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Átt þú rétt 
á slysabótum? 

Við hjálpum þér
að leita réttar þíns

TORT
INNHEIMTA SLYSABÓTA

HAFÐU SAMBAND        511 5008

Þó nokkur hópur fólks mætti í skíðabrekkurnar í Bláfjöllum í gær til þess að gleðja sig eftir ótíð undanfarinna daga. Þar var enda logn og blíða, sólarglenna og skíðfærið hreint þokkalegt. 
Nú hækkar sól á lofti og þá er oft besti tíminn framundan til vetrarútivistar. Þessi brettakappi sýndi fín tilþrif í brekkunni þótt sólgleraugun hafi reyndar fokið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Við skynjum það 
líka að þessi um-

ræða um vinnu fólks og mat 
á störfum er að opnast.

Viðar Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri Eflingar

KJARAMÁL Ótímabundið verkfall 
um 1.800 félagsmanna Eflingar sem 
starfa hjá Reykjavíkurborg hófst 
á miðnætti. Enn hefur ekki verið 
boðað til næsta fundar í deilunni.

Deiluaðilar hafa nú ekki fundað í 
tíu daga en lögum samkvæmt verður 
að boða til fundar innan tveggja 
vikna frá síðasta fundi.

„Við skynjum mikinn meðbyr og 
stuðning. Við skynjum það líka að 
þessi umræða um vinnu fólks og mat 

á störfum er að opnast,“ segir Viðar 
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 
Eflingar.

Það hafi verið áhugavert að hlusta 
á umræðuþætti helgarinnar því 
fólk sé farið að nálgast umræðuna á 
annan hátt. „Það er bara bein afleið-
ing af þessari baráttu okkar. Þótt við 
eigum auðvitað eftir að sjá hverju 
hún skilar þá held ég að við höfum 
galopnað þessa umræðu.“

Eins og í tímabundnu verkföll-

unum undanfarnar tvær vikur mun 
áhrifanna mest gæta á leikskólum 
borgarinnar. Einnig verður matar-
þjónusta í grunnskólum skert og á 
annað þúsund notendur velferðar-
þjónustu munu verða fyrir áhrifum.

Þá skerðist þjónusta við borgar-
landið þar sem hreinsun verður 
ekki sinnt. Starfsmenn borgarinnar 
sinntu sorphirðu um helgina en það 
var gert bæði vegna slæms veðurs að 
undanförnu og komandi verkfalls.

Aðspurður segir Viðar að viðbrögð 
við undanþágubeiðnum og verk-
fallsvarsla verði með sambærilegum 
hætti og verið hefur. „Það hefur ekki 
verið mikið um verkfallsbrot en það 
hefur sýnt sig að verkfallsvarsla er 
nauðsynleg. “

Ef ling boðar til samstöðu- og 
baráttufundar í Iðnó í dag klukkan 
13. Félagsmenn, foreldrar og aðrir 
stuðningsmenn eru hvattir til að 
mæta og taka börnin með. -sar

Ótímabundið verkfall Eflingar hafið
Um 1.800 félagsmenn Eflingar hjá Reykjavíkurborg hófu á miðnætti ótímabundið verkfall. Mest verða áhrifin á leikskóla og matar-
þjónustu grunnskóla. Efling boðar til samstöðu- og baráttufundar í Iðnó í dag en enn hefur ekki verið boðað til fundar í deilunni.

LÍFIÐ Íslenski dansf lokkurinn leit-
ar nú að þremur hundum til að taka 
þátt í verkinu Rythm of Poison sem 
frumsýnt verður í lok mánaðarins. 
Hlynur Páll Pálsson, framkvæmda-
stjóri dansf lokksins, segir að ekki 
sé gerð krafa um að hundarnir séu 
dansmenntaðir.

„Við segjum aldrei nei við góðum 
hugmyndum frá samstarfsfólki 
okkar en danshöfundur verksins, 
hún Elina Pirinen, er mikill dýra-
vinur og hún er sannfærð um að 
þátttaka þriggja hunda í sýning-
unni eigi eftir að lyfta verkinu á 
annað plan,“ segir Hlynur.

