins og 
dýptarstillingu setu, mjóhryggs-
stuðning, mótstöðustillingu fyrir 
mismunandi þyngd og hæð ásamt 
stillanlegum örmum. Ventilo er á 
tilboði hjá okkur í Penninn Hús-
gögn á aðeins 56.900 krónur út 
janúar.

Við hjá Penninn Húsgögn 
bjóðum upp á margt f leira eins og 
til dæmis hljóðvistarlausnir, síma- 
og fundarklefa og heildarlausnir 
fyrir skrifstofur. Fyrirtæki og ein-
staklingar geta haft samband við 
okkur á husgogn @penninn.is.

Eins er Penninn Húsgögn aðili 
að nýjum rammasamningi hús-
gagna, en hann tók gildi 1. des-
ember síðastliðinn. 

Við erum stolt og ánægð með að 
geta sagt frá því að Penninn hefur 
verið aðili í öllum rammasamn-
ingum Ríkiskaupa frá upphafi – í 
öllum húsgagnaflokkum – alltaf,“ 
segir Valberg.

Penninn Húsgögn er í Skeifunni 
10 sími 540-2330. Opið virka daga 
frá 8-18.

Hönnunin á 
rafhækkan-
lega Stand-Up 
skrifborðinu er 
stílhrein. Hægt 
er að velja á 
milli nokkurra 
mismunandi 
lita á borðinu 
og passar því 
borðið einstak-
lega vel inn í 
hvaða skrif-
stofuumhverfi 
sem er. Hér 
stendur skrif-
borðið við hlið 
Ventilo skrif-
borðsstólsins. 
(Tilboðsverð 
Ventilo: 56.900 
kr. og Stand-
Up: 69.900 kr.) 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Notandinn getur stillt sína sethæð 
og standhæð og vistað þær í stjórn-
borði skrifborðsins og því þarf 
ekki að finna réttu hæðina nema 
einu sinni. Hægt er að vista þrjár 
mismunandi hæðir. Einnig er hægt 
að stilla stjórnborðið þannig að 
það gefi frá sér hljóð eftir ákveðinn 
tíma og minnir notandann þannig á 
að standa upp.

Mjóhryggsstuðningurinn er stillanlegur og styður því vel við mjóbakið á 
þeim sem situr í stólnum. Það getur komið í veg fyrir vöðvabólgu og verki. 

Ventilo skrifborðsstóllinn er með allar helstu stillingar sem mæta nútíma 
kröfum og þægindum, eins og dýptarstillingu setu, mjóhryggsstuðning, 
mótstöðustillingu fyrir mismunandi þyngd og hæð ásamt stillanlegum 
örmum. Stóllinn er á tilboði á aðeins 56.900 krónur út janúar.
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Ég er með kennaramenntun en 
bætti síðar við mig MBA-námi 
og diplóma í fræðslustarfi og 

stjórnun. Ég hef starfað í mann-
auðsmálum síðan 2005 og starfa 
nú sem mannauðsstjóri Eimskips 
á Íslandi,“ segir Sigríður. „Ég er 
með grunn í sálfræði og fór síðan 
í master í mannauðsstjórnun 
og starfa nú sem sérfræðingur 
á mannauðssviði hjá Eimskip,“ 
segir Harpa. „Við eigum það sam-
eiginlegt að viðfangsefnið hefur 
verið okkur báðum hugleikið og 
skrifuðum við báðar lokaverkefni 
okkar um hönnun vinnurýma 
og tengsl við vellíðan og starfs-
ánægju.“ 

Nútímalegra starfsumhverfi
Sigríður og Harpa segja miklar 
framkvæmdir hafa staðið yfir 
hjá Eimskip undanfarna mánuði. 
„Þessi misserin stendur Eimskip 
í miklum breytingum á höfuð-
stöðvum sínum við Sundahöfn. 
Breytingarnar felast í sameiningu 
skrifstofa í endurbættu vinnurými 
á annarri hæð í Vöruhótelinu. 
Fyrirtækið er nú í stafrænni 
vegferð og er nútímalegra vinnu-
rými hluti af þeirri vegferð. Því 
varð verkefnamiðað vinnurými 
fyrir valinu. Við teljum það þjóna 
þörfum okkur vel og jafnframt 
aðlögum við okkur að breyttum 
kröfum í samfélaginu.“ 

Þær segja þessa gerð vinnurýmis 
bjóða upp á fjölda möguleika. 
„Verkefnamiðað vinnurými (e. 
activity based workspace) er í raun 
opið vinnuumhverfi. En það er þó 
ólíkt hefðbundnu opnu vinnurými 
að því leyti að það snýst um að 
skapa aðlaðandi vinnustað, sam-
settan af mismunandi tegundum 
vinnustöðva þar sem starfsfólk 
hefur frelsi til að velja þá tegund 
rýmis sem hentar verkefninu eða 
þörfunum hverju sinni.“  

„Dæmi um ólík rými gætu verið 
hópvinnuborð, bókanleg og óbók-
anleg fundarherbergi, einbeit-
ingarrými, símaklefar, sófarými 
með borðum og kaffitorgin. Öll 
þessi rými eiga það sameiginlegt 
að vera skilgreind sem vinnurými. 
Hverjum og einum er því frjálst að 
taka til dæmis óformlegan fund á 
kaffitorginu, vinna verkefnavinnu 
í einbeitingarrými eða taka síma-
fund í óbókanlegu fundarherbergi, 
allt eftir því hvað hver og einn kýs 
hverju sinni,“ segir Sigríður.

„Það sem einkennir þó þessi 
rými er að þar er stuðst við frjálst 
sætaval. Það á engin sitt skrif borð 
með öllu sem því fylgir. Hver og 
einn er með sína fartölvu og getur 
flakkað óhindrað á milli ólíkra 
vinnustöðva. Þetta umhverfi 
kallar því jafnframt á öfluga sam-
ræmda tækni, meira flæði á milli 
eininga og pappírsleysi,“ bætir 
Harpa við.   

Ótalmargir kostir
Rýmið gerir fyrirtækinu kleift 
að koma til móts við fjölbreyttar 
þarfir starfsmanna ásamt því að 
draga úr pappírsnotkun. „Kost-
irnir við verkefnamiðað vinnuum-
hverfi er óneitanlega aukin hag-
kvæmni, en það styður jafnframt 
við framsækna og nútímalega 
vinnuferla, hvetur til aukinna 
samskipta og samvinnu,  boðleiðir 
verða styttri, gagnsæi og þekk-
ingarmiðlun eykst og þá er þetta 
einnig umhverfisvænna að mörgu 
leyti,“ segir Harpa.  

„Það sem mætti líka benda á, er 
að meðal þess sem verkefnamiðað 
vinnuumhverfi hefur fram yfir 
hefðbundið opið vinnurými, er 
aukinn sveigjanleiki og frelsi hvers 
og eins til að stýra vinnuumhverfi 
sínu betur. En rannsóknir á streitu 
til dæmis hafa sýnt fram á að 
stjórn á aðstæðum auðveldi fólki 
gjarnan að takast á við streitu-
valdandi aðstæður. Dæmi um slíkt 
í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi 
gæti til dæmis verið að þegar þér 
hentar þá tekur þú fund á kaffi-
torginu og þegar þú þarft næði 
þá ferðu inn í einbeitingarrými,“ 
útskýrir Sigríður.

Huga þarf að ýmsu þegar vinnu-
rými eru skipulögð. „Almennt 
er talið að það séu nokkur atriði 
sem skipti höfuðmáli hvað varðar 
hönnun skrifstofurýma. Hvað 
varðar verkefnamiðað vinnurými 
þá er upplýsingatækni og pappírs-
leysi algjör forsenda þess að hægt 
sé að fara í slíkt rými. Þráðlaust 
net þarf að vera aðgengilegt, sem 

gerir starfsfólki kleift að nálgast 
upplýsingar hratt og áreiðan-
lega, meðfærilegur tölvubúnaður 
stuðlar að hreyfanleika og frelsi og 
öflugar skýjalausnir og samvinnu-
tól tengja starfsfólk, teymi og 
vinnustaðinn saman,“ segir Harpa. 

Mikilvægt að draga úr áreiti
Þá séu ákveðin atriði veigamikil 
hvað starfsánægju varðar. „Þegar 
horft er til þeirra þátta sem virðast 
hafa hvað mest áhrif á starfs-
ánægju má nefna persónulegt 
næði, hljóðnæði og sjónrænt næði. 
Samkvæmt rannsóknum á hefð-
bundnum opnum vinnurýmum þá 
virðist sem truflun óviðkomandi 
umhverfisáreita, sem erfitt er 
fyrir starfsfólk að hafa stjórn á, 
sé almennt talin helsti ókostur 
opinna vinnurýma,“ segir Sigríður. 
„Það er því mikilvægt að hanna 
vinnurými með þetta í huga. Að 
hugsa aðeins út fyrir kassann og 
finna nýjar leiðir til að veita fólki 
aukið næði og aukna stjórn á 

umhverfi sínu. Það er því mikil-
vægt að hanna vinnurými eftir 
þörfum hverju sinni og reyna að 
uppfylla þarfir sem flestra starfs-
manna.“ 

„Númer 1, 2 og 3 er að skapa 
góða hljóðvist, svo sem að dempa 
óþarfa hljóðáreiti með teppum, 
hljóðeinangrandi skilrúmum,  
lokanlegum vinnuherbergjum og 
einbeitingarrýmum,“ segir Harpa. 
„Þá skipta loftgæði miklu máli og 
geta haft veruleg áhrif vinnustað-
inn, en rannsóknir benda til að 
kvartanir vegna loftgæða á vinnu-
stöðum séu gjarnan algengar.“ 

Atriði á borð við hitastig geti 
haft veruleg áhrif á líðan starfs-
fólks. „Í kyrrsetustörfum, líkt og á 
skrifstofu, er fólk gjarnan næmara 
fyrir hitabreytingum. Of mikill 
eða lítill hiti getur þá haft nei-
kvæð áhrif. Í kulda eykst til dæmis 
vöðvaspenna í líkamanum og við 
verðum stirðari, í of miklum hita 
getur loftið orðið þungt og fólk 
finnur frekar fyrir syfju. Á meðan 

geta björt og falleg vinnurými 
aukið jákvæða upplifun á vinnu-
rýminu.“  

Margþættur ávinningur
Sigríður segir rými af þessu tagi 
geta haft veruleg áhrif á and-
rúmsloftið á vinnustaðnum. 
„Rannsóknir hafa sýnt fram á 
ýmsan ávinning þegar hönnun 
og innleiðing verkefnamiðaðs 
vinnurýmis tekst vel. Þar á 
meðal jákvæð og eflandi áhrif 
á nýsköpun, þekkingarmiðlun, 
skilvirkni og afköst. Þá geta rými 
einnig styrkt félagsleg tengsl og 
gert vinnustaðinn skemmtilegri. 
Samskipti starfsfólks eru talin til 
áhrifaþátta starfsánægju og þar 
sem starfsfólk á í jákvæðum og 
góðum samskiptum á vinnustað 
hafa rannsóknir sýnt að það hefur 
almennt áhrif á frammistöðu 
skipulagsheildarinnar.“ 

Harpa nefnir nokkur atriði sem 
skipta máli í þessu samhengi. 
„Ástæðan er fyrst og fremst rakin 
til þess að ef starfsmenn vinna 
náið saman og eiga í góðum sam-
skiptum þá hvetja þeir hver annan, 
leita aðstoðar og deila þekkingu, 
sem skilar betri árangri fyrir 
vinnustaðinn. Vinnustaður sem 
býður upp á fjölbreytt rými sem 
nýtast til að eiga samskipti getur 
þannig stuðlað að starfsánægju.“ 

Val á litum og húsgögnum getur 
einnig spilað stórt hlutverk. „Einn-
ig er hægt að efla og draga fram 
ákveðin áhrif með því að hlúa að 
ólíkum þörfum, nýta fjölbreyttan 
efnivið og fallega liti, nota ergó-
nómísk húsgögn sem eru jafnframt 
falleg,“ segir Harpa. „Rannsóknir 
hafa líka sýnt fram á jákvæð áhrif 
náttúrunnar og tengingar við 
hana í nærumhverfi okkar. Hér 
mætti til dæmis nefna myndir af 
ósnortinni náttúru, plöntur, bjarta 
gluggar með útsýni að skóglendi, 
vatni, sjó eða fjöllum. Allt þetta á 
það þá sameiginlegt að geta jafn-
framt stuðlað að starfsánægju og 
vellíðan. Það er því að nægu að 
keppa.“

Vinnustaðir eru oftar en ekki 
fyrirferðarmikill hluti af lífi fólks 
og því mikill tími sem um er að 
ræða, þegar upp er staðið. „Flestir 
verja miklum tíma á vinnu-
staðnum, jafnvel 12-14 árum sé 
litið til lífsins í heild. Ef Ísland er 
skoðað sérstaklega má til dæmis 
sjá að meðalfjöldi unninna stunda 
árið 2018 hjá fólki á aldrinum 
25-64 ára voru 41,3 klukkustundir. 
Það er því rík ástæða til að skoða 
möguleg áhrif vinnuumhverfis á 
almenna líðan starfsfólks og getu 
þess til að mæta kröfum daglegs 
lífs,“ segir Sigríður.  

Verkefnamiðuð vinnurými
Þær Harpa Hödd Sigurðardóttir og Sigríður Guðmundsdóttir starfa báðar á mannauðssviði 
Eimskips. Undanfarna mánuði hafa þær unnið að því að endurhanna vinnurými fyrirtækisins.

Sigríður Guðmundsdóttir og Harpa Hödd segja marga kosti fylgja vel skipulögðu vinnurými. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í kyrrsetustörfum, 
líkt og á skrifstofu, 

er fólk gjarnan næmara 
fyrir hitabreytingum. Of 
mikill eða lítill hiti getur 
þá haft neikvæð áhrif.  Í 
kulda eykst til dæmis 
vöðvaspenna í líkam-
anum og við verðum 
stirðari, í of miklum hita 
getur loftið orðið þungt 
og fólk finnur frekar 
fyrir syfju. 
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Turnahvarf 4 - 203 Kópavogur 

 
167 m2 atvinnuhúsnæði, þar af vinnusalur 
114,7 m2 og milliloft 52,3 m2. Gríðarlega 
mikil lofthæð er í húsnæðinu og býður 
húsnæðið upp á möguleika á stækkun 
millilofts. Ca. 4 metrar eru upp í milliloft. 
Lofthæð á millilofti er frá ca. 4 til 5 metrar. 
V. 47,8 m.

Helluvað 7, íbúð 401 - 110 Rvk 

 
111,5 m2, 4ra herbergja endaíbúð með  
glæsilegu útsýni á 4. hæð, ásamt bíla
stæði í lokaðri bílageymslu í lyftuhúsi í 
Norðlinga holti. Svalir í suður með fallegu 
útsýni. V. 48,9 m.

Grandavegur 47 – 107 Rvk

 
Falleg og vel skipulögð 86,9 m2, 3ja her
bergja íbúð með glæsilegu útsýni á 8. hæð. 
Yfirbyggðar svalir með frábæru útsýni. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, baðher
bergi, þvottahús, forstofu, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla í kjallara.  V. 49,8 m.

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

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI
Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 6988555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 8991987

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

Fallegt 177 m2 einbýlishús með rúmgóðum 
bílskúr. Eignin skiptist í fjögur svefnherber
gi, eldhús með borðkrók, stofu, borðstofu, 
baðherbergi, þvottahús, geymslur og bílskúr. 
Húsið er staðsett á rólegum stað innarlega 
í botnlanga og stendur á 630 m2 lóð með 
timburverönd í suðvesturátt.  
V. 65,9 m.

Háabarð 9 - 220 Hafnarfjörður 

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

Björt og rúmgóð 149,2 m2, 4ra herberg
ja endaíbúð á 2. hæð ásamt bílastæði í 
bílageymslu. Tvennar svalir.

V. 53,5 m.

Rauðamýri 1, íbúð 206 - 270 Mosfellsbær

Opið hús miðvikudaginn 22. janúar  
frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg 137,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
í lyftuhúsi. Vinsæl staðsetning miðsvæðis í 
Mosfellsbæ. Stutt í skóla og þjónustu. Stórar 
svalir með svalaloknun í suðurátt. Mjög fallegt 
útsýni er frá íbúðinni. 

V. 57,9 m.

Stórikriki 1A, íbúð 203 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 21. janúar  
frá kl. 12:00 til 12:30

Mjög björt og falleg 100,4 m2 íbúð á efstu hæð 
í 13. hæða lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Mikil 
lofthæð og glæsilegt útsýni. Íbúðin skiptist 
í svefnherbergi, stórar stofur(gert ráð fyrir 
herbergi inn af stofu á teikningu), eldhús, 
baðherbergi/þvottaherbergi og forstofu. 
Sérgeymsla í kjallara. Verð kr. 53.9 m. 
 Verð kr. 58.7 m. með bílastæði í bílageymslu.

Árskógar 6, íbúð 13-04 - 109 Reykjavík 
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Laus strax

Laus strax

Laus strax

80 m2 heilsárshús á góðri 3.102 m2 eignar
lóð á vinsælum stað við Hafravatn.   
Birt stærð skv. Þjóðskrá Íslands er, sumar
bústaður 65,3 m2, geymsla 5 m2 og svefn
loft 9,7 m2.  Eignin skiptist í anddyri, stofu, 
eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi,   
svefnloft og geymslu.  Stór timburverönd 
er í kringum húsið á þrjá vegu.  

V. 44,9 m.

Mjög falleg 5 herbergja sérhæð á tveimur 
pöllum með sér inngangi og bílskúr. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpsher
bergi (sem hægt er að nýta sem svefnher
bergi), baðherbergi, gestasnyrtingu, eld
hús, stofu og borðstofu, þvottahús/geymslu 
og bílskúr. Tvennar svalir í suðurátt. Mjög 
fallegur garður, hellulagður að hluta, með 
timburverönd og garðskúr. 

V. 67,9 m.

91,5 m2, 3ja herbergja íbúð með sér inn
gangi á efri hæð.  Eignin skiptist í anddyri, 
stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðher
bergi og geymslu.  Einnig er útigeymsla er 
við inngang íbúðar.  

V. 41,9 m.

Leiðarendi við Hafravatn 

Rauðagerði 6 - 108 Reykjavík 

Hrísrimi 8, íbúð 203 - 112 Reykjavík 

60 ára og eldri

60 ára og eldri

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 
kynnir til sölu virkilega glæsilegt og frábærlega 
staðsett um 375 fermetra einbýlishús á tveimur 
hæðum með 3 herbergja aukaíbúð á neðri hæð 
með sérinngangi við Brúnás í Garðabæ.

Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan máta og er 
í góðu ástandi. Vandað parket, marmari og flísar 
eru á gólfum. Mjög mikil lofthæð er á efri hæð 

hússins og loft klædd með innfelldri lýsingu í. Allur 
dyraumbúnaður, gluggaumbúnaður og gólflistar eru 
úr extra háum hvítum útskornum listum. Allt parket á 
eigninni er massíft niðurlímt og allar flísar eru af mjög 
vandaðri gerð. Sérinnfluttur marmari er á líkams-
ræktarrými á neðri hæð hússins.

Á efri hæð eru forstofa, stórt sjónvarpshol með ofan-
birtu, þvottaherbergi með gluggum, innréttingum 
og vaski, stórt eldhús með stórri borðaðstöðu, arni, 
fallegum innréttingum og útgengi á svalir og þaðan á 
stóra verönd og niður á lóð. Samliggjandi bjartar og 
rúmgóðar stofur með arni, svefngangur, gestasnyrting, 
barnaherbergi og stórt hjónaherbergi með mjög 
miklum skápum og sér baðherbergi inn af sem er með 
glugga, sturtu og baðkari.

Á neðri hæð hússins eru hol, stórt hobbyherbergi/
vinnuaðstaða, stór geymsla, spa með heitum potti með 
nuddi og útgengi á glæsilega skjólsæla verönd, gufubað 
og baðherbergi.

Auk þess er á neðri hæð hússins 3 herbergja íbúð 
með sérinngangi, sem skiptist í stofu, eldhús, bað-
herbergi með glugga, barnaherbergi og hjónaher-
bergi.