Þó verði, öryggisins vegna, smá-
hundar útilokaðir frá þátttöku og 
því aðeins leitað eftir meðalstórum 
og stórum hundum. 

Annars eru gert skilyrði um 
að hundarnir séu vingjarnlegir, 
ófeimnir og að þeim líði vel í marg-
menni. -ssþ/sjá síðu 22.

Hundar dansa

MENNING Harðnandi samkeppni er 
á bandaríska streymismarkaðnum. 
Disney mun væntanlega veita Net-
f lix hvað hörðustu samkeppnina 
en streymisveitum fer enn fjölg-
andi.

Bandarísku efnisveiturnar sækja 
í sífellt meira mæli á alþjóðamark-
að og er þjónusta Disney væntanleg 
á Íslandi á árinu.

Stjórnvöld hafa kynnt breyting-
ar á lögum um fjölmiðla í samræmi 
við tilskipanir ESB sem myndi þýða 
að 30 prósent af framboði mynd-
efnis skuli vera evrópskt.

Í frumvarpsdrögunum er einnig 
að finna ákvæði um lögsögureglur. 
Þar er fjallað um upprunaland fjöl-
miðlaþjónustu og hvernig bregðast 
skuli við efni sem sjónvarpað er 
frá einu ríki en beint til notenda í 
öðrum ríkjum.  -ds/sjá síðu 8.

Disney ætlar  
sér stóra hluti



Þetta á sér langa 
sögu frá tíð fyrri 

eiganda. Við eigum í góðu 
samstarfi við borgina.

Rakel Þórhallsdóttir, 
einn eigenda Hagavagnsins

Veður

Norðaustlæg átt, yfirleitt 8-13 m/s, 
en hvassara á Vestfjörðum. Skýjað 
með köflum, en él fyrir norðan. 
Hvessir með snjókomu N-lands 
seinni partinn. SJÁ SÍÐU 16

Brottvísun mótmælt

Vel á þriðja hundrað manns mótmæltu fyrir framan dómsmálaráðuneytið í gær brottvísun þriggja manna íranskrar fjölskyldu. Á miðri mynd sést 
Maní, sem er 17 ára transstrákur, en til stendur að senda hann og foreldra hans til Portúgal þar sem þau óttast um afdrif sín. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

SALTVATNSPOTTAR

HEITIRPOTTAR.IS 
HÖFÐABAKKI 1
SÍMI 7772000

PLUG & PLAY
HITAVEITUSKELJAR

• Tilbúin til notkunar
• Tengja 2 rör
• Eyðir minna vatni

SAMFÉLAG Samkvæmt gildandi 
deiliskipulagi er Hagavagninn, hinn 
vinsæli veitingavagn við Vestur-
bæjarlaug, tíu fermetrum of stór.

Skipulagsyfirvöld eru jákvæð 
fyrir því að breyta núverandi deili-
skipulagi en þó með þeim fyrirvara 
að fjarlægja þarf skyggni af vagn-
inum ef ráðist verður í stækkun 
Vesturbæjarlaugar í framtíðinni. 
„Þetta á sér langa sögu og er frá tíð 
fyrri eigenda,“ segir eigandi.

Hagavagninn við Hofsvallagötu 
er eitt af gömlu táknum Vestur-
bæjarins. Baráttan um stækkun 
hans á sér langa sögu eða allt frá 
árinu 1998. Þegar nýtt deiliskipu-
lag var samþykkt árið 2004 vildi 
fyrri eigandi stækka vagninn úr 
18 fermetrum upp í 55 fermetra 
en niðurstaðan varð sú að heimila 
aðeins stækkun upp í 27 fermetra. 
Sú ákvörðun var kærð til úrskurða-
nefndar skipulags- og bygginga-
mála en eigandinn hafði ekki erindi 
sem erfiði.