Bílskúr, er tvöfaldur með einni stórri innkeyrslu-
hurð með rafmótor. Flísalagt gólf, miklir gluggar og 
góð lofthæð. Rennandi heitt og kalt vatn og milliloft 
er yfir hluta bílskúrs. Húsið að utan virðist vera í góðu 
ástandi.

Nánari upplýsingar hjá Fasteignamarkaðnum, sími 570 
4500,  Hallveig Guðnadóttir, hallveig@fastmark.is

Glæsileg eign í Garðabæ
Húsið 
er við 
Brúnás í 
Garða-
bæ og 
er afar 
smekk-
lega inn-
réttað. 

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

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

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Úlfar F. Jóhannsson
hdl. Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.  
692 6906

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. Mann-
fræðingur/alþjóðatengill. 
895 8497

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð



OPIÐ HÚS 18.-19. JANÚAR
Sölusýning 18.-19. janúar kl. 12:00 - 12:30

og 20. og 22. janúar kl. 17:30-18:00
Glæsilegar íbúðir að Bæjarlind 5 Kópavogi

Stærðir frá 64,2 m2 til 230,6 m2 
Verð frá 43.900.000 til 139.000.000

Öllum íbúðum fylgja innbyggð tæki í eldhúsi: ísskápur,  
uppþvottavél, spanhelluborð og ofn. 

Svalalokanir á öllum íbúðum undanskildum íbúðum  
á 1. hæð en þær eru með hellulagðan sérafnotareit.

Í kjallara hússins er sameiginleg upphituð bílageymsla  
og rafmagnstengill við hvert stæði.  

Bæjarlind 5 fékk verðlaun frá Kópavogsbæ fyrir hönnun  
en við hönnun á húsinu var haft að leiðarljósi að viðhald  

utanhúss yrði eins lítið og mögulegt er.  

Eingöngu er notast við fyrsta flokks efni bæði innan og utandyra.  
Byggingaraðili: Byggingarfélagið Bestla

BÆJARLIND 5

Svalalokanir

Innbyggð eldhústæki

Glæsilegar baðinnréttingar

Svalalokanir

Innbyggð eldhústæki

Glæsilegar baðinnréttingar

Frábært útsýni

Glæsilegar íbúðir

Vandaður frágangur

Frábært útsýni

Glæsilegar íbúðir

Vandaður frágangur

HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI 

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast
mark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað um 
310,0 fm. 7 herbergja einbýlishús á 4 pöllum 
við Klapparberg í Reykjavík. Eldhúsinnrétting 
og tæki eru nýleg, aðal baðherbergi hússins er 
nýlega endurnýjað og þakjárn og þakkantur eru 
frá árinu 2018.  

• Stórar stofur með mikilli lofthæð, arni og útgengi 
á svalir til suðausturs þaðan sem nýtur útsýnis til 
fjalla. Stór eyja er í eldhúsi og góð borðaðstaða. 
Fjögur herbergi. Útgengi á verönd til suðurs úr 
hjónaherbergi og sjónvarpstofu.

• Lóðin er ræktuð og skjólsæl með fallegum trjá-
gróðri.  Steypt innkeyrsla og hellulögð stétt eru 
fyrir framan hús.  Viðarverönd er fyrir framan hús 
til austurs og suðurs og stór afgirt viðarverönd.

Verð 89,9 millj.

Klapparberg. Einbýlishús á grónum og skjólsælum stað.

 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Einstaklega vönduð 91,3 fm. þakíbúð að með-

talinni sér geymslu við Vatnsstíg 3. Húsið var 
allt endurnýjað á árunum 2004 - 2006 og voru 
þakíbúðirnar á 4.hæð þá byggðar ofan á húsið.

• Útsýnis nýtur frá eigninni til austurs og vesturs. 
Rúmgóðar þaksvalir snúa til austurs.

• Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu og 
stofu sem eru í einu opnu rými. Tvö svefnher-
bergi og baðherbergi.

• Eignin er með hágæða gólfefnum, dönskum inn-
réttingum frá JKE og DuPont Corian borðefnum 
og nýjum eldhústækjum.  Mikið er lagt upp úr 
hljóðeinangrun.

Verð 49,9 millj.

• Góð 98,2 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinn-
gangi á jarðhæð auk 26,4 fm. bílskúr í þessu 
eftirsótta húsi í Garðabæ.

• Stofa og borðstofa með stórum gluggum til 
suðurs og austurs. Tvö svefnherbergi. 

• Afgirt verönd til suðurs. Frábær staðsetning í 
miðbæ Garðabæjar. Húsið var málað að utan 
sumarið 2019. Sér stæði er fyrir framan bílskúr. 
Öll helsta þjónusta innan seilingar. 

Verð 54,9 millj. 

Eignin verður til sýnis fimmtudag  
frá kl. 17.15 – 17.45

• Virkilega falleg og sjarmerandi 3 herbergja 55,8 
fm. íbúð auk 21,9 fm. bílskúr á 1. hæð, miðhæð 
í  þríbýlishúsi við Laugarnesveg.

• Íbúðin er með fallegum upprunalegum planka-
borðum á hluta íbúðar, fallegum loftlistum og 
rósettum. Arinn er í stofu sem er með gluggum 
til norðvesturs og suðvesturs.

• Samliggjandi stofur og eitt svefnherbergi. Bílskúr 
var áður nýttur sem íbúð og því lagnir til staðar 
fyrir sturtu. Skipt var um járn á húsinu árið 2019. 

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.

Verð 39,9 millj.

Vatnsstígur 3. 3ja herbergja vönduð þakíbúð.

Garðatorg 17 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Glæsileg 158,6 fm. íbúð á 5. hæð, efstu hæð,  í 
fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur.  Íbúðinni fylgir 
sér geymsla.  41,1 fm. þakgarður er til suðurs með 
heitum potti og harðviðargólfi og 8,9 fm. svalir 
eru til norðurs, eftir endilengri íbúðinni, einnig með 
harðviðargólfi.  Mjög stórir gluggar með þreföldu 
gleri eru í íbúðinni og einstakt útsýni.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og þó 
nokkuð er um fastar innbygðar hillur í veggjum 
í íbúðinni. Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni 
eða allt að 4,6 metrar og allar innihurðir eru í 
yfirhæð.  
Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni.

Verð 95,0 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Góð 98,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér 

geymslu í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveg. 
Í dag er eitt svefnherbergi og samliggjandi stofur 
en einfalt væri að breyta annarri stofunni í auka 
svefnherbergi. 

• Íbúðin er björt og með stórum gluggum. Eldhús 
með gluggum til norðurs og útsýni.

• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. Þak 
endurnýjað árið 2008, húsið málað að utan árið 
2010, stigagangur var málaður og skipt um teppi 
árið 2010 og gluggar málaðir árið 2014. Sameign 
er snyrtileg og sjarmerandi með fallegu uppruna-
legu viðarhandriði. 

Verð 44,9 millj.

Skúlagata 32. Útsýnisíbúð á efstu hæð með þakgarði til suðurs.

Laugavegur 49. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð.Laugarnesvegur 38. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis fimmtudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega glæsileg og mjög vel skipulögð 10 her-

bergja 232,2 fm. efri sérhæð og ris auk 27,1 fm. 
bílskúr og geymsluriss í nýviðgerðu og steinuðu 
þríbýlishúsi við Grenimel. 

• Þrjár mjög stórar samliggjandi skiptanlegar stofur 
með suðursvölum og 7 rúmgóð svefnherbergi. 
Svalir til suðurs út af stofum.

• Hið innra hefur íbúðin verið mikið endurnýjuð á 
sl. árum, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, bæði 
baðherbergi, raflagnir og rafmagnstafla o.fl. og er 
í góðu ástandi.  

• Eignin stendur á 866,4 fm. lóð og er í sameign 
alls hússins. 

Verð 139,0 millj.

• Þó nokkuð endurnýjuð 5 herbergja íbúð á 2. 
hæð með suðursvölum í nýviðgerðu og máluðu 
fjölbýlishúsi við Lundarbrekku.  Mjög stór sér-
geymsla á jarðhæð með glugga.

• Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni. Innrétting og 
tæki í eldhúsi eru ný. Rúmgóð stofa með útgengi 
á svalir til suðurs.

• Lóðin er með fjölda bílastæða norðan við húsið 
og stórri tyrfðri flöt  til suðurs. 

Verð 50,9 millj.

Grenimelur 1. Glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr.

Lundarbrekka - Kópavogi. 5 herbergja íbúð – suðursvalir.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. Stærðir íbúða eru 
frá 55,7 fm. upp í 194,7 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist.  

• Afhending íbúða verður í mars 2020.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefn-

um og eru m.a. allir gluggar úr áli og klæðning 
hússins úr anodiseraðri álklæðningu. Klæðningin 
er sérhönnuð og meðhöndluð með sérstakri 
aðferð. Hljóðvist er verulega aukin í eigninni og 
er gengið mun lengra í þeim efnum en alla jafna 
tíðkast í íslenskum byggingum.

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

• Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
• Til leigu 360,0 fermetra virkilega glæsilegt hús-

næði undir veitingastað á 1. hæð og í kjallara 
hússins nr. 18 við Hverfisgötu sem er beint á 
móti Þjóðleikhúsinu.  

• Hverfisgatan hefur öll verið endurnýjuð nýlega og 
lagðar hitalagnir í götu og gangstéttir þannig að 
umhverfið er allt hið fallegasta.  

• Eignarhlutinn er allur nýinnréttaður og húsið að 
utan var allt málað árið 2019.   

• Á hæðinni eru m.a. stór salur auk eldhúss og 
útgengi á verönd til suðurs á baklóð hússins. Í 
kjallara eru m.a. stór salur, snyrtingar, lager og 
starfsmannaaðstaða.  

Eingöngu er um að ræða möguleika á lang-
tímaleigusamningi um eignarhlutann. 

Hverfisgata 18  – til leigu. Nýinnréttað húsnæði undir veitingastað
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Bjarkarholt 8-20 -  Mosfellsbæ - Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri. Íbúðirnar eru frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir. Leitið upplýsinga á skrifstofu.



Mjög falleg og mikið endurnýjuð neðri hæð með bílskúr við Mávahlíð í Hlíðunum. Íbúðin er skráð 100,1 fm og bílskúrinn 43,6 fm, samtals 143,7 fm. Sér inng. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu (mætti nýta sem herbergi), tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og rúmgott hol. Svalir til suðurs. Bílskúrinn hefur nýlega verið 
standsettur og innréttaður sem 2ja herb. íbúð. Húsið hefur verið standsett en það var m.a. steinað fyrir nokkrum árum. Nýlega standsettur garður til suðurs með 
timburverönd. Frábær staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla, verslanir og þjónustu.

 MÁVAHLÍÐ 5, 143,7 m2

105 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Magnea Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Mjög fallegt og vel skipulagt 400 fm einbýlishús við Brekkugerði. Húsið stendur við 
botnlanga innaf Brekkugerði. Húsið sem er að mestu leyti á tveimur hæðum skiptist 
m.a. í þrjár samliggjandi stofur með arni, stóran sal/garðskála með mikilli lofthæð, 
eldhús, 4-5 herbergi og fjögur baðherbergi

 BREKKUGERÐI 6, 400 m2

108 REYKJAVÍK, 139 mkr.

Góð og vel skipulögð 102.1 fm 4 herbergja íbúð á vinsælum stað í Setberginu í Hafnafirði. 
Eignin skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, sér þvottahús og 
sér geymslu í kjallara.

 TRAÐARBERG 23, 102,9 m2

221 HAFNAFJÖRÐUR, 45,9 mkr.

Falleg og björt 2-3ja herb. útsýnisíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli að Berjarima 11.
Eignin er skráð 79.9 fm., merkt 02-02.   Þar af er íbúðin skráðir 74 fm og sérgeymsla 5,9 
fm

 BERJARIMI 11, 79.9 m2

112 REYKJAVÍK, 36.9 mkr.

Gott og vel skipulagt 150,6 fm, 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum í rólegu og 
fjölskyldu hverfi innst í botnlanga við Draumahæð 10 í Garðabæ. Góð Timburverönd á 
bakvið hús. Eignin skiptist í forstofu, 4 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús, 2 baðherbergi og 
bílskúr. Upphitað bílaplan.

 DRAUMAHÆÐ 10, 150,6 m2

210 GARÐABÆR, 79,9 mkr.

Mjög falleg og vönduð 150 fm íbúð með innbyggðum bílskúr á 2. hæð í eftirsóttu húsi við 
Þorragötu. Íbúðin er skráð 130,8 fm og bílskúrinn 19,0 fm. Innangengt í bílskúr. Geymsla 
innaf bílskúr. Glæsilegt útsýni úr stofum m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðin er fyrir 63 ára 
og eldri.

 ÞORRAGATA 7, 150 m2

101 REYKJAVÍK, 70,9 mkr.

Lágaleiti 3, ný 3ja herbergja 105,8 m2 íbúð í glæsilegu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í 
anddyri, hol, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Sér geymsla 
og bílastæði í kjallara.  Litir og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af Rut 
Káradóttur innanhússarkitekt. Innréttingar frá GKS.

 mánudaginn  20. jan.  kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 LÁGALEITI 3, 105,8 m2

103 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

3ja herbergja íbúð á 3ju og efstu hæð í góðu fjölbýli. Fallegt útsýni úr svefnherbergjum 
yfir Esjuna. Afar fjölskylduvæn staðsetning, göngufæri í leikskóla og grunnskóla. 

 JÖRFABAKKI 2, 83,3 m2

109 REYKJAVÍK, 34,9 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Kötlufell 9,  62.6 fm 2-3 herb. íbúð á 2.hæð merkt 02-02.  Hús klætt að utan, endurnýjað 
þak, yfirbyggðar svalir. Tvö svefnherbergi (annað tekið af stofu með glugga) 
Sérgeymsla í sameign. 

 KÖTLUFELL, 62,6 m2

111 REYKJAVÍK, 28,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

YFIRBYGGÐAR SVALIR -STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU-ÁLKLÆTT HÚS. 102.6 fm 3 herb. 
íbúð á 4.hæð í vönduðu vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Mjög góðar 
innréttingar, parket og flísar á gólfum. Sérþvottahús innan íbúðarinnar

 mánudaginn 20. jan. kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 SÓLTÚN 9, 102,6 m2

105 REYKJAVÍK, 55,9mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

 RÁNARGATA 22, 131.6 m2

101 REYKJAVÍK, 74,9 mkr.

Einstaklega falleg 131.6 fm fimm herbergja efri hæð í virðulegu og reisulegu steinhúsi á góðum stað í vesturborginni. Fallegur garður er 
við húsið með hellulagðri verönd og sér upphituðu bílastæði á lóð.
Íbúðin og húsið hefa verið mikið endurnýjað á síðustu árum. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 74,9 m

mánudaginn 20. jan. kl. 17:00 - 17:30  OPIÐ HÚS
Kjartan Hallgeirsson

Lögg. fasteignasali
S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali

Lögfræðingur
S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

Falleg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð ásamt bílastæði í lokuðu 
bílastæðahúsi. Góður sólpallur út frá stofu. Mikið útsýni af palli.

 ALFKONUHVARF 51, 88,7 m2

 203 KÓPAVOGUR, 44,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Einstök eign í hjarta vesturbæjarins, við hlið Brauð&Co og Kaffi Vest, gengt 
Melabúðinni og Hagavagninum, og örstutt frá Sundlaug Vesturbæjar. Glæsileg 142,3 
fermetra íbúð á tveimur hæðum, 24,2 fermetra bílskúr, í þeim hluta hússins sem 
stendur örlítið frá Hofsvallagötunni. Eign sem vert er að skoða.

 HOFSVALLAGATA 49, 142,3 m2

107 REYKJAVÍK, 72,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Björt og skemmtilegt 121,8 fermetra íbúð á fjórðu hæð og rishæð. Tvö svefnherbergi á 
hæð og herbergi í risi, björt stofa, stórt eldhús, stór geymsla í kjallara og leiguherbergi 
með aðgangi að baði á jarðhæð. Herbergið er í útleigu og getur gefið ágætar tekjur.

 ÁLFHEIMAR 68, 121,8 m2

104 REYKJAVÍK, 48,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Stórkostlegt útsýni yfir borgina, frábærlega hönnuð 48,1 fermetra tveggja herbergja 
íbúð á 12.hæð. Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni og er íbúðin einstaklega björt og 
skemmtileg og nýtist sérlega vel. Vel við haldið hús, góð sameign.

  mánudaginn 20. jan. kl. 17:00 - 17:30OPIÐ HÚS

 AUSTURBRÚN 4, 48,1 m2

104 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.isStóra Sel - Elsti og eini tvöfaldi steinbær í Reykjavík sem nú hefur verið endurbyggður 
frá grunni. Húsið er upphaflega byggt 1884 og 1893. í dag hefur húsið verið endurbyggt 
frá grunni á vandaðan og fallegan hátt. Hér er um einstakt hús að ræða.

 HOLTSGATA 41B, 145 m2

101 REYKJAVÍK, 89,5 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Mjög falleg og rúmgóð 156,1 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/borðstofu), opið herbergi 
innaf stofum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu. 

 EFSTALEITI 14, 156,1 m2

103 REYKJAVÍK, 75,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Góð 2ja herbergja 55,8 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Austurströnd á Seltjarnarnesi. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar útsýnissvalir.

 AUSTURSTRÖND 10, 55,8 m2

170 SELTJARNARNESI, 35,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

 fimmtudaginn  23. jan. kl. 17:15 – 17:45OPIÐ HÚS
Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

2ja herbergja íbúð með sérinngang sem skiptist í anddyri, baðherbergi, svefnherbergi, stofu 
og eldhús. Íbúðin er fullbúin með gólfefnum og öllum innréttingum. Baðherbergi er með dúk 
á gólfi, innréttingu og sturtuklefa. Aðstaða fyrir þvottavél er á baðherbergi. Eldhús er fullbúið 
með hvítri innréttingu og stein á borði. Parket er á eldhúsi, stofu og svefnherbergi. 

 HVERFISGATA 86, 57,56 m2

101 REYKJAVÍK, 43,0 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Gæði og hlýleiki í fyrirrúmi.  Litir og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af 
Rut Káradóttur innanhússarkitekt. Innréttingar eru hannaðar af GKS og smíðaðar af 
Nobilia í Þýskalandi. Lágaleiti 9 er 53.9 fm 2 herb. íbúð með með parketi, lýsingu og 
sérverönd skráð 6,2 fm.

 mánudaginn 20. jan.  kl 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 LÁGALEITI 9, 53,9 m2

103 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Kaplaskjólsvegur 31,  39.8 fm 2 herb. eign merkt 00-01. Eignin hefur verið endurnýjuð 
innréttingar, gólfefni skápar, baðherbergi og fl. Sérgeymsla á hæðinni, sam. þvottahús 
á hæðinni. Til afhendingar strax.   Íbúðin er ósamþykkt. 

 KAPLASKJÓLSV. 31, 39,8 m2

107 REYKJAVÍK, 26,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

PARHÚS-FJÖGUR SVEFNHERBERGI - TVÖ BAÐHERBERGI - ÚTSÝNI - BÍLSKÚR.   
193.3 fm 6-7 herb. parhús á tveimur hæðum auk þess er sjónvarpsstofa á efsta palli/
hæð. Fjögur góð herbergi. Tvö baðherbergi. Stofur. Tvennar svalir og bakgarður.

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 23. jan. kl. 17:15-17:45

 FAGRIHJALLI 28, 193,3 m2

200 KÓPAVOGUR, 77,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur fasteig-
nasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fastei-
gnasali, 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 viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 862 1110

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðin-
ugr og löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166



Mjög falleg og mikið endurnýjuð neðri hæð með bílskúr við Mávahlíð í Hlíðunum. Íbúðin er skráð 100,1 fm og bílskúrinn 43,6 fm, samtals 143,7 fm. Sér inng. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu (mætti nýta sem herbergi), tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og rúmgott hol. Svalir til suðurs. Bílskúrinn hefur nýlega verið 
standsettur og innréttaður sem 2ja herb. íbúð. Húsið hefur verið standsett en það var m.a. steinað fyrir nokkrum árum. Nýlega standsettur garður til suðurs með 
timburverönd. Frábær staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla, verslanir og þjónustu.

 MÁVAHLÍÐ 5, 143,7 m2

105 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Magnea Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Mjög fallegt og vel skipulagt 400 fm einbýlishús við Brekkugerði. Húsið stendur við 
botnlanga innaf Brekkugerði. Húsið sem er að mestu leyti á tveimur hæðum skiptist 
m.a. í þrjár samliggjandi stofur með arni, stóran sal/garðskála með mikilli lofthæð, 
eldhús, 4-5 herbergi og fjögur baðherbergi

 BREKKUGERÐI 6, 400 m2

108 REYKJAVÍK, 139 mkr.

Góð og vel skipulögð 102.1 fm 4 herbergja íbúð á vinsælum stað í Setberginu í Hafnafirði. 
Eignin skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, sér þvottahús og 
sér geymslu í kjallara.

 TRAÐARBERG 23, 102,9 m2

221 HAFNAFJÖRÐUR, 45,9 mkr.

Falleg og björt 2-3ja herb. útsýnisíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli að Berjarima 11.
Eignin er skráð 79.9 fm., merkt 02-02.   Þar af er íbúðin skráðir 74 fm og sérgeymsla 5,9 
fm

 BERJARIMI 11, 79.9 m2

112 REYKJAVÍK, 36.9 mkr.

Gott og vel skipulagt 150,6 fm, 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum í rólegu og 
fjölskyldu hverfi innst í botnlanga við Draumahæð 10 í Garðabæ. Góð Timburverönd á 
bakvið hús. Eignin skiptist í forstofu, 4 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús, 2 baðherbergi og 
bílskúr. Upphitað bílaplan.

 DRAUMAHÆÐ 10, 150,6 m2

210 GARÐABÆR, 79,9 mkr.

Mjög falleg og vönduð 150 fm íbúð með innbyggðum bílskúr á 2. hæð í eftirsóttu húsi við 
Þorragötu. Íbúðin er skráð 130,8 fm og bílskúrinn 19,0 fm. Innangengt í bílskúr. Geymsla 
innaf bílskúr. Glæsilegt útsýni úr stofum m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðin er fyrir 63 ára 
og eldri.

 ÞORRAGATA 7, 150 m2

101 REYKJAVÍK, 70,9 mkr.

Lágaleiti 3, ný 3ja herbergja 105,8 m2 íbúð í glæsilegu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í 
anddyri, hol, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Sér geymsla 
og bílastæði í kjallara.  Litir og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af Rut 
Káradóttur innanhússarkitekt. Innréttingar frá GKS.

 mánudaginn  20. jan.  kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 LÁGALEITI 3, 105,8 m2

103 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

3ja herbergja íbúð á 3ju og efstu hæð í góðu fjölbýli. Fallegt útsýni úr svefnherbergjum 
yfir Esjuna. Afar fjölskylduvæn staðsetning, göngufæri í leikskóla og grunnskóla. 

 JÖRFABAKKI 2, 83,3 m2

109 REYKJAVÍK, 34,9 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Kötlufell 9,  62.6 fm 2-3 herb. íbúð á 2.hæð merkt 02-02.  Hús klætt að utan, endurnýjað 
þak, yfirbyggðar svalir. Tvö svefnherbergi (annað tekið af stofu með glugga) 
Sérgeymsla í sameign. 

 KÖTLUFELL, 62,6 m2

111 REYKJAVÍK, 28,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

YFIRBYGGÐAR SVALIR -STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU-ÁLKLÆTT HÚS. 102.6 fm 3 herb. 
íbúð á 4.hæð í vönduðu vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Mjög góðar 
innréttingar, parket og flísar á gólfum. Sérþvottahús innan íbúðarinnar

 mánudaginn 20. jan. kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 SÓLTÚN 9, 102,6 m2

105 REYKJAVÍK, 55,9mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

 RÁNARGATA 22, 131.6 m2

101 REYKJAVÍK, 74,9 mkr.

Einstaklega falleg 131.6 fm fimm herbergja efri hæð í virðulegu og reisulegu steinhúsi á góðum stað í vesturborginni. Fallegur garður er 
við húsið með hellulagðri verönd og sér upphituðu bílastæði á lóð.
Íbúðin og húsið hefa verið mikið endurnýjað á síðustu árum. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 74,9 m

mánudaginn 20. jan. kl. 17:00 - 17:30  OPIÐ HÚS
Kjartan Hallgeirsson

Lögg. fasteignasali
S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali

Lögfræðingur
S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

Falleg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð ásamt bílastæði í lokuðu 
bílastæðahúsi. Góður sólpallur út frá stofu. Mikið útsýni af palli.

 ALFKONUHVARF 51, 88,7 m2

 203 KÓPAVOGUR, 44,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Einstök eign í hjarta vesturbæjarins, við hlið Brauð&Co og Kaffi Vest, gengt 
Melabúðinni og Hagavagninum, og örstutt frá Sundlaug Vesturbæjar. Glæsileg 142,3 
fermetra íbúð á tveimur hæðum, 24,2 fermetra bílskúr, í þeim hluta hússins sem 
stendur örlítið frá Hofsvallagötunni. Eign sem vert er að skoða.

 HOFSVALLAGATA 49, 142,3 m2

107 REYKJAVÍK, 72,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Björt og skemmtilegt 121,8 fermetra íbúð á fjórðu hæð og rishæð. Tvö svefnherbergi á 
hæð og herbergi í risi, björt stofa, stórt eldhús, stór geymsla í kjallara og leiguherbergi 
með aðgangi að baði á jarðhæð. Herbergið er í útleigu og getur gefið ágætar tekjur.

 ÁLFHEIMAR 68, 121,8 m2

104 REYKJAVÍK, 48,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Stórkostlegt útsýni yfir borgina, frábærlega hönnuð 48,1 fermetra tveggja herbergja 
íbúð á 12.hæð. Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni og er íbúðin einstaklega björt og 
skemmtileg og nýtist sérlega vel. Vel við haldið hús, góð sameign.

  mánudaginn 20. jan. kl. 17:00 - 17:30OPIÐ HÚS

 AUSTURBRÚN 4, 48,1 m2

104 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.isStóra Sel - Elsti og eini tvöfaldi steinbær í Reykjavík sem nú hefur verið endurbyggður 
frá grunni. Húsið er upphaflega byggt 1884 og 1893. í dag hefur húsið verið endurbyggt 
frá grunni á vandaðan og fallegan hátt. Hér er um einstakt hús að ræða.

 HOLTSGATA 41B, 145 m2

101 REYKJAVÍK, 89,5 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Mjög falleg og rúmgóð 156,1 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/borðstofu), opið herbergi 
innaf stofum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu. 

 EFSTALEITI 14, 156,1 m2

103 REYKJAVÍK, 75,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Góð 2ja herbergja 55,8 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Austurströnd á Seltjarnarnesi. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar útsýnissvalir.

 AUSTURSTRÖND 10, 55,8 m2

170 SELTJARNARNESI, 35,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

 fimmtudaginn  23. jan. kl. 17:15 – 17:45OPIÐ HÚS
Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

2ja herbergja íbúð með sérinngang sem skiptist í anddyri, baðherbergi, svefnherbergi, stofu 
og eldhús. Íbúðin er fullbúin með gólfefnum og öllum innréttingum. Baðherbergi er með dúk 
á gólfi, innréttingu og sturtuklefa. Aðstaða fyrir þvottavél er á baðherbergi. Eldhús er fullbúið 
með hvítri innréttingu og stein á borði. Parket er á eldhúsi, stofu og svefnherbergi. 

 HVERFISGATA 86, 57,56 m2

101 REYKJAVÍK, 43,0 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Gæði og hlýleiki í fyrirrúmi.  Litir og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af 
Rut Káradóttur innanhússarkitekt. Innréttingar eru hannaðar af GKS og smíðaðar af 
Nobilia í Þýskalandi. Lágaleiti 9 er 53.9 fm 2 herb. íbúð með með parketi, lýsingu og 
sérverönd skráð 6,2 fm.

 mánudaginn 20. jan.  kl 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 LÁGALEITI 9, 53,9 m2

103 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Kaplaskjólsvegur 31,  39.8 fm 2 herb. eign merkt 00-01. Eignin hefur verið endurnýjuð 
innréttingar, gólfefni skápar, baðherbergi og fl. Sérgeymsla á hæðinni, sam. þvottahús 
á hæðinni. Til afhendingar strax.   Íbúðin er ósamþykkt. 

 KAPLASKJÓLSV. 31, 39,8 m2

107 REYKJAVÍK, 26,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

PARHÚS-FJÖGUR SVEFNHERBERGI - TVÖ BAÐHERBERGI - ÚTSÝNI - BÍLSKÚR.   
193.3 fm 6-7 herb. parhús á tveimur hæðum auk þess er sjónvarpsstofa á efsta palli/
hæð. Fjögur góð herbergi. Tvö baðherbergi. Stofur. Tvennar svalir og bakgarður.

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 23. jan. kl. 17:15-17:45

 FAGRIHJALLI 28, 193,3 m2

200 KÓPAVOGUR, 77,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur fasteig-
nasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fastei-
gnasali, 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 viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 862 1110

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðin-
ugr og löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166



NÚ ER LOKAÁFANGI ÞESSA NÝJA OG EFTIRSÓTTA 
ÍBÚÐASVÆÐIS KOMINN Í SÖLU. 

SÝNUM DAGLEGA HRINGIÐ Í SÖLUMENN. Glæsilegur 
sýningarsalur þar sem þú getur skoðað nánar teikningar, 
innréttingar, skilalýsingu og kynnst hverfinu, og rætt við 
fasteignasala og fundið réttu íbúðina.

Fasteignasalar veita allar nánari upplýsingar, hringið 
og bókið skoðun SÝNUM DAGLEGA!

KYNNING i sýningarsal Efstaleiti 27 
mán. 20.jan og þri. 21.jan kl.12:00-13:00

AFHENDING 
FYRSTU ÍBÚÐA 

VOR 2020

VERÐ FRÁ: 
28.9 MILL.

Vandaðar íbúðir í 
102 Reykjavík

Öll þjónusta í göngufæri

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
upp í loft, innbyggður ísskápur og upp- 
þvottavél fylgja

• Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja 
stórum íbúðum.

• Afhending fyrstu eignar áætl. Jan/feb 2020

• Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

102 REYKJAVÍK.IS
Smyrilshlíð 3-5 | Valshlíð 8 | Fálkahlíð 2-4

NÝTT Í SÖLUVerð frá:39.5 mkr.

NÝR ÁFANGI 
KOMINN Í SÖLU!  
Smyrilshlíð 3

OPIÐ HÚS
mán. 21. jan./þri. 22.jan 
kl.12:00-13:00 

í sýningaríbúð að Fálkahlíð 2

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. jan. kl.17.00-17.30

Falleg, nýleg  og rúmgóð  2ja herbergja íbúð á jarðhæð með afgirtri verönd og stæði 
í bílageymslu  á þessum eftirsótta stað í miðbæ Garðabæjar. Eignin er laus strax og 
tilvalin t.d til útleigu.  Frábær staðsetning þar sem öll þjónusta er í göngufæri svo 
sem verslanir, apotek, heilsugæsla, veitingastaðir og fleira.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 73,2 m2

Garðatorg 2a     210 Garðabæ 42.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Sumarbústaður ásamt útigeymslu á frábærum stað í Bláskógarbyggð þar sem stutt er í alla 
þjónustu og hinar ýmsu náttúruperlur. Staðsetning býður jafnframt upp á glæsilegt útsýni og 
skemmtilegar gönguleiðir. Svæðið er afar gróðursælt og er lokað með hliði. Bústaðurinn er 
með hitaveitu. Bústaðurinn var byggður árið 1993 en var stækkaður árið 2003. Bústaðurinn 
stendur á 4.690 fm. leigulóð. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 61,3 m2

Efsti-Dalur 8     801 Selfoss 20.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. jan. kl. 17.30-18.00

Fallegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Laust strax. Forstofa, gesta-
salerni, alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi með baðkari og sturtu, þrjú góð 
svefnherbergi, sér sjónvarpshol, rúmgott þvottahús og bílskúr. Lóð er frágengin og hellulagt 
bílaplan. Fjölskylduvænt hverfi, stutt er í útivist, fjallgöngu og einstaka menningu í Álafoss-
kvosinni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 184 m2

Ástu Sólliljugata 16   270 Mos 79.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222

Glæsileg endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð með yfirbyggðum svölum og stæði í 
bílageymslu.Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, tvö svefnherbergi, fataherbergi, tvö 
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Gólfefni er fallegt olíuborið plankaparket, innréttingar 
eru samræmdar, Steinn á borðum og í gluggakistum, hjónasvíta með fataherbergi og 
baðherbergi og vel útbúið þvottaherbergi. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3-4     Stærð: 142,7 m2

Grandavegur 42 E    107 Reykjavík 71.500.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Eskivellir 9B    221 Hafnarfirði

Vel skipulögð og fallega 84,8 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stórum 
sólpalli við Eskivelli 9B í Hafnarfirði. Eignin skiptist þannig  að íbúðin sjálf er 76,7 fm og sér 
geymsla í kjallara 8,1 fm, samtals 84,8 fm. Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Stofa og 
eldhús í alrými með útgengt á rúmgóðan afgirtan sólpall og þaðan í sameiginlegan garð 
með leiktækjum. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 84,8 m2      

42.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. jan. kl. 17:30 – 18:00

Barmahlíð 48    105 Reykjavík

Skemmtileg 3-4 herbergja 71.4 fm risíbúð við Barmahlíð 48 sem býður upp á mik-
la möguleika. Íbúðin er að hluta til undir súð og er gólfflötur íbúðarinnar því stærri 
en skráðir fermetrar segja til um. Skólplagnir og þakjárn hefur verið endurnýjað. 
Þá hafa allir gluggar einnig verið endurnýjaðir og rafmagnstafla í sameign. 
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 71,4, m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. jan. kl. 17:30-18:00

Kleppsvegur 54    104 Reykjavík

Mikið endurn. 4ra herb. íbúð auk herb. í risi til útleigu. Eldhús og baðherb. endurn. 
ásamt öllu gólfefni og fatask. Íbúðin er með 2 svefnherb. í dag. Stofa með sér 
borðstofu sem auðv. er að breyta í 3ja herb. Eldhús með sérsmíð. innr., uppþv.vél 
og ísskáp.getur fylgt. Baðherb. með glugga. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5     Stærð: 97,6 m2      

43.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. jan. kl. 17:30-18:00

Kópavogstún 3    200 Kópavogur 47.500.000

GULLFALLEG OG RÚMGÓÐ 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ 9,7 FM. SUÐAUSTUR SVÖLUM 
(ÓSKRÁÐAR) MEÐ SVALALOKUN OG BÍLASTÆÐI Í KJALLARA Í NÝLEGU FJÖLBÝLI 
FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI. Íbúðin skiptist í forstofuhol, mjög rúmgott svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu og þvottahúsaðstöðu, eldhús, borðstofu og stofu auk svalanna sem 
stórauka nýtingu íbúðarinnar. Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 2     Stærð: 83,2 m2        Bílastæði

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 23. jan. kl: 17:30-18:00

Holtsgata 39    101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á þessum vinsæla 
stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi og 
geymslu. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 71 m2      

39.900.000

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI
SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU!

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



sími

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

 Verð:   105 millj.

Sögufrægt einbýli á tveimur 
hæðum auk kjallara
 • Mikið endurnýjað og 

sögufrægt hús 240 fm einbýli 
með einstöku útsýni 

 • Staðsetning við ósnortna 
náttúru en þó í göngufæri 
við alla helstu þjónustu

 • Bílskúr

 • Einstök eign

Verð:   69,9 millj. Verð:   59,9 millj.

Tröllakór 7
203 Kópavogur

Grænamýri 22
170 Seltjarnarnesi

Ráðagerði
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg 135 fm 4ra 
herbergja endaíbúð 
 • Jarðhæð með sérinngangi 

og stórum palli 
 • Frábært innra skipulag, 

mjög stórt alrými 3 
góð svefnherbergi, bað 
og sér þvottahús 

 • Stæði í bílageymslu

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 22. jan

 kl 17:00 - 17:30
 

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. janúar

 kl 17:00 - 17:30
 

Falleg og vel skipulögð 
4 herbergja efri hæð 
með sérinngangi
 • Eignin sem er skráð 136,5 fm  

þar af 25,1 fm bílskúr
 • Hurðar og parket í íbúðinni  

eru síðan 2017 
 • Skipt var um neysluvatns

lagnir sama ár.

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 6634392

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptas. 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

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

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Friðjón Ö. Magnúss.
aðst. fasteignasala 
Sími: 692 2704

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929



– Með þér alla leið

 • 4  5 svefnherbergi
 • 2 stofur og 3 snyrtingar 
 • Björt 2ja herbergja íbúð á neðri hæð með sérinngangi
 • Heitur pottur.
 • Góð eign á þessum eftirsótta stað
 • Bílskúr.

Stigahlíð 85
105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Nánari upplýsingar veita:

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is Verð: 125 millj.

Gæsilegt 271,7 fm einbýlishús 
við Stigahlíð 85 í Reykjavík.

Frábær fyrstu kaup

 Verð frá: 37,9  millj. 

með stæði í bílgeymslu.

Afhendist við 

kaupsamning.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

Hverfisgata 85
101  Reykjavík

Frábærlega staðsettar íbúðir  
í miðborg Reykjavíkur
• Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir,  

veitingastaðir og þjónusta. 

• Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip  
sinn á miðborgina.

•  Allar íbúðir með stæði í bílakjallara.

TIL 
AFHENDINGAR

STRAX

.       

46,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. janúar kl. 17:00  17:30

 • Falleg björt 3ja herb íbúð á 4. hæð
 • Endurnýjuð eldhúsinnr 
 • Nýlegt parket á gólfum 
 • Nýlegar innihurðir 
 • 85 fm á fjórðu hæð í góðu lyftuhúsi 
 • Sérstæði til viðbótar í lokaðri bílgeymslu 
 • Yfirbyggðar suðursvalir, flísalagðar

Austurströnd 8
170 Seltjarnarnes

.       

      

77,9 millj.Verð:

Glæsilegt 149,5 fm parhús 
 • 4 svefnherbergi 
 • Milik lofthæð og arin í stofu 
 • Bílskúr 
 • Skjólsæl suðurverönd 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

 Verð frá: 67,9 millj.

 • Í byggingu 108  120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi

 • Rúmgóðar og vel 
skipulagðar 3ja  4ra 
herbergja íbúðir

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni

 • Íbúðirnar skilast fullbúnar 
án aðal gólfefna

 • Sér inngangur í allar íbúðir

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

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

NÝTT FJÓRBÝLI  

í grónu umhverfi

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. janúar kl. 16:30  17:00

Leiðhamrar 11
112 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

102Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Mikluborg fasteignasölu barst öflugur liðsstyrkur á dögunum 

þegar Kjartan Í. Guðmundsson hóf störf á fasteignasölunni.  

Kjartan er viðskiptafræðingur og hefur víðtæka  

reynslu úr atvinnulífinu og er í námi til  

löggildingar fasteignasala.  

Við bjóðum Kjartan velkominn til starfa.

Kjartan Í. Guðmundson
aðst. fasteignasala
Sími: 6634392
kjartan@miklaborg.is
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.       

51,4 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. janúar kl. 17:00  17:30

 • Falleg 97 fm 3 herbergja íbúð á 7 hæð 
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu 
 • Stórbrotið útsýni og sér þvottahús 
 • Yfirbyggðar sólríkar svalir 

Glósalir 7
201 Kópavogur

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 22. janúar kl. 17:3018:00

 • Glæsileg 144,2 fm íbúð á 2 hæðum 
 • Íbúðin öll hið glæsilegasta
 • Bílskúr með geymslulofti að stærð 23,2 fm  
 • Fjögur svefnherbergi, möguleiki á fimm 
 • Endurnýjað eldhús árið 2015 
 • Sameign einstaklega snyrtileg
 • Frábær staðsetning

Reykás 47
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

30,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 21. janúar 17:30  18:00

 • Góð íbúð á neðstu hæð 3ja herb, 
 • Sérinngangur 
 • Fjögurra íbúða hús 
 • Sameiginlegt þvottahús á hæðinni 
 • Endurnýjað eldhús
 • Rúmgóð stofa

Grænahlíð 15
105 Reykjavík

Nýr áfangi kominn í sölu 
• 80 nýjar íbúðir við Sunnusmára 1921, 23 og 25

• Studio, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 

• Kynntu þér skipulag og stærðir á www.201.is

Sunnusmári – 201 Kópavogur

60ára plús 
lúxusíbúðir

Sunnusmári 25 

Sunnusmári 19-21 

Sunnusmári 23 

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

Pantaðu 
söluskoðun 

– Tryggðu 
þér íbúð

Frábærlega staðsettar íbúðir  
í miðborg Reykjavíkur
• Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir,  

veitingastaðir og þjónusta. 

• Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip  
sinn á miðborgina.

•  Allar íbúðir með stæði í bílakjallara.

84,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. janúar kl. 17:00  17:30

 • Tvílyft um 190 fm einbýlishús 
á þessum eftirsótta stað við 
sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi 

 • Húsið hefur verið talsvert endurnýjað 
 • Innra skipulag gott og bíður 

uppá ýmsa möguleika 
 • Góð alrými, 34 svefnherbergi og 2 baðh.

Tjarnarstígur 8
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir:

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

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. janúar kl. 17:00  17:30

 • Falleg og vel skipulögð íbúð 
 • 3ja herbergja 91,7 fm 
 • Góð staðsetning 
 • Stutt er í skóla og alla helstu þjónustu

Fífulind 15
200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

38,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. janúar kl. 17:30  18:00

 • Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 6. hæð
 • Íbúðin er er 78,4 fm að stærð 

en gólfflötur mun stærri
 • 25,8 fm stæði í lokaðri bílageymslu
 • Geymsla á hæðinni. 
 • Gott útsýn

Bláhamrar 2
112 Reykjavík

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

102Reykjavík
Nýr áfangi í sölu 
Nú bætast við rúmlega 50 nýjar 
íbúðir við Hlíðarenda til sölu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar 
til afhendingar 
vor/sumar 
2020.

Yfir 60 íbúðir seldar

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík 
 • Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur  

og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

 • Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is

 • Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

 • Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða bílakjallari. 

 • Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

Pantið söluskoðun í síma 569-7000  – Sýnum alla daga vikunnar.

Nánari upplýsingar veita:

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

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

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

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

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

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

Verð frá : 39,9 millj.



– Með þér alla leið

 •Fjögurra herbergja íbúð 
eða raðhús / parhús í 
Víkurhverfi í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 6634392
eða kjartan@miklaborg.is

 •Sérhæð í Háaleiti eða 
Hlíðunum 130-160fm
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 6634392
eða kjartan@miklaborg.is

 •Stór hæð eða sérbýli á 
höfuðborgarsvæðinu sem 
þarfnast lagfæringar / 
endurbóta
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 6634392
eða kjartan@miklaborg.is

 •Tveggja herbergja íbúð 
í Vesturbænum eða 
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 6634392
eða kjartan@miklaborg.is

 •3ja herbergja íbúð við 
Boðaþing, skilyrði að 
bílskýli fylgi.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  6955520   
eða jon@miklaborg.is

 •Hef á skrá fjölda kaupenda 
að rað- eða parhúsi í 
Salahverfi Kópavogs.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  6955520   
eða jon@miklaborg.is

 •Fjöskylda búsett erlendis 
er að flytja heim og vantar 
sérbýli v. Fossvogsdalinn.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  6955520   
eða jon@miklaborg.is

 •Hæð við Þinghólsbraut, 
helst með óhindruðu 
sjávarútsýni.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  6955520   
eða jon@miklaborg.is

 •2-3 herb íbúð í miðbæ 
Rvík, helst sem næst 
höfninni sem er tilbúin að 
skipta upp í gistiheimili 
staðsett í miðbænum.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  6955520   
eða jon@miklaborg.is

 •Fallegri íbúð 3ja herbergja 
í Kópavogstúni eða 
Kópavogsgerði, 200 Kóp. 
Kostur ef sjávarútsýnis 
nýtur við. Einnig kostur að 
vera á efri hæðum.
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 8458958  
eða jorunn@miklaborg.is

 •Fallegri íbúð í Lundi 
Kópavogi helst með góður 
útsýni.  Íbúð fyrir +60 ára.
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 8458958  
eða jorunn@miklaborg.is

 •Rað-, parhúsi eða sérbýli 
í Árbæ, Kópavogi eða 
Garðabæ. Húsið þarf ekki 
að vera stórt og það má 
þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 8458958  
eða jorunn@miklaborg.is

 •Íbúð 3ja herbergja við 
Sléttuveg fyrir +60. ára
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 8458958  
eða jorunn@miklaborg.is

 •Sérbýli 150 - 200 fm á 
einni hæð í Garðabæ með 
bílskúr
Nánari upplýsingar veitir
Þórhallur í síma. 8968232  
thorhallur@miklaborg.is

 •Hæð í hlíðunum í Rvk, 110 
- 150 fm
Nánari upplýsingar veitir
Þórhallur í síma. 8968232  
thorhallur@miklaborg.is

 •2- 3ja herb. Í Garðabæ. 
Nánari upplýsingar veitir
Þórhallur í síma. 8968232  
thorhallur@miklaborg.is

 •Sérbýli eða hæð 120-170 
fm  í vesturbæ Reykjavíkur.  
Bílskúr kostur. 
Nánari upplýsingar veitir
Þórhallur í síma. 8968232  
thorhallur@miklaborg.is

 •Raðhús/Parhús í Garðabæ, 
helst í Ásahverfi á 85-90m.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 7751515 
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýlishús í Garðabæ í 
kringum 130 millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 7751515 
eða jko@miklaborg.is

 •Sumarhús í nágrenni við 
golfvelli td. Öndverðarnes 
eða Kiðjaberg. á 25-30 
millj. og 65-75 millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 7751515 
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýli, par eða 
raðhúsi með bílskúr, 
miðsvæðis í Rvk, Hlíðar, 
smáíbúðahverfi, vesturbær, 
Laugardalur, Fossvogur 
og vesturbær Kópavogs. 
Verðhugmynd um 90m.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 7751515 
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýlishús miðsvæðis í 
Rvk í kringum 200 millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 7751515 
eða jko@miklaborg.is

 •3ja herbergja íbúð 
við Hrólfsskálamel á 
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir 
Páll í síma 893 9929 
eða pall@miklaborg.is

 •Einbýlishúsi á einni hæð í 
Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir 
Páll í síma 893 9929 
eða pall@miklaborg.is

 • Hæð á Lindarbraut á 
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir 
Páll í síma 893 9929 
eða pall@miklaborg.is

 •Einbýli eða raðhúsi í 
Frostaskjóli í vesturbænum
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is

 •Raðhúsi í Mýrarhverfinu  
á Seltjarnarnesi 
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is

 •Íbúð í Fossvogi með 4 
svefnherbergjum
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is

 •Sérhæð í vesturbænum
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is

 •Raðhúsi í Fossvoginum
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is

 •3-4 herbergja íbúð 
Smárahverfi í Kópavogi 
Nánari upplýsingar veitir 
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is

 • Einbýli í 110, Árbæ eða 
Selás
Nánari upplýsingar veitir 
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is

 •Íbúð á höfuðborgar-
svæðinu í lyftuhúsi  
með bílskúr
Nánari upplýsingar veitir 
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is

 •Íbúð fyrir eldri borgara 
í 108 Reykjavík, helst 
Hæðargarði
Nánari upplýsingar veitir  
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

 •Sérbýli eða 5 herbergja 
íbúð í 200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir  
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

 •Sérbýli í 104 eða 105 
Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir  
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

 •Sérbýli í Garðabæ eða 
Hafnarfirði
Nánari upplýsingar veitir  
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

 •2ja herbergja íbúð í 104, 
105 eða 108 Reykjavík,  
allt að 40 mkr.
Nánari upplýsingar veitir  
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

 •Atvinnuhúsnæði með  
íbúð uppi. 
Nánari upplýsingar veitir 
Svan í síma 697 9300 
eða svan@miklaborg.is

 •Einbýli á 2 hæðum með 
mjög stórum stofum niðri. 
Miðsvæðis 
Nánari upplýsingar veitir 
Svan í síma 697 9300 
eða svan@miklaborg.is

 •Sérbýli í 203 kópavogi, 
minnst 5 herb. Má kosta 
allt að 100 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

 •Þriggja herbergja íbúð í 
Sjálandinu, Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

 •Einbýlishúsi í Garðabæ. 
Fjögur svefnherbergi og 
bílskúr.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

 •Fimm herbergja íbúð í 
Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

 •Atvinnuhúsnæði í úleigu 
með tryggar leigutekjur.  
Allt að 200 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

 •2ja-3ja herbergja íbúð á 
Seltjarnarnesi fyrir fjár-
sterkan einstakling sem er 
að kaupa sína fyrst eign.
Nánari upplýsingar veitir 
Ólafur í síma 822 2307  
eða olafur@miklaborg.is

 •Raðhús á Seltjarnarnesi 
um 200 fm. Einnig kemur 
til greina rúmgóð sérhæð 
með bílskúr
Nánari upplýsingar veitir 
Ólafur í síma 822 2307  
eða olafur@miklaborg.is

 •Einbýlishús á sjávarlóð 
á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla fyrir réttu 
eignina.
Nánari upplýsingar veitir 
Ólafur í síma 822 2307  
eða olafur@miklaborg.is

 •Um 250-300 fm 
einbýlishús eða hæð í 
póstnúmerum 101 eða 
107. Staðgreiðsla og rúmur 
afhendingartími.
Nánari upplýsingar veitir 
Ólafur í síma 822 2307  
eða olafur@miklaborg.is

 •Litlum 2ja og 3ja herbergja 
íbúðum í Reykjavík. Mjög 
góðar greiðslur fyrir traust 
leigufélag.
Nánari upplýsingar veitir 
Ólafur í síma 822 2307  
eða olafur@miklaborg.is

 •Sérhæð með bílskúr 
um 130-160 fm í 
Langholtsskólahverfinu 
fyrir hjón með tvö börn.
Nánari upplýsingar veitir 
Ólafur í síma 822 2307  
eða olafur@miklaborg.is

 •Bjartri 3ja herbergja 
jarðhæð (ekki niðurgr.) 
með sérinngangi og 
sól palli á höfuðborgar-
svæðinu ca. 55 millj
Nánari upplýsingar veitir 
Friðrik í s. 616 1313  
eða fridrik@miklaborg.is

 •180-230 fm. einbýli í  
póstnúmerum 105, 107 
eða 170
Nánari upplýsingar veitir 
Friðrik í s. 616 1313  
eða fridrik@miklaborg.is

 •Raðhús/parhús á einni 
hæð eða góðri sérhæð  
m. 2-3 svefnherbergjum í 
lyftuhúsi í póstnúmerum 
110 / 112 / 113. 70 – 75 
millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Friðrik í s. 616 1313  
eða fridrik@miklaborg.is

 •Rað, par eða einbýlishúsi 
í Salahverfi, Lindahverfi 
Kópavogi eða næsta 
nágrenni.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Bein kaup eða skipti á 
minni eign í hverfinu í 
boði.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Góðri íbúð með útsýni við 
Þorrasali Kópavogi.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •2-4ra herbergja íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu sem 
þarfnast lagfæringar / 
endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Rað, par eða einbýlishúsi 
í Garðabæ, 3-4 svefn-
herbergi og verð að 95 
milljónum.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Sérbýli á höfuðborgar-
svæðinu,  verð að 75 
milljónum. Rúmur 
afhendingartími í boði. 
Má þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

Við leitum að:

Hafðu samband 

við sölumenn !

Skemmtilega skipulagt 235 fm endaraðhús 
á einni hæð 
 • Aukaíbúð með sér inngangi 
 • Stór og skjólsamur garður 
 • Frábær staðsetning 

Verð : 99,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Móaflöt 29

s. 822 2307

210 Garðabær

Falleg og mikið endurnýjuð efri sérhæð  
í góðu húsi við Bræðraborgarstíg
 • Stærð 190 fm 4ra herbergja. 
 • Bílskúr. 
 • Möguleiki á stúdíóíbúð á jarðhæð 
 • Góð staðsetning, stutt í miðbæinn

89,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur 26

s. 899 5856

101 Reykjavík

Frábærlega staðsett einbýli á einni hæð 
 • Innst í botnlanga alveg við grænt 

svæði, sundlaug og skíðabrekku 
 • 213 fm þar af 40,5 fm bílskúr 
 • Fjögur mjög rúmgóð herbergi, bað og gestasnyrting
 • Góðar stofur, arinn og stór garður

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Logafold 138

s. 773 6000

112 Reykjavík

83,9 millj.
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Gerplustræti 13
270 Mosfellsbær

 • Fullbúnar íbúðir í litlu fjölbýli með lyftu  
(aðeins 8 íbúðir á fjórum hæðum). 

 • Stærðir frá 133137 fm
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu
 • Gólfsíðir útsýnisgluggar og hiti í gólfum.
 • Þrjú svefnherbergi í öllum íbúðum
 • Þvottaherbergi innan íbúðar

Nýjar 4ra herbergja íbúðir

Verð frá : 59,5 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

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

Ásgrímur Ásmundsson 
hdl og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is 

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 22. janúar kl 17:00  17:30

Friðjón Ö. Magnússon
aðst. fasteignasala 
Sími: 692 2704
fridjon@miklaborg.is 

 • Einstaklega 
gott útsýni frá 
öllum íbúðum. 

 • Eitt til tvö stæði í 
lokaðri bílgeymslu

.       

107 millj.Verð:

 • Fallegt einbýlishús á stórri og 
fallegri lóð sem er 3.220 fm. 

 • Falin perla, í sveit en samt  
í borg 214 fm 

 • Eignin telur: 4 svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, eldhús, 
borðstofu og stofu, þvottahús, 
búr/geymslu, stórt vinnurými

 • Upphitað vinnuhús í 
garðinum og gróðurhús

 • Bílskúr

Dimmuhvarf 3
203 Kópavogur

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

.       

70,5 millj.Verð:

 • Nýtt og vel skipulagt 
parhús í byggingu 

 • Tvílyft og vel skipulagt 
samtals 212,4 fm 

 • Flott opið og stórt alrými á 
efri hæð 45 svefnherbergi, 
tvö baðherbergi 

 • Möguleiki á sér íbúð 
á neðri hæð 

 • Afhendist fokhelt 
skv skilalýsingu

Austurkór 147 
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 94,2 fm 
íbúð á 13 hæð (efstu) í lyftuhúsi 
 • Stórbrotið útsýni 
 • Rúmgóð og björt stofa með aukinni lofthæð
 • Innangengt er í félagsmiðstöðina Árskóga 
 • Húsvörður

Verð :  52,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 893 9929

109 Reykjavík

60 ára og eldri

Vel skipulögð og rúmgóð íbúð á 2 hæð 
 • Íbúðin er 5 herbergja 98,3 fm
 • Geymsla 6,8 fm
 • Eitt af herbergjunum er 9,4 fm íbúðarherbergi í kjallara
 • Stæði í bílageymslu

Verð :  38,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fífusel 35

s. 893 9929

109 Reykjavík

Vel skipulögð og vel umgengin 168,1 fm 
4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð
 • Innangengt beint úr lyftu í íbúðina
 • Íbúðinni fylgir sérstæði í bílgeymslu
 • Tvennar svalir. 
 • Íbúðin snýr í suðvestur.

Verð :  74,5 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgartún 30B

s. 893 9929

105 Reykjavík

65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum 
við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ.
• Íbúðir afhendast fullbúnar án 

gólfefna í öðrum rýmum en votrýmum 
(baðherbergjum og þvottahúsi). 

• Öllum íbúðum fylgir sér afnotageymsla  
í kjallara auk afnotaréttar af rúmgóðri 
hjóla og vagnageymsla með beinu  
aðgengi úr húsi. 

• Sameiginleg lokuð bílgeymsla. 

• Flestum íbúðum fylgir að lágmarki eitt 
bílastæði í bílageymslunni. 

• Að auki eru bílastæði á yfirborði.

Bjarkarholt
270 Mosfellsbæ

50 ÁRA OG ELDRI
AFHENDING VETURINN 2020

Pantið söluskoðun eða kynningu hjá sölumönnum okkar.

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

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

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

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931
ohb@miklaborg.is
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Góð 120,7 fm íbúð á efstu hæð 
 • 34ra herbergja íbúð 
 • Stæði í bílageymslu, skráð 25,4 fm
 • Tvö svefnherbergi, eldhús. baðherbergi og þvottahús. 
 • Bókið skoðun

49,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 4

s. 775 1515

103 Reykjavík

210 fm íbúð á efstu hæð með útsýni 
 • Tvennar svalir
 • Stórar stofur 
 • Eldhús með vönduðum tækjum 
 • Tvö stæði í bílageymslu fylgja íbúðinni 
 • Vönduð eign 

87,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jötunsalir 2

s. 775 1515

201 Kópavogur

138,8 hæð með sérinngangi 
 • 23 svefnherbergi 
 • Eldhús, baðherbergi 
 • Bílskúr 

61,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barmahlíð 30

s. 775 1515

105 Reykjavík

Mjög skemmtileg 4ra herbergja íbúð  
á tveimur hæðum
 • Sérinngangur og frábær staðsetning í 

Laugardalnum nálægt miðbænum
 • Björt með þakgluggum og mikilli lofthæð 
 • Tvö svefnherbergi og tvennar stofur

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Engjateigur 17-19

s. 773 6000

105 Reykjavík

54,9 millj.

BJört og vel skipulögð 81 fm 3ja herb 
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi (í dag 

eru 3 herbergi í útleigu, góðir tekjumöguleikar) 
 • Nýlega standsett bað og eldhús 
 • Húsið hefur nýlega verið steinað að utan 
 • Herbergi í kjallara sem hægt er að nýta til útleigu

38,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 55

s. 899 5856

101 Reykjavík

5 herb íbúð á 2 hæð 4 svefnherbergi 
 • Eitt þeirra var hluti stofu 
 • Alls 96 fm með geymslu 
 • Endurnýjaður gluggi í stofu 
 • Endurnýjuð eldhúsinnrétting 
 • Ljósleiðari í íbúð

39,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kóngsbakki 14

s. 695 5520

109 Reykjavík

Nýleg 4ra herb endaíbúð á efstu hæð 
 • Nýlegt hús, stutt í leik og grunnskóla. 
 • Stofa og eldhús í opnu rými. 
 • Útgengt á 18 fm svalir, gott útsýni
 • Lyfta og snyrtileg sameign 
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu

56,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gerplustræti 12

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

4-5 herbergja íbúð á 1 hæð 
 • 3 svefnherbergi 
 • Aukaherbergi í kjallara 
 • Stórar bjartar stofur 
 • 20 fm bílskúr

Verð :  49 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Álftamýri 6

s. 616 1313

108 Reykjavík

Falleg 66,2 fm 3ja herbergja íbúð á 2 hæð  
í nýlegu lyftuhúsi 
 • Íbúðin er með mikilli lofthæð og góðum svölum 
 • Stílhreinar innréttingar, uppþvottavél 

og ísskápur fylgja með 
 • Þvottaaðstaða á baðherbergi og geymsla innan íbúðar

Verð :  39,9 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skipholt 70

s. 697 9300

105 Reykjavík

Vönduð 86,3 fm endaíbúð ásamt stæði. 
 • Stór stofa og rúmgott svefnherbergi 
 • Glæsilegar svartbæsaðar innréttingar og hurðar
 • Lokaður suður garður. 
 • Svalir til vesturs og svalagangur til austurs

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hverfisgata 94 

s. 773 6000

101 Reykjavík

54,9 millj.

LAUS STRAX

220 fm raðhús á tveimur hæðum 
 • 25 fm bílskúr 
 • 5 svefnherbergi, geymslur
 • Aukaíbúð með sérinngangi af neðri hæð 

89,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háaleitisbraut 35

s. 775 1515

108 Reykjavík

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

5 herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi
 • Stærð íbúðar er 159,1 fm
 • Geymsla 11,9 fm 
 • Myndavéladyrasími. 
 • Leikskólar, grunnskóli og matvöruverslanir í göngufæri 
 • Í Kórnum er frábær íþróttaaðstaða.