Árið 2018 keyptu hjónin Rakel 
Þórhallsdóttir og Jóhann Guð-
laugsson vagninn og tóku höndum 
saman við rapparann Emmsjé 
Gauta og veitingamanninn Ólaf 
Örn Ólafsson um að opna metn-
aðarfullann skyndibitastað. Gamli 
vagninn var rifinn og nýr byggður í 
staðinn. Vagninn varð að endingu 
37 fermetrar af stærð en sam-
kvæmt gildandi deiluskipulagi var 
hámarksstærðin ennþá aðeins 27 
fermetrar. Það skapaði ákveðinn 
vandamál.

Lausn málsins var sú að í lok árs 
2019 óskuðu eigendur vagnsins eftir 
leyfi á áður gerðum breytingum og 
lögðu fram teikningar á breyting-
unum til umhverfis- og skipulags-
sviðs borgarinnar. Málið var tekið 

Hagavagninn reyndist 
tíu fermetrum of stór
Veitingavagn í Vesturbæ Reykjavíkur reyndist of stór sé tekið mið af gildandi 
deiliskipulagi. Verði Vesturbæjarlaug stækkuð þarf að fjarlægja skyggni sem 
reist var við vagninn því það nær lítillega inn á byggingarreit laugarinnar. 

Nýlega var ráðist í endurbyggingu veitingavagnsins og er hann vinsæll 
áningarstaður í Vesturbænum, rétt við Vesturbæjarlaug. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fyrir á afgreiðslufundi byggingar-
fulltrúa þann 14. janúar síðastlið-
inn. Niðurstaðan varð sú að bygg-
ingarfulltrúi er jákvæður fyrir því 
að heimila stækkunina í vinnu við 
nýtt skipulag. Ekki verði þó lagt til 
að heimila lóð undir vagninn né 

heimila frekari stækkanir.
Fram kemur að skýli á núverandi 

vagni fer lítillega inn á byggingar-
reit fyrir mögulega stækkun Vestur-
bæjarlaugar. Ef af þeirri stækkun 
yrði í framtíðinni þyrfti að fjar-
lægja skýlið. Gert er ráð fyrir að 
breytingartillaga á deiliskipulaginu 
verði samþykkt á næstu vikum eða 
mánuðum. Í framhaldinu verður 
hægt að samþykkja nýjar teikning-
ar fyrir Hagavagninn og festa áður 
gerða stækkun í gildi.

„Þetta á sér langa sögu frá tíð fyrri 
eiganda. Við eigum í góðu samstarfi 
við borgina. Málið er í vinnslu og 
það er í raun formsatriði að ljúka 
þessu,“ segir Rakel Þórhallsdóttir, 
einn eiganda Hagavagnsins. Það sé 
allra hagur enda hafi Vesturbæing-
ar tekið nýjum Hagavagni opnum 
örmum. bjornth@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Sérstakri gáma-
einingu hefur verið komið upp 
við bráðamóttöku Landspítalans í 
Fossvogi. Þar verður hægt að taka 
á móti og skoða sjúklinga sem 
grunur liggur á að séu smitaðir  af 
kórónaveirunni. Uppsetning hófst 
í lok janúar og er kostnaður áætl-
aður um sex milljónir króna.

Í minnisblaði Landspítalans 
til heilbrigðisráðherra þar sem 
farið var yfir viðbrögð spítalans 
vegna kórónaveirufaraldurs segir 
að umrædd aðstaða verði tíma-
bundin. 

Mikilvægt sé að geta tekið á móti 
sjúklingum þar sem aðkoma er 
aðskilin bráðadeildinni.  -sar

Gámaeining komin upp 
hjá bráðamóttökunni

Gámaeiningin við bráðamóttökuna í Fossvogi.FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ORKUMÁL Búist er við raf magns-
truf lunum næstu daga og vikur á 
Suður landi á meðan Ra rik vinnur 
að því að laga bilanir í kerfi sínu 
eftir ó veðrið sem gekk yfir landið 
á föstu dag. 

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá Rarik. Þar segir að þó að allir séu 
komnir með raf magn fái sumir það 
með vara afli.  „Það geta verið bilan-
ir í kerfinu sem Ra rik veit ekki um, 
t.d. í sumar húsa byggðum og öðrum 
stöðum þar sem ekki er föst bú seta,“ 
segir í til kynningunni.