64,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásakór 1

s. 775 1515

203 Kópavogur

Útsýnisíbúð á efstu hæð í nýju lyftuhúsi 
 • Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð 
 • Íbúð er skilað fullbúinni með gólfefnum 
 • Suðvestur svalir 
 • Rúmgott stæði í bílageymslu fylgir
 • Afhending við undirritun kaupsamnings

52,8 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Uglugata 36

s. 691 1931

270 Mosfellsbæ

Falleg 3ja herbergja 61,2 fm íbúð á 2 hæð 
 • Sérinngangur er að íbúð 
 • Stór og fallegur bakgarður 
 • Talsverðar endurbætur hafa farið fram á húsinu 
 • Samþ. teikningar að hækkun um eina hæð, alls 54,7 fm  

41,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Baldursgata 3

s. 691 1931

101 Reykjavík

Björt og vel skipulögð 4ra herb 91,2 fm 
íbúð í góðu lyftuhúsi 
 • Frábær staðsetning
 • Stutt er í alla afþreyingu og þjónustu 
 • Eignin hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár

41,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ljósheimar 20

s. 691 1931

104 Reykjavík



BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20.JAN KL 17:00-17:30

39 SELDAR 
AF 72 ÍBÚÐUM

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

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

 30 íbúðir frá 28,9 til  33,9 mkr.

 6  endaíbúðir með stórum svölum o g 
   gól fs íðum gluggum í  stofu.

 9 þakíbúðir með stórum suðursvölum
     og stæði í bílageymslu frá 44,9 mkr.

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS



Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Þorlákur S.  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
GSM: 699-4675

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Guðmundur H. 
Valtýsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 865-3022 

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

   

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í 
Kópavogi.  3ja til 4ra herb. Stærðir frá 103,7 fm. til 164,6 fm. Verð frá 59,5 millj. Ál-
klædd hús með lyftum.  Hiti í gólfum.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Stórglæsilegt 
óhindrað sjávarútsýni úr flestum íbúðum.  Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu 
fylgir flestum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum bygginga-
raðila BYGG. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is

Nýjar og fallegar íbúðir við Naustavör 9 í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
3ja til 4ra herb. Stærðir frá 101,4 fm. til 135,9fm. Verð frá 62,5 millj. 4ra hæða hús 
með lyftu.  Hiti í gólfum.  Vandaðar innréttingar (svart og hvítt).  Glæsileg hönnun. 
Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og 
traustum byggingaraðila BYGG. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is   

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Strikinu 1 Sjálandi, Glæsilegt og vandað 42ja íbúða 
fjölbýlishús eingöngu fyrir 60 ára og eldri. Húsin eru 3ja til 5 hæða.  Fjölmargar 
stærðir í boði allt frá 83,9  til 179,8 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gól-
fum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Íbúðirnar eru 
ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða timburveröndum.  Glæsileg hönnun að 
innan sem utan.  Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins.  Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum.  Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is

60 ÁRA OG ELDRI 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu 
sjávarútsýni við Naustavör 28-34  í Kópavogi. 

NAUSTAVÖR
Fallegar og vel skipulagðar íbúðir við 
Naustavör 9 í Kópavogi. 

Stórglæsilegar nýjar íbúðir við Strikið 
1 í Sjálandi Garðabæ. 

STRIKIÐ 60 ÁRA OG ELDRI

MIKLABRAUT 42
• 105 Rvk. 
• 154,6 fm. 
• 5 svefnherb.  
• Stórglæsilegar innréttingar. 
• Aukaíbúð í risi. 
Verð 64,5 millj. 

Opið hús miðvikudag frá 
kl. 16:30 til 17:00

LUNDUR 82 – NÝTT
• 200 Kóp. 
• Raðhús á 2 hæðum.  
• 225,9 fm. fm.  
• Afhendist tilbúið að utan 

en tilbúið til innréttinga 
að innan.  

Verð  90,8 millj  

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

NJÁLSGATA 83
• 101 Rvk. 
• 3ja herb. 
• 76.1 fm.  
• Mikið endurnýjuð.  
• Laus við kaupsamning.  
Verð 45,9 millj  

Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:15 til 18:00

VESTURÁS 12
• 110 Rvk. 
• 168 fm. 
• Raðhús. Ein hæð.  
• 4 svefnherbergi.  
• Góð staðsetning. 
Verð 76,5 millj. 

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

NAUSTAVÖR 6
• 200 Kóp. 
• 3ja herb.  
• 114 fm.  
• Þaksvalir með sjávarútssýni.
• Stæði í bílageymslu. 
• Suðurverönd. 

Verð 65,9 millj.

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 
32 – NÝTT
• 210 Garðabæ  
• 3ja og 4ra herb. 
• Stærðir frá 118,5 - 136,9 

fm.  
• Álklætt hús með lyftu.  
• Fullbúnar íbúðir með 

gólfefnum. 
• Stæði í bílageymslu fylgir 

flestum íbúðum.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 Aukaíbúð

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

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

VALLHOLT 19, 801 SELFOSS 
– VERSLUNARHÚSNÆÐI

Eignin verður til sýnis föstudaginn 24. janúar n.k. á milli kl. 
15 - 16. Tilboð verða opnuð 31. janúar kl. 13:00. 
Um er að ræða 375,8 m2 verslunarhúsnæði sem skiptist í 
272,0 m2 verslunarrými og 103,8 m2 lagerrými. Húsnæðið 
er á jarðhæð í tveggja hæða húsi. Rafmagnsrennihurð er á 
framhlið verslunarrýmisins en á bakhlið er innkeyrsluhurð fyrir 
lagerinn sem og tvær gönguhurðir. Kaffistofa með innréttingu, 
tvær snyrtingar auk ræstikompu í lagerrými. Lóðin er 1.532 m2 
leigulóð. Framan við hús eru 24 malbikuð bílastæði sem eru 
sameiginleg. Á baklóð er innkeyrsluplan fyrir vöruafhendingu, 
sem er sérafnotaflötur fyrir verslunarhúsnæðið. Húsnæðið hýsti 
áður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Verð: 79,9 mkr.

ÁSAVEGUR 31, 
900 VESTMANNAEYJAR - EINBÝLI

Einbýlishús við Ásaveg 31 í Vestmannaeyjum. Aðalhæð er 128,8 
m2, ris 39 m2 og bílskúr 65,5 m2, samtals 233,3 m2. Gólfflötur 
er meiri, þar sem hluti eignar í risi er undir súð.Gróin lóð, eign 
í rólegu og barnvænu umhverfi í botnlanga við hraunjaðarinn. 
Eigninni hefur verið vel við haldið. Góður afgirtur, hellulagður 
sólpallur suðvestan eignar. Þakefni virðist í góðu lagi, en ein-
hverjir gluggar þarfnast skoðunar. Verð: 49,9 mkr.

BAKKAKOT 1,
880 KIRJUBÆJARKLAUSTUR – JÖRÐ

Jörðin Bakkakot 1, ásamt íbúðarhúsi og fleiri byggingum. Stærð 
jarðarinnar er 458 hektarar, þar af er ræktað land skráð 55,4 
hektarar. Um er að ræða bújörð en ekki hefur verið stundaður 
þar hefðbundinn búskapur um árabil. Jörðin er flatlend og 
talin henta vel til ræktunar og akuryrkju. Jörðinni fylgja 226,5 
ærgildi. Um 60 km akstursleið frá Vík, um 40 km frá Kirkjubæ-
jarklaustri og um 250 km frá Reykjavík. Verð: Tilboð

STRANDGATA 55, 
735 ESKIFJÖRÐUR - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Skrifstofuhúsnæði á neðri hæð að Strandgötu 55, 735 Eskifirði, 
nánar tiltekið eign merkt 01-01, ásamt öllu því sem eigninni 
fylgir, þar með talið tilheyrandi lóðarleigu- og sameignarrét-
tindi. Húsið er steinsteypt og byggt árið 1959. Um er að ræða 
húsnæði sem áður hýsti afgreiðslu Íslandspósts á Eskifirði. 
Skráð stærð eignarhlutans er 174 m2. og um er að ræða alla 1. 
hæð hússins. Auk póstafgreiðsluhluta hússins sem er til sölu, er 
í húsinu íbúð og tæknirými. Verð: 15,5 mkr.

OPIÐ HÚS

Finna má upplýsingar um eignirnar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is





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

Íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila.

- Traustar greiðslur.
- Langur leigutími.
- Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

Óskar 
Bergsson

fasteignasali
s. 893 2499

Hildur 
Harðardóttir
lögfr. og lgfs.
s. 897 1339

Elín G.
Alfreðsdóttir
nemi til lögg.
s. 899 3090

Sveinbjörn
Sveinbjörnsson

lögmaður
s. 892 2804

Vilhjálmur
Einarsson

fasteignasali
s. 864 1190
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LEITAR ÞÚ AÐ DRAUMA-
EIGNINNI SPÁNI?

Við erum fasteignasala með áratugareynslu af sölu fasteigna

Sumar eignir 
eru betri en 
aðrar eignir. 

Sumareignir.is • www.eignalind.is

Hafðu samband í síma 616 8880 eða á tölvupósti sos@eignalind.is

Sigurður    Ellert  Ágústa Heiða   Einar Akureyri Embla Erlendur

SUMAREIGNIR.IS

•	Eignalind fasteignasala og www.Sumareignir.is 
Löggiltir fasteignasalar með áratuga reynslu af 
sölu fasteigna.

•	Við veljum aðeins bestu fasteignirnar fyrir okkar 
viðskiptavini. Hjá okkur finnur þú aðeins fasteignir 
sem mæta hæstu kröfum hvað varðar verð, gæði, 
staðsetningu og hönnun.

•	Við erum á staðnum og tökum sjálf á móti þér á 
flugvellinum eða náum í þig á hótelið.

•	Þegar þú hefur fundið draumaeignina þína munum 
við aðstoða þig við kaupferlið frá upphafi til enda. 

Kíktu inná síðuna okkar www.Sumareignir.is.  
Við erum með skrifstofu í Kópavogi, Akureyri og í 

Playa Flamenca á Costa Blanca. Ekki hika við að 

hafa samband í síma 616 8880 eða á 

tölvupósti sos@eignalind.is

Við verðum á Spáni í haust og vetur tilbúin að aðstoða 
þig við að finna eign á Spáni. Við erum í sambandi við allar 
stærstu fasteignasölurnar og byggingaver ktakana á Costa 
Blanca. Við erum tilbúin að hjálpa þér með allt kaupferlið 

líka. Með flestum nýjum eignum mun fylgja húsgagnapakki 
fyrir 500.000 uppí 1.000.000. Við náum í þig á hótelið og 
sýnum þér þær eignir sem henta þér og þínum draumum.
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BYGGINGARIÐNAÐURINN

Nánari upplýsingar veitir:

Ruth Bergsdóttir
ruth@frettabladid.is • Sími 694 4103

Mánudaginn 10. febrúar gefur Fréttablaðið út sérblað um allt sem 
viðkemur byggingariðnaðinum á Íslandi, hvort það eru bæjarfélög, 
verktakafyrirtæki, trésmiðjur og söluaðilar byggingarvöru.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is





Ég reyni meira að 
segja að taka fundi 

úti og ræða málin á 
göngu. Það er kærkomin 
tilbreyting að komast frá 
tölvunni og vera með 
athyglina á réttum stað, 
eða hér og nú.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Upplífgandi 
litir og notalegt 
andrúmsloft 
skipta Guð-
björgu máli 
þegar kemur 
að vellíðan á 
vinnustað, sem 
og að sýna verk 
útgáfunnar sem 
fagnar tíu ára 
afmæli í sumar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Á skrifstofum finnst mér 
mikilvægt að geta hugsað 
með sér: „Hér er fallegt og 

notalegt að vera og hér líður mér 
vel,“ segir Guðbjörg Gissurardóttir, 
útgefandi og ritstjóri tímaritsins Í 
boði náttúrunnar.

Guðbjörg vinnur einmitt blaðið 
mitt í fagurri náttúru Elliðavatns 
þar sem hún hefur verið með skrif-
stofu í gamla Elliðavatnsbænum í 
áratug.

„Þegar ég hóf undirbúning að 
útgáfu tímaritsins fyrir tíu árum 
var ég heima í stofu og fann að 
það var ekkert sniðugt. Þá benti 
vinkona mér á að hægt væri að fá 
leigð herbergi við Elliðavatn og 
úr því að ég var með tímarit sem 
hét Í boði náttúrunnar fannst mér 
upplagt að starfrækja skrifstofuna 
umvafin náttúrunni,“ segir Guð-
björg.

Tekur fundi á náttúrugöngu
Útsýni skiptir Guðbjörgu miklu.

„Ég heyrði eitt sinn umhverfis-
sálfræðing útskýra að góð áhrif 
náttúrunnar væru þríþætt. Það 
fyrsta væri að horfa út í nátt-
úruna, annað væri að vera úti í 
náttúrunni og það þriðja að gera 
eitthvað í náttúrunni. Hér er ég 
alltaf á fyrsta stiginu. Ég lít upp 
frá tölvunni og horfi út á fagurt 
vatn og fjallasýn og finn hvernig 
batteríin endurhlaðast,“ segir 
Guðbjörg sem sér yfir Elliðavatn 
og Esjuna út um gluggana á gamla 
Elliðavatnsbænum.

„Hér upplifi ég sömu vá-áhrifin 
við það eitt að líta út um glugg-
ana alla daga. Það er „Vá, birtan!“ 

eða „Vá, skýin!“ eða „Vá, litirnir!“ 
því árstíðirnar setja sterkan svip 
á náttúruna og veðrið sýnir öll 
sín andlit og breytist oft á dag,“ 
upplýsir Guðbjörg, sem er nátengd 
náttúrufegurð og kyrrð á vinnu-
dögum sínum við Elliðavatn.

„Einn af aðalkostum þess að 
hafa skrifstofu hér er að geta stigið 
út á hlað og vera strax kominn 
út í náttúruna. Hér er endalaust 
af göngustígum og það reyni ég 
að nýta mér eins og ég get með 
stuttum gönguferðum í hádeginu. 
Ég reyni meira að segja að taka 
fundi úti og ræða málin á göngu. 
Það er kærkomin tilbreyting að 
komast frá tölvunni og vera með 
athyglina á réttum stað, eða hér 
og nú. Það skýrir hugsun að ganga 

um úti og þá heyrir maður betur 
í sjálfum sér og öðrum,“ segir 
Guðbjörg sem stundum ætlar sér í 
örstuttan göngutúr um Heiðmörk 
en kemur ekki til baka fyrr en all-
löngu seinna.

„Þá sé ég eitthvað svo undur-
fagurt í náttúrunni og gleymi mér 
við að taka myndir. Maður er þá 
staddur mitt í núinu, upptendrast 
af góðri orku og stundum finn ég 
mér góðan bekk og er þar í stuttri 
hugleiðslu því útgáfubransanum 
getur fylgt heilmikið álag og þetta 
hefur haldið mér á jörðinni.“

Gott að losna við freistingar
Inni á skrifstofu Guðbjargar ríkir 
heimilislegt og afslappað and-
rúmsloft.

„Mér finnst mikilvægt að hafa 
umhverfið aðlaðandi, fallegt og 
upplífgandi liti. Ég legg upp úr 
því að vera með verkin okkar 
á veggjum og forðast sterílt og 
stíft andrúmsloft. Umhverfið er 
rómantískt og stundum þykir mér 
notalegt að kveikja á kerti, jafnvel 
þótt öll ljós séu kveikt, bara upp á 
stemninguna,“ segir Guðbjörg þar 
sem hún tínir til girnilegan kost 
fyrir hádegismat á Elliðavatni.

„Héðan stekkur maður ekkert í 
búð og það er einmitt svo gott. Hér 
er engin sjoppa né óþarfa freist-
ingar, sem sparar bæði tíma og 
peninga. Því er ég alltaf með fullan 
ísskáp af ýmsu góðgæti og bý til 
góða salatrétti. Mér finnst það 
mikill kostur og vil borða nóg salat 
í hádeginu því þá er maður búinn 
að taka þann pakka hér.“

Á snjóþungum vetrum hefur 
Guðbjörg þurft að gæta þess að 
verða ekki innlyksa í snjó.

„Maður þarf að hafa varann á 
og stundum drífa sig heim til að 
lokast ekki inni eða festast í skafli 
því þá er ekki víst að nokkur komi 

hlaupandi næstu klukkutímana. 
Ég er þó heppin að deila húsnæði 
með Skógræktarfélagi Reykjavíkur 
og þá er gott að hafa skógarhöggs-
fólkið sér til aðstoðar,“ segir Guð-
björg kát.

Hún þarf iðulega að gefa 
þeim sem eiga til hennar erindi 
nákvæmar leiðbeiningar svo þeir 
villist ekki.

„Elliðavatn er í aðeins tíu 
mínútna fjarlægð frá borginni en 
vegalengdin vex mörgum í augum. 
Aðstaða til útivistar er af bragðs 
góð og ég er alltaf jafn hissa á því 
hvað fólk kemur hingað sjaldan, 
þekkir svæðið illa og nýtir sér 
það lítið, en það bregst ekki að 
þegar fólk kemur til mín grípur 
það andann á lofti og hrópar vá! 
af hrifningu,“ segir Guðbjörg sem 
eins og sönn bóndakona skipu-
leggur eina bæjarferð í viku til að 
sinna erindum sínum í bænum.

„Að vinna hér í Heiðmörk fæddi 
af sér hugmynd um að gróður-
setja tré fyrir hvern áskrifanda og 
nú hefur orðið til fallegur lundur, 
nánast í bakgarðinum, þar sem við 
gróðursetjum á hverju hausti jafn 
mörg tré og áskrifendur eru hverju 
sinni. Mér finnst það krúttlegt og 
sé fyrir mér að fara með barna-
börnin í lundinn eftir þrjátíu ár og 
sýna þeim trén sem þá hafa vaxið í 
hæstu hæðir,“ segir Guðbjörg sem í 
maí fagnar 10 ára afmæli tímarits-
ins með afmælissýningu og hátíð í 
Laugardagshöll.

„Svo finnst mér æðislegt að 
keyra veginn upp í vinnu. Þá verð 
ég stundum agndofa yfir fegurð-
inni og það er svo góð byrjun á 
deginum. Þetta er svo fallegur 
bíltúr, mikil næring fyrir hugann 
og augun og hefur mikið að segja 
fyrir góðan vinnudag, hamingju 
og vellíðan.“

Upplifir vá-áhrif á hverjum degi
Guðbjörg Gissurardóttir, útgefandi og ritstjóri tímaritsins Í boði náttúrunnar, er með skrifstofu í 
náttúruparadísinni Heiðmörk. Hún heldur fundi í skóginum og fer í eina bæjarferð á viku.

Guðbjörg notar fallega náttúruna mikið í vinnu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Það er úrval af alls kyns skrifstofu-
vörum á áramótatilboði.

Á Múlalundi, vinnustofu 
SÍBS, fást allar almennar 
skrifstofuvörur á einum 

stað, pappír og ritföng. Þar hafa 
þúsundir einstaklinga með skerta 
starfsorku fengið annað tækifæri. 
„Við segjum stundum að það að 
panta skrifstofuvörur af Múalundi 
sé einfaldasta samfélagsverkefnið. 
Vörur sem hvort eð er þarf að 
kaupa og fá þær sendar daginn 
eftir,“ segir Sigurður Viktor Úlfars-
son, framkvæmdastjóri Múla-
lundar, vinnustofu SÍBS. „Þá er 
fyrirtækið búið að láta gott af sér 
leiða þann daginn.“

Á Múlalundi starfa dugmiklir 
einstaklingar sem í kjölfar slyss 
eða heilsubrests hafa þurft að 
takast á við andlega eða líkamlega 
fötlun eða veikindi.