Allt til tækt starfs lið fyrir tækisins 
vinnur nú að því að laga bilanirnar 
en rúm lega hundrað staurar brotn-
uðu í storminum. -ókp

Rarik býst við 
truflunum á 
Suðurlandi
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Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481 1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901

Engin vandamál – bara lausnir

*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með vinnusölu.

Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, þurrkublöðum, 
þurrkugúmmíi, perum, rúðuvökva, frostlegi, Adblue og vinnusölu.*

HRAÐASMURNINGAR  

Sértilboð á smurþjónustu hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum  

Toyota á Íslandi, dagana 17.–28. febrúar.



Það er líka ágætis 
áminning um það 

að það á að taka kjaravið-
ræður við opinbera starfs-
menn alvarlega.
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, 
formaður BSRB

40” BREYTTUR
MEGA CAB

HÖRKUTÓL SEM ENDIST

GLÆSILEGT ÚTLIT, NÝJAR ÚTFÆRSLUR 
OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI. 

EIGUM TIL CREW CAB BIG HORN, LARAMIE, SPORT OG LIMITED ÚTFÆRSLUR 
TIL AFGREIÐSLU STRAX.  

EINNIG MEGA CAB Í LARAMIE OG LIMITED ÚTFÆRSLUM .

BJÓÐUM UPP Á 35”, 37” OG 40” BREYTINGAR

RAM 3500 VERÐ FRÁ: 6.967.745 KR. ÁN VSK.
RAM 3500 VERÐ FRÁ: 8.640.000 KR. M/VSK.

ramisland.is
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RAM 3500

STJÓRNMÁL „Sveitarfélögin leggj-
ast gegn framgangi frumvarpsins í 
núverandi mynd,“ segir í sameigin-
legri umsögn fjögurra sveitarfélaga 
á Norðurlandi vestra um frumvörp 
um Hálendisþjóðgarð og um Þjóð-
garðastofnun.

„Svæði sem lagt hefur verið til 
að falli innan þjóðgarðs hafa verið 
í umsjón sveitarfélaganna vegna 
nálægðar og stöðu afréttarmálefna 
síðustu árhundruð,“ segir í umsögn 
Húnavatnshrepps, Húnaþings 
vestra, Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
og Akrahrepps. „Sveitarfélögin eru 

landstór. Mörk þeirra liggja á Lang-
jökul, Hofsjökul og Kjöl og ná yfir 
víðáttumikil landsvæði innan mið-
hálendisins,“ segir í umsögninni.

Í byggðaráði Skagafjarðar lét full-
trúi VG, Bjarni Jónsson, flokksbróð-
ir umhverfisráðherra sem stendur 
að baki frumvörpunum, bóka að 
hann standi ekki að umsögninni.

„Miðhálendisþjóðgarður sem 
er í stjórnarsáttmála núverandi 
ríkisstjórnar stuðlar að náttúr-
vernd á einstöku svæði sem geymir 
ósnortnar vistgerðir, fágætan 
gróður og dýralíf og sérstæðar 

jarðmyndanir. Hann yrði sá stærsti 
í Evrópu með tilheyrandi aðdrátt-
arafli,“ bókaði Bjarni. „Ástæða er þó 
til að leggja áherslu á að skipulags-
vald sveitarfélaga og aðkoma þeirra 
að ákvarðanatöku verði styrkt enn 
frekar og tryggt í lögum og reglu-
gerðum sem á þeim byggja, forræði 
heimamanna á svæðum sem um 
ræðir og að stjórn, stjórnsýsla og 
störf sem af starfsemi þjóðgarðs 
leiða, verði að mestu leiti staðsett 
í þeim héruðum sem land eiga að 
þjóðgarðinum,“ bókaði byggðaráðs-
fulltrúi VG. - gar

Fjögur sveitarfélög nyrðra sameinuð gegn hálendisþjóðgarði

Mörk sveitarfélaganna ná yfir svæði á miðhálendinu. FRÉTTBLAÐIÐ/VILHELM

1 Með mikla á verka eftir við-
skipti við lög reglu í nótt 

Læknir telur rúmlega tvítugan 
mann kjálkabrotinn eftir að lög
regla skellti honum í jörðina í mið
borg Reykjavíkur í nótt.