Vinsæl vefverslun  
og sent um allt land
Á heimasíðunni mulalundur.is er 
rekin stór og vinsæl vefverslun. 
„Þar geta viðskiptavinir valið úr 
glæsilegu úrvali skrifstofuvara, og 
bæði verð og úrval koma ánægju-
lega á óvart. Einfalt er að versla á 
netinu og sendum við vörurnar 
yfirleitt strax daginn eftir,“ upp-
lýsir Sigurður. Fari pöntun yfir 
16.000 krónur er frí heimsending 
um land allt en ef pantað er 
fyrir lægri upphæð er tekið lágt 
sendingargjald.

Pennar, pappír, dagatöl og 
áletraðar fundabækur
Múlalundur selur allar almennar 
skrifstofuvörur, pappír og ritföng. 
„Verðin hjá okkur eru vel sam-
keppnishæf og oftar en ekki erum 
við ódýrari en aðrir,“ upplýsir 
Sigurður. Hann segir misskilnings 
gæta um að Múlalundur selji 
einungis eigin framleiðsluvörur, 
svo sem möppur og plastvasa. „Við 
bjóðum líka upp á pappír, penna, 
töflutúss, löggiltan skjalapappír og 
allt mögulegt annað fyrir skrif-
stofuna. Þá er hægt að fá fjölbreytt 
úrval penna frá BIC, Milan, Pentel 
EnerGel og mörgum fleirum.“

Fundabækur og minnisbækur 
er eitthvað sem flest fyrirtæki 
nota allt árið. „Mörg fyrirtæki láta 
Múlalund gylla eða þrykkja nöfn 
og fyrirtækjamerki á minnis-
bækur til að hafa á fundum. Með 
því skapa þau vinnu á Múlalundi 
og tryggja gagnaöryggi. Fari bókin 
á f lakk þá skilar hún sér frekar til 
eigandans. Auk þess að skapa störf 
eru bækurnar eigulegar og fallegar 
gjafir til starfsmanna og viðskipta-
vina,“ útskýrir Sigurður.

Múlalundur hefur í áratugi selt 
stóru dagatölin sem eru mikið 
notuð um allt land á borð eða upp 
á vegg í tengslum við sýnilega 
stjórnun. Nú hefur bæst í úrvalið 
dagatal á músamottu sem gott er 
að hafa við hendina.

Röð og regla með Egla
Egla-bréfabindi og -möppur hafa 
fyrir löngu fest sig í sessi í íslensku 
atvinnulífi. „Hér innanhúss 
segjum við gjarnan: Röð og regla 
með Egla,“ segir Sigurður og brosir.

„Við seljum líka tímaritabox 
þar sem kjölurinn lítur út eins og 
Egla mappa og eru hugsuð fyrir 
skýrslur og gögn sem ekki er hægt 
að gata. Með þeim er snyrtilegt 

Skrifstofuvörur einfaldasta 
samfélagsverkefnið
Múlalundur, vinnustofa SÍBS, býður fyrirtækjum og einstaklingum fjölbreytt úrval skrifstofuvara, 
sem skapar um leið tækifæri fyrir fólk með skerta starfsorku til að leggja sitt af mörkum til at-
vinnulífsins. Vöruúrval og verð kemur þægilega á óvart og áramótatilboðin gilda út janúar.

Sigurður Viktor Úlfarsson er framkvæmdastjóri Múlalundar, vinnustofu SÍBS. Hann segir að með því að panta 
skrifstofuvörur af Múlalundi geti fyrirtæki látið gott af sér leiða á einfaldan og þægilegan hátt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Barmmerkin 
sem eru fram-
leidd á Múla-
lundi.

Egla-möppurnar hafa fyrir löngu fest sig í sessi í íslensku atvinnulífi.

að horfa yfir hillur skrifstofunnar 
með allt í stíl,“ segir Sigurður.

Fyrirtæki geyma gjarnan gögn 
í möppum um ákveðinn tíma en 
færa þau svo yfir í skjalakassa til 
að endurnýta möppurnar. „Við 
bjóðum vitaskuld upp á allar 

þessar lausnir og gott betur, en 
Egla og fleiri vörur Múlalundar 
fást beint frá Múlalundi sem og í 
öllum helstu ritfangaverslunum,“ 
segir Sigurður. Egla er íslenskt heiti 
og sækir uppruna sinn í Egils sögu 
Skallagrímssonar.

Nýjar og enn umhverfis-
vænni Egla-möppur
Á haustmánuðum kom á markað-
inn ný viðbót í Egla-fjölskylduna. 
Það eru Egla-möppur þar sem 
spjöldin eru 100% pappír. Þær 
henta því enn betur til endur-
vinnslu og eru því enn umhverfis-
vænni en þær gömlu. Kjölmiðinn 
á nýju möppunum er límdur á þær 
til að tryggja 100% plastleysi. Hægt 
er að kaupa auka kjölmiða á sama 
hátt og áður. Nýju möppurnar 
koma í tveimur litum, svörtu og 
hvítu, stórar og litlar og passa því 
alls staðar. Á næstunni bætast 
bláar í hópinn.

Starfsmannaskírteini og 
innri markaðssetning
Múlalundur býður upp á barm-
merki og hálsbönd fyrir starfs-
mannaskírteini, fundi og ráð-
stefnur. Þau eru ýmist framleidd 
af starfsfólki Múlalundar eða 
innflutt. „Í dag merkja sífellt f leiri 
fyrirtæki starfsfólk sitt og þá henta 
barmmerki og hálsbönd vel. Þau 
fást í fjölmörgum litum og eru 
búin sérstakri öryggislæsingu 

sem opnast sjálfkrafa ef rykkt er í 
böndin,“ útskýrir Sigurður.

Múlalundur framleiðir einnig 
músamottur sem eru vinsælar hjá 
fyrirtækjum til innri og ytri mark-
aðssetningar. „Á motturnar eru þá 
prentuð skilaboð til starfsmanna 
tengd verkferlum, gæðastöðlum, 
sameiginlegum markmiðum eða 
átaksverkefnum sem starfsmenn 
hafa svo við höndina í dagsins önn 
í orðsins fyllstu merkingu,“ segir 
Sigurður.

„100% endurunninn“
Margar af vörum Múlalundar eru 
framleiddar úr plasti og leggur 
Sigurður áherslu á að fólk sé vand-
látt þegar kemur að kaupum á 
plastvörum.

„Mikilvægt er að plastvör-
urnar uppfylli evrópska staðla 
um hreinleika, þær séu endingar-
góðar, sem mest endurunnar og 
framleiddar sem næst notkunar-
stað til að lágmarka skaðleg áhrif 
á umhverfið,“ segir hann.

Plastið sem Múlalundur nýtir í 
sína framleiðslu uppfyllir öll þessi 
skilyrði. Það er framleitt í Evrópu 
og skráð í evrópska gagnagrunna 
(REACH) sem tryggir gagnsæi 
innihaldsefna. „Plastið hefur 
evrópska vottun til notkunar við 
leikfangagerð (EN-71-3) þar sem 
er gert ráð fyrir að börn stingi því 
upp í sig. Það tryggir hreinleika og 
skaðlaust vinnuumhverfi starfs-
fólks og viðskiptavina,“ segir 
Sigurður.

Vörur Múlalundar hafa marg-
sannað sig þegar kemur að góðri 
endingu. „Plastið sem Múlalundur 
nýtir er almennt 40 til 60 prósent 
endurunnið og nú bjóðum við 
líka upp á 0,18 mm plastvasa úr 
100 prósent endurunnu efni. Ef 
leitað er að „100% endurunninn“ 
í vefverslun Múlalundar koma 
þessar vörur upp. Hreint, vottað 
plast, sem er að stórum hluta 
endurunnið, framleitt stutt frá 
notkunarstað, notað ár eftir ár og 
loks skilað aftur í endurvinnslu 
að notkun lokinni er góður kostur 
fyrir umhverfið.“

Öllum er mikilvægt að vinna
Múlalundur hefur frá árinu 
1959 verið rekinn af SÍBS, með 
stuðningi Happdrættis SÍBS. Frá 
því starfsemin hófst hafa þúsundir 
einstaklinga með skerta starfs-
orku fengið annað tækifæri og 
blómstrað á ný.

„Múlalundur stendur sjálfur 
undir stærstum hluta tekna sinna, 
sem er allt að því einsdæmi á 
vinnustofum fólks með skerta 
starfsorku. Hver einasta króna 
skiptir Múlalund máli og ávinn-
ingurinn er samfélagsins í heild, 
því saman hjálpum við fleirum 
sem glíma við skerta starfsorku 
að komast á vinnumarkað. Starf-
semin stendur og fellur með við-
skiptavinum okkar og í dag standa 
mörg fyrirtæki sig vel í að flétta 
daglega starfsemi saman við sam-
félagslega ábyrgð. Þá vinna allir,“ 
segir Sigurður.

Á Múlalundi vinnustofu SÍBS er 
glæsileg verslun við Reykjalund í 
Mosfellsbæ. Sími 562 8500. Skoðið 
úrvalið á mulalundur.is
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Við höfum orðið 
varir við tölu-

verðan áhuga á mynd-
fundarbúnaði frá okkar 
viðskiptavinum undan-
farið.

Markmið Boðleiðar er að 
fyrirtæki geti fengið sem 
mest á einum stað eins og 

netbúnað, internet, símanúmer, 
símkerfi og allt fyrir fundarher-
bergið. „Við höfum orðið varir við 
töluverðan áhuga á myndfundar-
búnaði frá okkar viðskiptavinum 
undanfarið þar sem fyrirtæki eru 
farin að spá meira í umhverfinu, 
reyna að fækka flugferðum eða 
spara tíma sem fer í fundi þar 
sem mikill tími tapast einfaldlega 
með því að láta alla mæta á sama 
staðinn. Þar komum við sterkir 
inn með öflugar fundarlausnir frá 
Yealink,“ segir Þorvaldur Harðar-
son, framkvæmdastjóri Boðleiðar.

„Yealink er með mjög góðar 
lausnir fyrir Microsoft Skype/
Teams og Zoom sem eru mikið 
notaðar fundarlausnir í dag en 
þessi kerfi eru sjálfstæðar einingar 
sem eru mjög einfaldar í notkun. 
Einnig erum við með lausnir sem 
byggjast á BYOD (Bring Your Own 
Device) þar sem allur búnaður 
sem þarf til að halda myndfund er 
frá Yealink, en með þeim búnaði 
má tengjast við hvaða hugbúnað 
sem er.

Myndfundarlausnir  
sem henta flestum
Þorvaldur segir að enn sem komið 

Nútímalausnir hjá Boðleið
Boðleið sérhæfir sig í síma- og netmálum fyrir fyrirtæki og hótel og veitir heildarþjónustu og 
 ráðgjöf á þeim sviðum. Boðleið býður einnig upp á nokkrar útfærslur af myndfundarlausnum.

Þorvaldur 
Harðarson, 
framkvæmda-
stjóri Boðleiðar, 
segir fyrirtækið 
bjóða notenda-
vænan mynd-
fundarbúnað. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

er sé enginn framleiðandi kominn 
með eitt myndfundarkerfi sem 
talar við öll önnur myndfundar-
kerfi. „Við erum með lausn á 
því sem hentar flestum. Það er 
svokölluð myndfundarbrú eða 
torg sem við leigjum fyrirtækjum 
aðgang að til lengri eða skemmri 
tíma. Það verður þá þeirra einka-

fundartorg sem hægt er að tengjast 
frá hefðbundnum myndfundar-
kerfum.“

Myndfundarbúnaðurinn sem 
Boðleið býður upp á er mjög 
notendavænn en fyrirtækið er 
með breiða línu sem hentar öllum 
stærðum af fyrirtækjum. „Við 
erum með lausnir sem henta fyrir 

allt frá tveggja manna fundarher-
bergjum upp í 100 manna sal,“ 
segir Þorvaldur. „Ef þig vantar 
einhverja lausn þá erum við með 
hana.“

3CX-símkerfi
Boðleið hefur frá upphafi lagt 
áherslu á símkerfi fyrir fyrirtæki. 

3CX-símkerfi eru orðin mjög 
útbreidd hér á landi og eru notuð 
af bæði smáum fyrirtækjum sem 
og mörgum af stærstu fyrirtækjum 
landsins. Boðleið selur bæði og 
leigir 3CX-kerfið og það er til í 
þremur útgáfum. Hægt er að byrja 
á fríu kerfi og kerfið vex svo eftir 
því sem fyrirtækið stækkar. Í Pro 
útgáfu kerfisins er allt innifalið 
eins og þjónustuver, skýrslukerfi 
og rauntíma upplýsingar fyrir 
skjáborð, skiptiborð, upptökur, 
farsímatengingar, tengingu við 
CRM-upplýsingakerfi, tenging 
við Office 365, vefspjall við t.d. 
þjónustudeild og að sjálfsögðu 
myndfundarkerfi.

Allt úrval má sjá á heimasíðu boð-
leiðar: www.bodleid.is Einnig má 
senda fyrirspurnir á sala@bodleid.
is
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PANTAÐU FUND OG SJÁÐU
HVAÐ ÞÚ GETUR SPARAÐ

Yealink er traustur og öflugur fjarfundabúnaður í Microsoft umhverfi 
með miklum hljóðgæðum og mynd með frábærri skerpu svo allir 
fundarmenn fá að njóta sín – hvar í heiminum sem þeir eru.

HAFÐU FUNDINN
Í FULLUM GÆÐUM

YEALINK MVC300, 500 OG 800

SKOÐAÐU 
ÚRVALIÐ Á
BODLEID.IS
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VILTU ÆFA
EINS OG SERGIO AGUERO 
OG RAHEEM STERLING?

Knattspurnuskóli Manchester City á Englandi fyrir stelpur og stráka 14 - 17 ára

Visitor ferðaskrifstofa kynnir

26. júlí - 2. ágúst 2020

Hvað er innifalið?

Æft er með krökkum frá m.a. Bretlandi, Bandaríkjunum, Skandinavíu og Spáni.

Aðgangur að persónulegu efni hjá Man. City
Skoðunarferð um Etihad-leikvanginn
Einstaklingsplön
Lokahátíð á hluta Etihad-leikvangarins
Ferð í Manchester City búðina
Sameiginlegar kvöldstundir
Íslensk fararstjórn
Ferð í skemmtigarðinn Alton Towers

Flug og skattar
Rútur til og frá flugvelli í Manchester
Gisting í 7 nætur í einstaklings herbergi
Fullt fæði
Fimmtán klukkutímar af æfingum
Vinnustofur tengdar því hvernig er hægt 
að ná sem mestum árangri
Tvö sett af æfingarfötum 
(buxur, regnjakki, bakpoki,vatnsbrúsi)

Hægt er að tryggja sér sæti í ferðina með því að  greiða 
staðfestingargjald kr. 35.000 per farþega.

Æft er eftir þjálfunaraðferðum Pep 
Guardiola og er námskeiðið byggt 
upp á hugmyndafræði Guardiola. 
Það er ekki bara inni á vellinum 
sem krakkarnir fá kennslu því 
einnig fara þau í test og fá alls 

kyns kennslu hvað varðar 
meiðslafyrirbyggjandi æfingar og 
margt fleira í þeim dúr - en 
aðstaða og þekking City er í 
heimsklassa í þeim efnum. 
Dagskráin er þétt setin yfir daginn 

með fótbolta, fyrirlestrum og 
allskyns mælingum og svo gefst 
tími til að kynnast krökkunum enn 
betur í hópnum þar sem boðið er 
upp á kvöldvökur og fleira. 



Bílar 
Farartæki

 Aukahlutir í bíla

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

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

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

TIL LEIGU.
4 herbergja íbúð á eftuhæð að 

Bjarkarbraut á Dalvík.
Snyrtileg og björt íbúð á besta 

stað í bænum. 3 svefnherbergi, 1 
baðherbergi, stofa og eldhús.

For rent 4 bedroom apartment 
in Dalvík.

Bright and Tidy apartment, 3 
bedrooms, 1 bath, livingroom and 

kitchen.
Laus nú þegar, langtímaleiga.

Reykalaus og gæludýr leyft
Verð. 145.000.- per mánuði. 

Uppl í síma 898-3700

Avalible now, longtime rent. 
No smoking, pets alowed. Price 

145.000.- per month.
S. 898-3700

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

Tunguháls 5
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 23. október 2019 og borgarráðs Reykjavíkur þann 9. janúar 
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hálshverfis vegna lóðarinnar nr. 5 við 
Tunguháls. Í breytingunni felst að heimilað byggingarmagn ofanjarðar er aukið úr 0.7 í 1.1, byggingarreitur 
á norðvestur og suðaustur enda byggingar er stækkaður og bílastæðakröfum er breytt. Nánar um tillöguna 
vísast til kynningargagna.

Koparslétta 6-8 
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 11. desember 2019 og borgarráðs Reykjavíkur þann 9. janúar 
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Esjumela á Kjalarnesi vegna lóðarinnar 
nr. 6-8 við Koparsléttu. Í breytingunni felst að heimilt er að starfrækja malbikunarstöð á lóðinni. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Saltvík 
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 11. desember 2019 og borgarráðs Reykjavíkur þann 9. janúar 
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Saltvíkur á Kjalarnesi. Í breytingunni felst 
að bæta við nýjum byggingarreit (reitur F) á landið fyrir starfsmannahús og auka nýtingarhlutfall. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 20. janúar 2020 til og með 2. mars 2020. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum, 
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 2. mars 2020. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 20. janúar 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

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

... veitingastaði, eldhús og hótel ... hönnun veitingastaða
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Hljóðlátasti blandari í heimi - 200 drykkir á dag - Sigurvegari. 
árið 2013.   Öflugur mótor1800W 3,5HP blandar hann hratt og 
vel. - Hljóvörnin skapar betra vinnuumhverfi - BPA frítt plast í 
könnu - 42 stillingar fyrir mismunandi blöndur - 6 snertitakkar 
sem hægt er að forstilla  inn mismunandi blöndur.  - 3ja ára ábyrgð
 

Spacesaver - sérstaklega 
hannaður til að taka lítið 
borðpláss - Kraftmikill 1800W 
3,8HP blandar allt að 150 
drykki á dag. - BPA frítt plast í 
könnu - 30 prógrömm fyrir 
mismunandi blönduferla
3já ára ábyrgð

Blendtec Stealth 885

Blendtec Stealth 885

Blandarar fyrir fyrirtæki

Til sölu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við gætum verið 
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Bjarg íbúðafélag hefur opnað fyrir umsóknir
vegna leiguíbúða við Hraunbæ í Reykjavík.

Umsóknir og nánari upplýsingar á heimasíðu félagsins
www.bjargibudafelag.is   

Opið fyrir umsóknir um leiguíbúðir

HRAUNBÆR, REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir í boði.
Viðmið um hámarkstekjur
leigutaka hækkuðu
frá 1. janúar 2020.

ENSKI BOLTINN Það virðist fátt geta 
komið í veg fyrir að meistaratitill-
inn fari til Liverpool-borgar í vor. 
Liverpool náði um helgina sextán 
stiga forskoti á toppi deildarinnar 
með 2-0 sigri á erkifjendum sínum 
í Manchester United ásamt því að 
eiga leik til góða á Manchester City. 
Eftir þrjátíu ára bið eru Liverpool-
menn komnir með aðra höndina 
á meistaratitilinn og ef þeir halda 
áfram af sama krafti geta lærisvein-
ar Jurgen Klopp tryggt sér titilinn á 
heimavelli ríkjandi meistaranna í 
byrjun apríl.

Það fjarar hratt undan titilvörn 
Manchester City þessa dagana sem  
missti forskotið niður á lokamín-
útum leiksins gegn Crystal Palace. 
Liðið hefur orðið af 21 stigi það sem 
af er tímabilinu eftir að hafa aðeins 
glutrað niður þrjátíu stigum á síð-
ustu tveimur tímabilum þar áður.

Það er hins vegar ekki sök Man-
chester City ef bikarinn fer á loft í 
Bítlaborginni í vor. Liverpool heldur 
áfram að bæta eigið met yfir bestu 
byrjun liðs í sögu ensku úrvals-
deildarinnar og er enn ósigrað eftir 
22 leiki. 

Fyrir helgi hafði aðeins Man-
chester United náð að taka stig af 
Liverpool en það var lítið sem benti 
til þess að lærisveinar Ole Gunnar 
Solskjær myndu fá nokkuð út úr leik 
gærdagsins. 

Fréttablaðið tók saman nokkur 
met sem eru innan seilingar fyrir 
Liverpool á lokasprettinum. – kpt Liverpool hótar 

að endurskrifa 
sögubækurnar í vor

Úrslit helgarinnar í enska boltanum þýða að Liverpool er komið með sextán 
stiga forskot á toppi deildarinnar ásamt því að eiga leik til góða á Manchester 
City. Það virðist aðeins stórslys geta komið í veg fyrir að þrjátíu ára bið Liver-

pool endi á næstu mánuðum. Það eru fjölmörg met sem Liverpool getur slegið 
á næstu vikum ef sigurganga liðsins heldur áfram af sama krafti fram á vor.

100 stig er stiga-
metið í efstu 
deild, sett 

af Manchester City. Liverpool 
vantar 37 stig úr síðustu sextán 
leikjunum til að bæta met City.

19 leiki í röð hefur 
Liverpool unnið á 
heimavelli í deild-

inni. Ekkert lið hefur unnið alla 
nítján leikina á einu tímabili á 
heimavelli.

18 sigurleikir í röð er 
metið í ensku úr-
valsdeildinni, sett af 

Manchester City. Liverpool hefur 
nú unnið þrettán leiki í röð. 

Hollenski miðvörðurinn Virgil van Dijk reis upp og stangaði hornspyrnu Alexander-Arnold í netið snemma leiks og 
sá til þess að Liverpool fékk stigin þrjú sem Liverpool-menn áttu fyllilega skilið á Anfield. NORDICPHOTOS/GETTY

50 stig af af 57 mögu-
legum var upp-
skera Manchester 

City á útivelli fyrir tveimur árum. 
Liverpool hefur þegar tapað 
tveimur stigum á útivelli en gæti 
enn bætt met City. 

49 leikir án ósigurs er 
metið í ensku úr-
valsdeildinni. Liver-

pool hefur nú leikið 39 leiki í 
röð án ósigurs. Liverpool vantar 
tíu leiki til að jafna met Arsenal. 
Tíundi leikur Liverpool er gegn 
ríkjandi meisturunum Manc-
hester City á Etihad-vellinum.

539 dagar liðu á 
milli tapleikja 
hjá Arsenal. Ef 

Liverpool nær að fara í gegnum 
tímabilið án þess að tapa leik 
myndi Liverpool bæta met 
Arsenal.

38 leiki lék Arsenal á 
heilu tímabili án 
þess að tapa leik 

frá 2004-05. Arsenal er eina liðið 
sem hefur náð því. Liverpool 
gæti jafnað það á þessu tímabili

33 sigrar á einu og 
sama tímabili er 
metið í úrvalsdeild-

inni, sett af Manchester City. 
Liverpool þarf að vinna ellefu 
leiki til viðbótar til að bæta það 
met. 

64 stig hefur Liver-
pool fengið af 
66 mögulegum í 

upphafi tímabils sem er besta 
byrjun nokkurs liðs í ensku úr-
valsdeildinni.

10 leiki til viðbótar 
þarf Liverpool að 
vinna  til að tryggja 

sér Englandsmeistaratitilinn og 
er tíundi leikurinn í byrjun apríl. 
Engu liði hefur tekist að tryggja 
sér titilinn fyrir 14. apríl, en það 
gerði Man chester United árið 
2001.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

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

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Geir Örn Ingimarsson

lést á Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri 
þriðjudaginn 24. desember. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hins látna.

Herborg Káradóttir 
Gunnar Viðar Geirsson
Óðinn Svan Geirsson

Brynjar Geirsson
Arna Ósk Geirsdóttir
Geir Borgar Geirsson

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Örn Stefánsson
vélaverkfræðingur frá Húsavík, 

Lundi 3, Kópavogi,
 lést laugardaginn 11. janúar á 

Landspítalanum. Útförin fer fram frá 
Digraneskirkju miðvikudaginn 22. janúar kl. 15.

Gunnþórunn R. Þórhallsdóttir
Stefán Geir Stefánsson Anna María Gunnarsdóttir
Halla Stefánsdóttir
Finnur R. Stefánsson Steinunn Jónsdóttir
Rebekka Stefánsdóttir Emil Kárason

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær bróðir minn og vinur,
Magnús Óskarsson

fyrrverandi kennari á Hvanneyri, 
Bræðratungu 15, 

Kópavogi,
lést 28. desember sl.

Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
              miðvikudaginn 22. janúar kl. 13.

Guðmundur Óskarsson

Ég myndi segja að Mosi frændi 
væri svona týpískt MH-fyrir-
bæri,“ segir Ármann Hall-
dórsson, trommuleikari 
r ok k h lj óm s ve it a r i n n a r 
Mosa frænda sem gefur út 

plötuna Aðalfundurinn í dag, og er hún 
aðgengileg á Spotify og öðrum streymis-
veitum.

Hljómsveitin var stofnið fyrir 35 árum 
þegar meðlimir hennar voru allir nem-
endur við Menntaskólann við Hamra-
hlíð. „Við vorum bara hópur af strákum 
sem voru að gaukast í því að gera tónlist 
í MH, spiluðum á tónleikum og vorum 
í alls konar tilraunastarfsemi,“ segir 
Ármann.

Meðlimir hljómsveitarinnar eru sex, 
þeir Aðalbjörn Þórólfsson, Björn Gunn-
laugsson, Gunnar Hansson, Magnús J. 
Guðmundsson og Sigurður H. Pálsson, 
ásamt Ármanni. Vinirnir hafa haldið 
tengslum frá stofnun Mosa frænda og 
eru góðir vinir.

„Svo er það skemmtilega sagan af 
Kötlu köldu, sem fór í sturtu en ekki í 
sund,“ segir Ármann brosandi en sumar-
ið 1988 naut lag hljómsveitarinnar Katla 
kalda talsverðra vinsælda hér á landi. 
„Textinn var saminn í beinni útsendingu 
hjá Þorsteini J. og hann auglýsti svo eftir 
lagi við textann,“ bætir Ármann við.

„Bjössi gítarleikari hringdi inn og 
samdi svo lagið sem varð að þessum 
smelli,“ segir hann.

Eftir útskrift úr MH tók Mosi frændi 
sér frí í dágóðan tíma, eða til ársins 2009. 
„Eftir menntaskólann fórum við hver í 
sína áttina, í háskóla og út og suður. Svo 
líður og bíður þar til við ákveðum að 
halda upp á fertugsafmælin okkar með 
endurkomutónleikum.“

Ellefu ár eru liðin frá endurkomu-
tónleikunum og fertugsafmælunum 
en Mosi frændi er enn í fullu fjöri. „Við 
ætluðum í rauninni ekkert að gera 
neitt meira en það var bara svo gaman 
að síðan þá höfum við verið að spila. 
Hápunkturinn er svo platan Óbreytt 
ástand, sem við gáfum út árið 2016 
og svo núna Aðalfundurinn,“ segir 
Ármann.

Aðspurður að því hvernig tónlist 
hljómsveitin spili segir Ármann hana 
afar fjölbreytta. „Curver Thoroddsen 
vann að Óbreyttu ástandi með okkur og 
hann myndi segja að þetta væri skrítin 
tónlist,“ segir Ármann og hlær.

„En ég myndi nú segja að þetta væri 
rokk sem við spilum, svo er þarna pönk 
og sum lögin eru aðeins rólegri, jafnvel 
djössuð,“ segir Ármann.

„Svo er það svolítið okkar sérstaða 
að við erum svolítið að skiptast á. Til 

dæmis Siggi, sem er söngvari, spilar 
líka á gítar og Bjössi, sem er gítarleikari, 
fer stundum á trommurnar og ég syng. 
Þetta gerir tónleika hjá okkur mjög líf-
lega,“ segir Ármann.

Enginn af meðlimum Mosa frænda 
er í fullu starfi sem tónlistarmaður og 
segir Ármann að tónlistin sé áhugamál 
þeirra. „Við höfum fyrst og fremst bara 
verið að spila í Mosanum nema kannski 
Bjössi, hann hefur verið í öðrum bönd-
um. Mosi er okkar aðkoma að tónlist,“ 
segir Ármann.

Þegar Ármann byrjaði í Mosa frænda 
á öðru starfsári sveitarinnar, 1987, hafði 
hann aldrei spilað tónlist áður. „Ég var 
ekki með í stofnun Mosa en það var 
alltaf vesen með trommuleikara. Það 
höfðu einhverjir verið að tromma með 
þeim en voru ekki beint í hljómsveitinni 
og ég var alltaf að dandalast með þeim,“ 
segir Ármann.

„Einn daginn var bara sagt: Jæja, 
Ármann, vilt þú ekki bara tromma? Ég 
sagði bara já en kunni ekkert að tromma 
svo smám saman pikkaði ég það bara 
upp,“ bætir hann við.

„Svo er þetta bara svo ótrúlega gaman 
og það er ástæðan fyrir því að við erum 
að þessu. Sumir fara í golf en við förum 
bara í rokk,“ segir Ármann að lokum.
birnadrofn@frettabladid.is

Mosi frændi rokkar á 
meðan aðrir spila golf
Hljómsveitin Mosi frændi var stofnuð í Menntaskólanum við Hamrahlíð fyrir þrjátíu 
og fimm árum. Vinabönd hafa haldist á milli hljómsveitarmeðlima frá stofnun Mosa 
og í dag kemur út platan Aðalfundurinn sem er aðgengileg á streymisveitum.

Ellefu ár eru liðin frá endurkomutónleikum og fertugsafmælunum en Mosi frændi er enn í fullu fjöri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í brýnu sló milli lögreglu og þátttak-
enda í svokallaðri Búsáhaldabyltingu  
þennan dag árið 2009. Boðað hafði 
verið til friðsælla mótmæla við þing-
húsið þegar þingið kom til starfa eftir 
jólafrí. 

Mótmælendur höfðu verið hvattir 
til að mæta með potta og sleifar á 
mótmælin til að framkalla hávaða við 
þinghúsið og þaðan hlaut byltingin 
nafn sitt. Hávaðinn barst inn í þingsal-
inn, mótmælendur umkringdu húsið 

og reyndu að komast þar inn.
Fjölmennt lögreglulið reyndi að 

hafa hemil á mótmælendum og voru 
á þriðja tug handteknir. Bál var kveikt 
á Austurvelli um kvöldmatarleytið og 
skyri slett á lögreglumenn sem beittu 
kylfum og táragasi.

Tæpri viku eftir mótmælin þennan 
dag sprakk ríkisstjórnin og ný stjórn 
tók við. Efnt var til alþingiskosninga í 
kjölfar mótmælanna og fóru þær fram 
þann 25. apríl saman ár.
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Átök við lögreglu í Búsáhaldabyltingunni

Mótmæli og óeirðir við þingsetningu Al-
þingis þennan dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1885 L.A. Thompson fær 
einkaleyfi á fyrsta rússí-
bananum.

1946 Bandaríski leikstjór-
inn David Lynch fæðist.

1947 Þórhallur Sigurðs-
son, Laddi, fæðist.

1956 Vilhjálmur Einarsson 
er kosinn íþróttamaður 
ársins. Þetta er í fyrsta sinn 
sem kosið er um titilinn og 
hlaut Vilhjálmur hann sex 
ár í röð.

1961 John F. Kennedy er 
settur í embætti sem 35. 
forseti Bandaríkjanna.

1991 Skíðaskálinn í Hvera-
dölum brennur og er 
endurreistur ári síðar.

1996 Yasser Arafat er kosinn forseti Palestínu.

2017 Donald Trump tekur við embætti sem 45. forseti 
Bandaríkjanna.

Merkisatburðir
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Hlustaðu
á hjartað þitt

Beltone Trust™

Beltone Trust™ heyrnartækin gera þér kleift að heyra jafnvel minnstu 
smáatriði – sem stundum reynast þau mikilvægustu. Við hjá Heyrnarstöðinni 
leggjum allan okkar metnað í að veita góða þjónustu og bjóða upp á hágæða 
heyrnartæki. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánuð til reynslu.



LÁRÉTT
1 bleytukrap
5 nálægt
6 í röð
8 gróandi
10 tveir
11 málmur
12 trant
13 leysir
15 svæði
17 froða

LÓÐRÉTT
1 krydd
2 líkamspartur
3 kvk. nafn
4 skoran
7 tabú
9 hella
12 viðbót
14 aftra
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 elgur, 5 nær, 6 áb, 8 gróska, 10 ii, 11 
tin, 12 munn, 13 eter, 15 reitur, 17 frauð. 
LÓÐRÉTT: 1 engifer, 2 læri, 3 gró, 4 rákin, 7 
bannorð, 9 sturta, 12 meir, 14 tef, 16 uu. 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Najdorf átti leik gegn Bolbo
chan í Argentínu árið 1965.

1. f6! Bxf6 2. Hxf6! Dxf6 3. 
Bg5! 1-0. Sigurbjörn Björnsson 
er efstur með fullt hús á Skák-
þingi Reykjavíkur eftir sigur á 
Guðmundi Kjartanssyni í gær. 
Magnús Carlsen vann lang-
þráðan sigur á Tata Steel-mót-
inu í Wijk aan Zee í gær þegar 
hann lagði Vitiugov að velli. 
Hann er engu að síður vinningi 
á eftir efstu mönnum. 
www.skak.is: Allt um Skák-
þing Reykjavíkur.         

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Sunnan og suðvestan 
1523 m/s með skúrum 
vestan til, en bjart með 
köflum austanlands. 
Hiti 4 til 11 stig, hlýjast á 
Austurlandi. Suðvestan 
1320 í kvöld með 
slydduéljum á vestur
helmingi landsins og 
kólnandi veðri. Suð
vestan 1523 á morgun 
og víða él, en bjartviðri 
á austanverðu landinu. 
Hiti nálægt frostmarki.

Búningar 

www.hókuspókus.is
Verslun og vefverslun
Laugavegi 69  S. 551-7955
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2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

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

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

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

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

8 4 5 9 2 6 1 3 7

2 9 6 3 1 7 5 4 8

1 7 3 5 4 8 6 9 2

6 1 4 7 8 5 3 2 9

5 8 9 6 3 2 4 7 1

3 2 7 1 9 4 8 5 6

7 3 1 4 6 9 2 8 5

9 6 8 2 5 3 7 1 4

4 5 2 8 7 1 9 6 3

9 4 8 1 6 5 2 3 7

3 6 5 2 7 4 9 8 1

1 7 2 3 8 9 4 6 5

7 3 1 4 9 8 6 5 2

2 8 6 5 3 1 7 4 9

4 5 9 6 2 7 3 1 8

6 1 3 7 5 2 8 9 4

8 2 4 9 1 3 5 7 6

5 9 7 8 4 6 1 2 3

9 8 7 1 2 3 4 6 5

3 2 4 6 8 5 7 9 1

1 5 6 4 9 7 3 8 2

6 1 5 9 7 8 2 3 4

4 3 8 2 5 6 1 7 9

2 7 9 3 1 4 6 5 8

5 9 1 7 3 2 8 4 6

7 4 2 8 6 9 5 1 3

8 6 3 5 4 1 9 2 7

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hvað er að, Maggi? 
Líður þér ekki 

sem best?

Nei, kannski er 
best að ég sé 
heima í dag.

Engin 
vorkunn? 
Ég fæ að 

vera heima 
ef ég er 

með 38,5 
gráður.

Já... það er 
víst komið 
hringinn í 

kringum 65 
gráðurnar.

Sniff! 
Sniff!

Pabbi! 
Mamma er 
að gráta!

Ég veit, það 
er myndin 

sem hún er að 
horfa á.

Ó. Var 
Transformer 

að deyja?

Ekkert svo 
sorglegt.

Nöldur!
Hvað er 

að?

Æ, ég -
Það er 
bara-

Mér 
finnst-

Andvarp! Elsku 
barnið! Viltu tala 

um það?

Vorum við 
ekki 

að því?

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Markaðurinn er á
frettabladid.is
Markaðurinn færir þér nýjustu 
viðskiptafréttirnar og greinargóða 
um�öllun um viðskiptalí�ð.
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Opinn fundur 23. janúar á Grand hótel kl. 9:00 til 10:30. 

AÐ STANDA Í STORMINUM 
– Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets.

ÞEGAR RAFORKUKERFIÐ BRESTUR 
– Tryggvi Þór Haraldsson, forstjóri RARIK.

SÖGUR ÚR LOFTLÍNUNNI 
– Malín Frid, harðasti iðnaðarmaður Íslands 2019, Veitum.

STARFSHÓPUR STJÓRNVALDA UM ÚRBÆTUR Á INNVIÐUM 
– Benedikt Árnason, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu

FUNDARSTJÓRI: Lovísa Árnadóttir, upplýsingafulltrúi Samorku.

Skráning á www.samorka.is

1995 – 2020

ára

Borgarbókasafnið fer nú af 
stað með nýja viðburðaröð 
sem ber heitið Húslestur í 

skammdeginu þar sem góðir gestir 
hvaðanæva líta inn með sína uppá-
haldstexta. Lesið verður upp úr 
ýmsum textum; fróðleik, skáld-
skap, ljóðum og dagbókum. Rit-
höfundarnir Elísabet Jökulsdóttir 
og Jónína Leósdóttir ríða á vaðið og 
lesa í Borgarbókasafninu, Menn-
ingarhúsi Gerðubergs á miðviku-
dag, 22. janúar, klukkan 20.00.

Elísabet Jökulsdóttir hlaut Fjöru-
verðlaunin, bókmenntaverðlaun 

kvenna, fyrir ljóðabókina Ástin er 
ein taugahrúga árið 2015. Þá var 
hún tilnefnd til Menningarverð-
launa DV og Bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs fyrir sömu bók. 
Árið 2018 hlaut Elísabet viðurkenn-

ingu Rithöfundasjóðs Ríkisútvarps-
ins fyrir ritstörf sín.

Jónína Leósdóttir hefur skrifað 
endurminningabækur, skáldsögur 
og barna- og ungmennabækur. Árið 
2016 birtist fyrsta bókin í bóka-
f lokknum vinsæla um eftirlauna-
þegann Eddu sem leysir glæpi, en 
von er á fimmtu bókinni um Eddu 
á næstu vikum.

Næstu húslestrar verða síðan 
19. febrúar, gestir tilkynntir síðar, 
og miðvikudaginn 18. mars en þá 
verða gestir Anna Gyða Sigurgísla-
dóttir og Eiríkur Guðmundsson. – kb

Húslestur í skammdeginu

Elísabet Jökulsdóttir rithöfundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LESIÐ VERÐUR UPP ÚR 
ÝMSUM TEXTUM; FRÓÐLEIK, 
SKÁLDSKAP, LJÓÐUM OG 
DAGBÓKUM.

Heil Hálfviti!
KVIKMYNDIR

Jojo Rabbit

Leikstjórn: Taika Waititi
Aðalhlutverk: Roman Griffin Davis, 
Thomasin McKenzie, Scarlett 
Johansson, Taika Waititi

Jojo er lítill og góður nasisti sem 
tekur þátt í starfi Hitlersæskunnar af 
slíkum metnaði að sjálfur foringinn 
er ósýnilegi vinurinn hans. Sameig-
inleg áhugamál eins og seinni heims-
styrjaldarbröltið og djúpstæð fyrir-
litning á gyðingum tengja félagana 
sterkum böndum og eðlilega má vart 
á milli sjá hvor þeirra er barnalegri 
og meiri kjáni, hinn tæplega ellefu 
ára gamli Jojo eða hinn galsafengni 
og ímyndaði Adolf Hitler.

Tilvera Jojo litla fer kannski ekki 
alveg á hvolf, en í það minnsta á 
hliðina, þegar hann kemst að því að 
móðir hans er ekki alveg jafn góður 
nasisti og hann sjálfur og hefur 
skotið skjólshúsi yfir gyðing uppi á 
háalofti. Unglingsstúlkuna Elsu sem 
hefur misst allt sitt fólk í lestarvagna 
dauðans.

Samskipti þeirra Elsu og Jojo eru 
vitaskuld full tortryggni og van-
trausts til þess að byrja með en gagn-
kvæma vantraustið víkur þó jafnt og 
þétt eftir því sem krakkarnir kynn-
ast betur og innra með Jojo vakna til-
finningar sem hann hvorki skilur né 
ræður almennilega við. Enda hvorki 
hatur né fyrirlitning. Á sama tíma 
snarlækkar gengisvísitala ímynd-
aða vinarins með asnalega yfirvara-
skeggið og alls þess andskota sem 
hann stendur fyrir.