2 Lést af slys förum eftir fall úr 
stiga Kona lést af slys förum 

þegar hún féll úr stiga á Akra nesi á 
fimmtu dag. Hún var á fer tugs aldri.

3 Fjóla fann sporð dreka inni 
á baði: „Ekki hug  mynd um 

hvaðan hann hefur komið“ 
Tveggja barna móðir fann sporð
dreka á heimili sínu á Akur eyri í 
gær kvöldi.

4 Um 300 manns mót  mæla 
brott vísun Maní fyrir utan 

dóms  mála ráðu neytið Um 300 
manns mættu fyrir utan dóms
mála ráðu neytið í dag til að 
mót mæla brott vísun Maní, 17 ára 
trans drengs, og fjöl skyldu hans 
úr landi.

5 Borguðu 265 milljónir fyrir 
hús Sól veigar: Svona lítur það 

út að innan Ein stakt heimili Sól
veigar Péturs dóttur fyrrum dóms
mála ráð herra að Fjólu götu 1 er 
loksins selt.

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

K JARAMÁL „Við vonuðumst auð-
vitað til þess að vera löngu komin 
með kjarasamning á þessum tíma-
punkti. Við sýndum þessu mikla 
þolinmæði en nú er hún alveg á 
þrotum og þess vegna er þessi 
atkvæðagreiðsla að hefjast hjá 17 
aðildarfélögum sem taka til um 18 
þúsund félagsmanna,“ segir Sonja 
Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB.

Atkvæðagreiðsla um verkfallsað-
gerðir félagsmanna BSRB hjá ríki, 
borg og sveitarfélögum hefst í dag 
og stendur til miðvikudagskvölds. 
Verða niðurstöður atkvæðagreiðsl-
urnar kynntar á fimmtudaginn.

Verði aðgerðirnar samþykktar 
munu tilteknir hópar fara í ótíma-
bundið verkfall frá og með 9. mars 
næstkomandi. Þar er meðal annars 
um að ræða starfsmenn BSRB hjá 
Skattinum, Sýslumannsembættum, 
grunnskólum og frístundaheim-
ilum borgarinnar.

Þar fyrir utan munu stórir hópar 
félagsmanna fara í nokkur eins til 
tveggja sólarhringa verkföll sem 
myndu enda með ótímabundnu 
verkfalli frá 15. apríl. 

Samningsaðilar hafa því um þrjár 
vikur til að landa samningum áður 
en fyrstu aðgerðir bresta á. Sonja 
býst við því að komi til verkfallsað-
gerða muni þær hafa víðtæk áhrif.

„Þetta eru 18 þúsund manns 

sem eru að sinna grunnþjónustu 
samfélagsins. Það er líka ágætis 
áminning um það að það á að taka 
kjaraviðræður við opinbera starfs-
menn alvarlega. Þetta eru mikilvæg 
störf og það er ekki hægt að hunsa 
okkur.“

En er Sonja bjartsýn á að samn-

ingar náist á þeim tíma sem er til 
stefnu áður en verkföll hefjast?

„Miðað við seinaganginn og 
biðina sem hefur stundum verið 
eftir einfaldlega svörum eða það sé 
tekin alvöru umræða um stór mál 
þá er ég ekkert allt of bjartsýn á að 
þetta takist á þessum tíma þótt ég 
auðvitað voni það. Við eigum enn 
þó nokkur stór mál eftir eins og 
jöfnun launa milli markaða og svo 
er launaliðurinn hjá aðildarfélög-
unum,“ segir Sonja.

Hún segir að þó hafi verið settur 
aukinn kraftur í viðræður eftir 
áramót. Meðal annars hafi verið 
rætt um styttingu vinnuvikunnar í 
vaktavinnu og mál þokast þar.

„Ég upplifi það hins vegar þann-
ig að þegar við höfum bent á að það 
hafi verið allt of mikill seinagangur 
í viðræðunum og fólk hafi beðið of 
lengi eftir kjarasamningum, að það 
hafi ekki verið tekið alvarlega.“

Samkvæmt könnun sem Sam-
eyki, sem er fjölmennasta aðildar-
félag BSRB, lét framkvæma styðja 
um 90 prósent verkfallsaðgerðir.

„Auðvitað hefði aldrei verið farið 
í það að undirbúa aðgerðir nema 
vegna þess að við heyrðum það 
mjög skýrt hjá félagsmönnum. Það 
er mjög skýr niðurstaða um að það 
eigi að grípa til aðgerða ef það miðar 
ekkert áfram í viðræðunum.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Ekki allt of bjartsýn á að það 
takist að afstýra verkföllum

BSRB, BHM og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga stóðu fyrir baráttufundi í lok janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Atkvæðagreiðsla um 
verkfallsboðun um 18 
þúsund félagsmanna 
BSRB hefst í dag. For-
maðurinn segir að að-
gerðirnar myndu hafa 
mikil áhrif á grunn-
þjónustu samfélagsins. 
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Ef við skiljum ekki 
ógnina og bregð-

umst ekki við henni þá gæti 
það að endingu sett NATO, 
farsælasta hernaðarbanda-
lag sögunnar, í hættu

Mark Esper, varn-
armálaráðherra 
Bandaríkjanna

Fjöldi smitaðra var í gær 
kominn upp í um 69 þús-
und, langflestir í Kína.

Verðtryggð skuldabréf
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. 
LSS040440 GB

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. kt. 580407-1100, hefur birt  
útgefandalýsingu og grunnlýsingu dagsettar 14. febrúar 
2020 vegna nýs skuldabréfaflokks með auðkennið 
LSS040440 GB. Tilgangur skuldabréfaflokksins er að 
fjármagna verkefni sveitarfélaga sem hafa jákvæð 
umhverfisáhrif og sporna gegn loftslagbreytingum. 
Útgefanda lýsinguna og grunn lýsinguna ásamt gögnum 
sem vitnað er til í þeim er hægt að nálgast hjá Lána-
sjóði sveitarfélaga ohf., Borgartúni 30, 105 Reykjavík og á 
vefsíðu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. www.lanasjodur.is
á meðan lýsingarnar eru í gildi.

Skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf en þau bera 
fasta 1,50% ársvexti. Höfuðstóll og vextir eru greiddir með 
41 jöfnum greiðslum. Gjalddagar höfuðstóls og vaxta eru 
tvisvar á ári, 4. apríl og 4. október. Fyrsta greiðsla  
höfuðstóls og vaxta er 4. apríl 2020 en lokagjalddagi  
höfuðstóls og vaxta er 4. apríl 2040 Auðkenni flokksins á 
aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. er LSS040440 GB og ISIN  
númer IS0000031664.

Reykjavík, 14. febrúar 2020.
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.
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Útlán til ferðaþjónustunn-
ar nema rúmlega 14% af 
heildarútlánum viðskipta-
bankanna til fyrirtækja. 
Hlutfallið telst nokkuð 
lágt og er það mat sérfræð-
inga að félög utan hins 
hefðbundna bankakerfis 
og bankar utan lands-
steinanna hafi að miklu 
leyti fjármagnað fjárfest-
ingu í ferðaþjónustu.

ÁSDÍS AUÐUNSDÓTTIR
asdis@vb.is

Útlán til ferðaþjónust-
unnar nema rúmlega 
14% af heildarútlán-
um viðskiptabankanna 

til fyrirtækja og hefur hlutfall-
ið aukist nokkuð milli ára. Hlut-
fallið þykir þó ennþá nokkuð lágt, 
sérstaklega með tilliti til þess 
gríðar lega vaxtar sem orðið hef-
ur í greininni undanfarin misseri. 
Bendir það að mati sérfræðinga 
til þess að félög utan hins hefð-
bundna bankakerfis og bankar 
utan landsteinanna hafi að miklu 
leyti fjármagnað fjárfestingu í 
ferðaþjónustu. Engar tölur virð-
ast hins vegar vera til sem gefa 
nákvæmlega til kynna hversu hátt 
það hlutfall raunverulega er.