Jojo Rabbit er marglaga og stór-
merkilegt furðuverk, ágeng ádeila 
og kolsvört kómedía sem gengur 
nánast fullkomlega upp í dásam-
lega bernskum fáránleika sínum 
þegar horft er með augum barnsins 
sá einhverja ógeðslegustu atburði í 
sögu Evrópu á síðustu öld.

Hinn ímyndaði Hitler er fábjáni. 
Hálfviti sem tíu ára krakki sér í 
gegnum um leið og hann stendur 
frammi fyrir köldum veruleika lífs-
ins, dauðans, stríðsins og skugga-
hliðar nasimans. Í heimi Jojo Rabbit 
er ekkert svo sorglegt eða hræðilegt 
að ekki megi hlæja að því. Það segir 
sitt í þeim efnum að í súrrealískum 
heimi myndarinnar getur flippaða 
grínskvettan Rebel Wilson vaðið 
uppi sem nasistabrussan Fraulein 
Rahm eins og ekkert sé sjálfsagðara. 
Að ógleymdum kostulegum Sam 
Rockwell og Alfie Allen sem fjöl-
breytileikafagnandi handbendi 
Hitlers.

Hinn ungi Roman Griffin Davis er 
lífið og sálin í þessum hrá skinna leik 
og skilar yndislegum Jojo með örugg-
um stuðningi sérlega góðrar Scarlett 
Johansson í hlutverki mömmu hans 
og Thomasin McKenzie sem er ómót-
stæðilega heillandi í túlkun sinni á 
gyðingastelpunni Elsu.

Handritshöfundurinn, leikstjór-
inn og gyðingurinn Waititi her-
nemur síðan allar sínar senur þar 
sem hann mergsýgur hlutverk skíta-
labbans Hitlers og fíf lagang hans 
í huga Jojo um leið og hann færir 
okkur dásamlega, napra, grjótharða 
og óvægna ádeilu á stríð, nasisma og 
eitraða og fordómafulla heimsku 
almennt. Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Frábær kolsvört 
komedía þar sem ekkert er svo heilagt 
eða andstyggilegt að ekki megi hlæja að 
því. Dásamlega leikin og falleg ástar- og 
þroskasaga sem á sér stað í súrrelískt 
ljótum kafla mannkynssögunnar.

Jojo er lítill góður nasisti.
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Friends
08.20 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Suits
10.10 The Detail
10.55 Gulli byggir
11.30 Landnemarnir
12.05 Eldhúsið hans Eyþórs
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
13.55 The X-Factor
14.45 The X-Factor
16.25 Grand Designs. The Street
17.15 Friends
17.41 Bold and the Beautiful
18.01 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.51 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Tribe Next Door
20.00 Grand Designs Australia 8
20.55 Sticks & Stones
21.45 The Outsider  Spennuþátta-
röð frá HBO sem byggð á met-
sölubók eftir Stephen King. Þegar 
ungur drengur er myrtur á hrotta-
legan hátt fer af stað rannsókn 
sem í fyrstu virðist borðleggjandi. 
Þegar líður á rannsóknina fara hins 
vegar dularfullir atburðir að gerast 
sem setur allt í uppnám og rann-
sakendur málsins verða vitni að 
yfirnáttúrulegum atburðum.
22.45 Ballers
23.10 60 Minutes
23.55 Bancroft
00.45 Castle Rock
01.35 Boardwalk Empire
02.30 Boardwalk Empire
03.20 The Righteous Gemstones
03.55 The Righteous Gemstones 
 Geggjaðir nýir þættir úr smiðju 
HBO með Danny McBride, John 
Goodman og Adam Devine í aðal-
hlutverkum. Þættirnir fjalla um 
heimsfræga sjónvarpsprédikara-
fjölskyldu sem á velgengni sína 
að þakka fylgjendum sem dýrka 
hana og dá. 

19.10 Fresh Off The Boat
19.35 Schitt’s Creek
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Slicon Valley
21.25 American Horror Story. 
1984
22.05 Who Do You Think You Are?
23.10 The Hundred
23.55 Hand i hand
00.40 Random Acts of Flyness
01.15 Tónlist

11.25 Tumbledown
13.05 Lego DC Super Hero Girls. 
Super-Villain High
14.25 Ghostbusters
16.10 Tumbledown
17.55 Lego DC Super Hero Girls. 
Super-Villain High
19.15 Ghostbusters
21.00 Atomic Blonde
22.55 The Last Face
01.05 Nasty Baby
02.45 Atomic Blonde

07.00 Diamond Resorts Tourna-
ment of Cha
10.00 Abu Dhabi HSBC Cham-
pionship
16.00 PGA Tour 
20.00 PGA Highlights  Hápunkt-
arnir á PGA-mótunum.
20.55 Diamond Resorts Tourna-
ment of Champions

12.50 Gettu betur 1991 Flensborg 
- FÁS
13.45 Enn ein stöðin 
14.10 Maður er nefndur Haraldur 
Ólafsson
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Eysteinn og Salóme 
18.13 Símon 
18.18 Letibjörn og læmingjarnir 
18.25 Flugskólinn 
18.47 Tulipop Bubble brjálast
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  Ítarleg umfjöllun 
um það sem er efst á baugi í 
fréttum og mannlífi. Farið er ofan 
í kjölinn á stærstu fréttamálum 
dagsins með viðmælendum um 
land allt.
19.50 Menningin  Fjallað er á 
snarpan og líflegan hátt um það 
sem efst er á baugi hverju sinni 
í menningar- og listalífinu, jafnt 
með innslögum, fréttaskýringum, 
gagnrýni, pistlum og umræðu. 
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og 
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.05 Villta Nýja-Sjáland Wild 
New Zealand  Heimildarþáttaröð 
frá BBC um stórbrotna náttúru og 
dýralíf Nýja-Sjálands.
21.05 22. júlí   Norsk leikin þátta-
röð í sex hlutum um hryðjuverkin 
í Útey þann 22. júlí 2011. Í þátt-
unum er fylgst með atburðum 
sem áttu sér stað í kjölfar hryðju-
verkaárásarinnar, með augum 
þeirra sem þurftu að takast á við 
afleiðingar hennar í gegnum starf 
sitt, meðal annars heilbrigðis-
starfsfólks og réttargæslufólks. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Salinger   Heimildarmynd 
um bandaríska rithöfundinn J.D. 
Salinger sem skrifaði meðal ann-
ars metsölubókina Bjargvættinn 
í grasinu, The Catcher in the Rye. 
Salinger var einfari og forðaðist 
sviðsljósið eftir að bókin kom út.
00.35 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show 
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 The Neighborhood 
14.15 The Biggest Loser 
16.00 Malcolm in the Middle 
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Late Late Show 
19.00 America’s Funniest Home 
Videos 
19.20 Speechless 
19.45 Superstore 
20.10 A Million Little Things 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods
22.35 The Bay (2019) 
23.20 The Late Late Show
00.05 NCIS
00.50 FBI
01.35 Evil
02.20 i’m Dying up here 
03.20 Síminn + Spotify

07.05 Eibar - Atletico Madrid
08.45 Real Madrid - Sevilla
10.25 NFL   Útsending frá und-
anúrslitum í NFL.
12.45 NFL   Útsending frá und-
anúrslitum í NFL.
15.05 Juventus - Parma
16.45 Barcelona - Granada
18.25 Spænsku mörkin  Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
18.55 Ítölsku mörkin  Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
19.25 Football League Show 
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
19.55 West Brom - Stoke  Bein 
útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
22.00 Dominos Körfuboltakvöld 
karla  Leikirnir í Domino’s-deild-
inni gerðir upp af sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sport.
23.40 AC Milan - Udinese

RÚV RÁS EITT
06.45  Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunhugleiðsla
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13  Flugur Rolling Stones lög í 

túlkun íslenskra flytjenda
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03  Til allra átta Hliðrænt og 

stafrænt, tja tja tja
15.00 Fréttir
15.03  Styrjaldir - skemmtun og 

skefling Annar þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkavikan
18.50 Veðurfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30  Kvöldsagan. Hjartastaður 

Fimmti lestur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Bókahornið  Bókahornið 
fjallar um bækur af öllu tagi, 
gamlar og nýjar, með viðtölum við 
skapandi fólk.
20.30 Fasteignir og heimili  Upp-
lýsandi og fróðlegur þáttur um 
allt sem viðkemur fasteignum og 
góðum húsráðum.
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánu-
degi   21 er kröftugur frétta og um-
ræðuþáttur á Hringbraut í umsjón 
Sigmundar Ernis Rúnarssonar. Í 
21 koma viðmælendur víða að og 
þar verða sagðar sögur og fréttir 
dagsins í dag kryfjaðar.
21.30 Kíkt í skúrinn  Frábær bíla-
þáttur fyrir bíladellufólkið: Kíkt í 
skúrinn með Jóa Bach.

FRÉTTABLAÐIÐ.IS

frettabladid.is 
er með þér  

á EM! 
frettabladid.is færir 
landsmönnum fréttir daglega 
frá EM í handbolta!

Ekki missa af neinu, fylgdu 
Fréttablaðinu á Facebook
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Meðal 
viðskiptavina 

Yuasa eru:

Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Rafgeymar

stærsti 
rafgeymaframleiðandi 

í heiminum

YBX rafgeymarnir frá Yuasa hafa 
hærra kaldræsi og endast lengur



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann 
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

ÉG FÆDDIST MEÐ 
ÞENNAN MIKLA 

FÍFLAGANG Í MÉR OG HEF 
ALLTAF VERIÐ AÐ LÁTA EINS OG 
FÍFL. MÉR DATT BARA ALDREI Í 
HUG AÐ ÉG GÆTI FENGIÐ 
GREITT FYRIR ÞAÐ.

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.

Komdu og kynntu þér Simba  
í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is

V
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HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

SIMBA STÆRÐIR VERÐ
Dýna 80 x 200 cm 79.990

Dýna 90 x 200 cm 89.990

Dýna 90 x 210 cm 94.990

Dýna 100 x 200 cm 94.990

Dýna 120 x 200 cm 104.990

Dýna 140 x 200 cm 114.990

Dýna 160 x 200 cm 134.990

Dýna 180 x 200 cm 149.990

Dýna 180 x 210 cm 159.990

Dýna 200 x 200 cm 169.990

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

SIMBA 
DÝNURNAR 

HENTA BÆÐI Í
HEFÐBUNDIN OG 

STILLANLEG 
RÚM

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

Nú á fimmtudaginn 
hefst uppistands-
röð g r ínhópsins 
Bara góðar í Þjóð-
leikhúskjallaran-
um. Hópinn skipa 

þær María Guðjónsdóttir, Kristín 
María Gunnarsdóttir, Hildur Birna 
Gunnarsdóttir. Karen Björg Þor-
steinsdóttir og Anna Þóra Björns-
dóttir.

Ein á níræðisaldri
„Við gerðum þetta fyrst í fyrra. Þá 
vorum við líka með sýningar á Pat-
reksfirði, Selfossi og Akureyri. Nú 
ætlum við að keyra þetta aftur í 
gang með nýtt efni. Við erum nátt-
úrulega alveg rosalega fyndnar. 
Svo erum við á breiðu aldursbili, 
sú yngsta er 26 ára og sú elsta 84 
ára. Ég held að það séu ekki margir 
uppistandshópar í heiminum sem 
geta státað af meðlim á níræðis-
aldri. Hún María er alveg rosalega 
fyndin,“ segir Anna Þóra.

Hún kynntist þeirri yngstu, 
Karen, á uppistandsnámskeiði hjá 
Þorsteini Guðmundssyni.

„Hinar höfðu líka allar verið á 
námskeiði hjá honum. Það má því 
í raun segja að hann Þorsteinn sé 
nokkurs konar lærifaðir okkar. 
Hann kenndi okkur þetta allt,“ 
segir Anna Þóra.

Alltaf að fíflast
En hvað kom til að hún sjálf fór út í 
uppistand?

„Ég fæddist með þennan mikla 
fíf lagang í mér og hef alltaf verið 
að láta eins og fíf l. Mér datt bara 
aldrei í hug að ég gæti fengið greitt 
fyrir það. Einn daginn var ég með 
vinkonu minn á Jómfrúnni þegar 
hún sagði að ég ætti að skella mér á 

þetta námskeið. Við vorum komnar 
vel í glas þegar við sendum honum 
skilaboð og þá var ekkert aftur 
snúið. Ég fékk svo mikla og góða 
athygli á útskriftarkvöldinu, þann-
ig að boltinn fór bara að rúlla,“ segir 
Anna.

Síðan eru liðin tæp fimm ár og 
hefur Anna haldið uppistand reglu-
lega síðan.

„Maður er alveg kominn með 
meirapróf í þessu. Á sýningunni 
gerum við mikið grín að sjálfum 

okkur. Við erum ekki að gera grín 
að fólki úti í bæ nema að það sé 
dáið kannski. Tvær þeirra eru að 
detta á breytingaskeiðið þannig að 
þar er af nógu að taka. Svo er nátt-
úrulega sú yngsta væntanlega bara 
nýbyrjuð á blæðingum,“ segir Anna 
og hlær.

Gott gegn kvíða
Þó að Anna sé orðin sjóuð í uppi-
standinu segist hún enn ekki búin 
að fullvenjast því að áhorfendur séu 
með framíköll meðan hún fer með 
gamanmál.

„Það er rosalega erfitt þegar 
áhorfandinn heldur að hann sé 
kannski fyndnari en uppistandar-
inn og vill taka orðið. Þá reynir 
maður bara að þagga pent niður í 
viðkomandi. Ég er ekkert snillingur 
í því þar sem ég læt þetta stuða 
mig,“ segir Anna.

Hún segist alltaf verða mjög 
syfjuð rétt áður en hún stígur á svið.

„Þá langar mig stundum bara að 
hætta við og fara heim að leggja 
mig. Ég held að þetta sé mín f lótta-
leið frá kvíða, að verða syfjuð. Þegar 
ég verð kvíðin, þá langar mig bara 
að leggja mig,“ segir Anna.

Hún segir uppstandshópinn hafa 
fundið upp furðulega leið til að slá 
á kvíðann áður en þær koma fram.

„Við tölum alltaf um einhver 
háalvarleg málefni. Það virðist 
virka fyrir okkur, að tala um eitt-
hvað ógeðslegt, sorglegt eða leiðin-
legt. Svo förum við bara á sviðið. En 
svo finnst mér það að koma svona 
fram hafa hjálpað mér mikið með 
kvíðann almennt. Sumir fara bara 
í fjallgöngur og fá sér hund en þetta 
virðist virka fyrir mig, að vera fynd-
in uppi á sviði,“ segir Anna.
steingerdur@frettabladid.is

Við erum náttúrulega 
alveg rosalega fyndnar
Uppistandshópurinn Bara góðar hefur uppistandsröð í Þjóðleikhús-
kjallaranum á fimmtudag. Anna Þóra byrjaði í gríninu fyrir fimm 
árum eftir að vinkona hvatti hana áfram. Hún uppgötvaði sér til 
mikillar gleði að hún gæti jafnvel fengið greitt fyrir að grínast.

Kristín María, Anna Þóra, María, Hildur Birna og Karen Björg mynda uppistandshópinn Bara góðar. MYND/OWEN FIENE

VIÐ ERUM EKKI AÐ 
GERA GRÍN AÐ FÓLKI 

ÚTI Í BÆ, NEMA AÐ ÞAÐ SÉ DÁIÐ 
KANNSKI.
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Síðustu sætin

595 1000  .   heimsferdir.isBókaðu þína ferð á

SPENNANDI & VINSÆLAR

BORGARFERÐIR

Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU BORG
ALLUR PAKKINN 

Flug frá kr.
49.900

Verð frá kr.

79.995
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Hotel Falkensteiner ****

FRÁ KR. 104.895
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Hotel Park ***

FRÁ KR. 105.895
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Hotel Maya Alicante ***

FRÁ KR. 111.580
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Smart Hotel Rome ***

FRÁ KR. 127.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Hotel Star Inn ***

FRÁ KR. 99.895
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Hotel President ****

FRÁ KR. 134.595
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

B&B Hotel Milano ****

FRÁ KR. 89.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Palm Plaza Hotel & Spa *****

FRÁ KR. 127.595
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Hotel ILF **

FRÁ KR. 79.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

MÍLANÓ
8. APRÍL Í 4 NÆTUR

MARRAKESH
22. APRÍL Í 4 NÆTUR

PRAG
30. APRÍL Í 3 NÆTUR

RÓM
30. APRÍL Í 4 NÆTUR

BÚDAPEST
1. MAÍ Í 4 NÆTUR

SPLIT
21. MAÍ Í 4 NÆTUR

BRATISLAVA
23. APRÍL Í 3 NÆTUR

LJUBLJANA
30. APRÍL Í 3 NÆTUR

ALICANTE
30. APRÍL Í 5 NÆTUR

FLUGSÆTI FRÁ 49.900 FLUGSÆTI FRÁ 89.900 FLUGSÆTI FRÁ 79.900

FLUGSÆTI FRÁ 79.900 FLUGSÆTI FRÁ 79.900 FLUGSÆTI FRÁ 79.900

FLUGSÆTI FRÁ 69.900FLUGSÆTI FRÁ 79.900FLUGSÆTI FRÁ 79.900

Ath. án fararstjóra



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

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

Leyfðu okkur 
að lækka 
reikninginn.

Vertu með Ljósleiðara hjá Nova, hröðustu 
nettengingu á Íslandi og sparaðu helling í leiðinni!

500 GB       GB
Netnotkun
Gagnaveitan
Leiga á beini

Netnotkun
Gagnaveitan
Leiga á beini

4.990 kr.
3.390 kr.

950 kr.

6.990 kr.
3.390 kr.

950 kr.

9.330 kr. /mán 11.330 kr. /mán

∞
VÁ VERÐ

GÓU
RISAHRAUN

50 G  

99
KR/STK

1980 KR/KG

Nú er sá tími að læknar og 
lyfjafræðingar segja okkur 
að bóluefni sé á þrotum, 

en inf lúensan sé á hraðri leið inn 
í landhelgina. Svo fara einstaka 
tilfelli að greinast.

Fljótlega upp úr því fer fólk að 
bráðdrepast og Morgunblaðið 
grípur þá til þess ráðs að fá menn 
til að stytta mál sitt í minningar-
greinum, líkt og blöðin gera þegar 
allir párandi aumingjar berja 
saman greinarstúfa fyrir kosn-
ingar og vilja fá birta.

Á hverju ári er engu líkara en að 
þessi árlega pest komi að óvörum 
öllum þeim sem um eiga að véla, 
og eða veikjast. Alltaf er skortur 
á bóluefni og ætíð þarf að kenna 
fólki að þvo sér um hendurnar 
eftir eðlilegar klósettgjörðir. 
Minna er gert af hinu, sem þó er 
nauðsynlegt, að fá landsmenn til 
að gæta hreinlætis þá útfellingar 
mannslíkamans komast ekki til 
kamars.

En það er segin saga að mikla 
aðgæslu þarf að hafa á því sem 
gengur niður af sjúklingi ellegar 
upp úr honum, á hægðum til baks 
og kviðar. Best er að þrífa allt slíkt 
með klórkalksvatni, lýsoli eða 
sterku karbólvatni, en í voða-
legustu tilfellunum leysa súblímat 
upp í soðnu vatni og baða mann-
fólk og herbergi, föt og áhöld. 
Aldrei skyldi vanmeta nokkra 
útferð, hvort heldur er úr kjafti 
eða klofi, allt getur það innihaldið 
bráðsmitandi pestarsýkla – allt 
kann það að enda í dauða.

Það er ekkert til sem heitir 
„inf lúensa“ eins og stöðugt er 
klifað á í fjölmiðlum, og kæru-
lausir læknar nefna svo. Það er 
pest sem við er að eiga, skelfilega 
lúmsk og eitruð pest, berandi 
margvísleg einkenni, stundum 
þó svo útsmogin að birtast með 
öllu einkennalaus – uns glamrar í 
sáluhliðinu.

Pest