27% ársvöxtur á árinu 2016
Í Fjármálastöðugleika Seðlabank-
ans fyrir árið 2017 kemur fram að 

útlán til ferðaþjónustu nema rúm-
lega 14% af heildarútlánum við-
skiptabankanna til fyrirtækja og 
mældist ársvöxtur þeirra 27% á 
árinu 2016.

Til samanburðar má sjá að í 
ítar legri úttekt sem greiningar-
deild Arion banki gaf út í septemb-
er í fyrra að útlán til ferðaþjón-
ustunnar voru þá aðeins 10% af 
heildarútlánum. Samkvæmt upp-
lýsingum frá bankanum var hlut-
fall lána til aðila í ferðaþjónust-
unni í árslok 2016 5% af lánasafni 
Arion banka en hafði verið 4% ári 
áður, þ.e. í árslok 2015. Bankinn 

hefur hins vegar ekki birt upplýs-
ingar um þróunina það sem af er 
árinu 2017.

Samkvæmt Seðlabankanum er 
ferðaþjónustan nú þriðji stærsti 
atvinnuvegaflokkurinn í útlána-
safni bankanna á eftir fasteigna-
félögum og sjávarútvegi. Útlán 
til greinarinnar nema um 8,5% af 
heildarútlánum viðskiptabank-
anna til viðskiptavina.

Bendir til fjármögnunar 
utan bankakerfisins
Í greiningu Arion banka sem var 
birt á síðasta ári kemur fram að 
það komi höfundum í raun á óvart 
að vöxturinn sé ekki meiri sökum 
þess hversu hratt ferðaþjónustan 
hafði þá verið að vaxa og fjárfest-
ingar að vaxa mikið. Velti grein-
ingardeildin því upp þeirri spurn-
ingu hvort gögn Seðlabanks gæfu 
þá ekki nægilega skýra mynd 
af stöðu mála. Eins var velt upp 
þeirri spurningu hvort félög utan 
hins hefðbundna bankakerfis og 
bankar utan landsteinanna hafi 
að miklu leyti fjármagnað fjár-
festingu í ferðaþjónustu.

Þrátt fyrir að sérstaka yfirsýni 
virðist skorta um slíkar fjárfest-
ingar slær Seðlabankinn því hins 
vegar föstu í skrifum sínum að 
hin mikla uppbygging ferðaþjón-
ustunnar sé að einhverju leyti 
fjármögnuð utan bankakerfisins, 
af einstaka fagfjárfestasjóðum 
eða með stofnun samlagshluta-
félaga um einstaka fjárfestingar. 
Lífeyris sjóðirnir eru í mörgum 
tilfellum kjölfestufjárfestar þar.

Fjármögnun utan 
bankakerfis

Útlánaáhættan mikil
  Seðlabankinn dregur þá 

ályktun af framangreindum 
tölum að útlán beintengd 
ferðaþjónustunni vega enn 
sem komið er ekki mjög þungt 
í bókum viðskiptabankanna, 
útlánaáhætta þeim tengd gæti 
þó verið hlutfallslega nokkuð 
mikil. Segir í Fjármálastöðug-
leikanum að komi til verulegs 
samdráttar í greininni gætu 
efnahagsaðstæður versnað 
og útlánatap aukist einnig í 
öðrum greinum líkt og álags-
próf Seðlabankans hafi sýnt. 
Skilgreiningar á hvað séu útlán 
til ferðaþjónustu kunna í ein-
hverjum tilvikum að vera mis-
munandi á milli stóru viðskipta-
bankanna þriggja en það breytir 
ekki heildarmyndinni.

Í STUTTU MÁLI

Afkomuspá í takt 
við væntingar
Afkoma. IFS Greining gerir 
ráð fyrir að EBITDA Icelandair 
Group  á öðrum ársfjórðungi 
muni nema 43,7 milljónum doll-
ara samanborið við 52,4 milljónir 
á sama tímabili í fyrra sam-
kvæmt afkomuspá sem IFS gaf út 
á dögunum. Samkvæmt spánni 
er gert ráð fyrir því að tekjur 
á tímabilinu muni nema 362,7 
milljónum dollara og hækki um 
31,3 milljónir frá sama tímabili 
í fyrra. Á sama tíma er gert ráð 
fyrir því að rekstrarkostnaður 
muni aukast um 40 milljónir 
dollara á tímabilinu miðað við 
árið í fyrra. Samkvæmt spánni 
fer launakostnaður félagsins yfir 
100 milljónir dollara á ársfjórð-
ungnum. Þá gerir IFS ráð fyrir 
því að EBITDA fyrir árið 2017 
verði 159 milljónir dollara sem 
er í takt við spár stjórnenda Ice-
landair Group sem gera ráð fyrir 
EBITDA verði á bilinu 145-155 
milljónir dollara. 

14
milljónir dollara

Fjárfestingar. Vefmiðillinn 
Northstack hefur tekið saman 
tölur yfir fjárfestingar í sprota-
fyrirtækjum á öðrum ársfjórð-
ungi. Fjárfestingarnar voru 
fjórar talsins og námu þær alls 
14 milljónum dollara eða því sem 
jafngildir um 1,5 milljörðum 
miðað við gengi dagsins í dag. 
Fyrirtækin fjögur voru Meniga, 
Takumi, TripCreator og Mink 
Campers. Fjárfest var í Meniga 
fyrir 8,3 milljónir dollara og í 
Takumi fyrir 4 milljónir dollara. 
Stærstur hluti fjárfestingarinn-
ar kom frá útlöndum eða 70%. 
Talsverð aukning var í fjárfestri 
upphæð frá sama ársfjórðungi 
í fyrra, en hún jókst um 240% á 
milli ára, vegna tveggja stórra 
fjárfestinga, hjá Meniga og Tak-
umi. „Það er mjög jákvætt hve 
mikið af erlendu fjármagni var 
að koma inn, og kemur upp á 
móti fækkun fjárfestinga þar 
sem íslenskir sjóðir 
eru í aðalhlutverki,“ 
segir Kristinn 
Árni L. Hró-
bjartsson, ritstjóri 
Northstack, í 
samtali við Við-
skipta-
blaðið.

Verðtryggð skuldabréf
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. LSS150434

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. (LSS), kt. 580407-1100, hefur birt 
viðauka við grunnlýsingu dagsetta 28. mars 2014 vegna skuldabréfa-
flokks með auðkennið LSS150434 sem skráður er á aðalmarkað 
Nasdaq Iceland kauphallarinnar. Viðaukann og gögn sem vitnað er til 
í honum er hægt að nálgast hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf., Borgar-
túni 30, 105 Reykjavík og á heimasíðu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf., 
www.lanasjodur.is, fram til lokagjalddaga skuldabréfanna.

Stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga hefur sam-
þykkt hækkun á heildarheimild skuldabréfa-
flokksins LSS150434 úr 30 milljörðum 
í 40 milljarða. Þann 13. júlí 2017 var 
heildarstærð flokksins 25.029.352.565 að 
nafnvirði.

Heildarheimild
útgáfu:

Reykjavík, 18. júlí 2017.
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.

kir sjóðir 
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Lítið virðist vera til af upplýsingum um útlán til íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja sem ekki koma frá viðskipta-
bönkunum þremur.  VB MYND/HAG

ára

Pólsku forsetakosningarnar af stað

Andrzej Duda, núverandi forseti Póllands, ásamt eiginkonu sinni Agata Kornhauser-Duda, á framboðsfundi 
fyrir forsetakjör um helgina. Forsetakosningarnar fara fram 10. maí næst komandi. Hinn hægrisinnaði ríkis-
stjórnarf lokkur, Lög og réttlæti, hefur lýst eindregnum stuðningi við framboð Duda. NORDICPHOTOS/GETTY

KÍNA Stjórnvöld í Kína telja að 
aðgerðir eins og það að loka af Wuh-
an-borg hafi skilað þeim árangri að 
hægt hafi á útbreiðslu kórónaveir-
unnar. Reuters fréttastofan greinir 
frá því að í gær hafi verið tilkynnt 
um 2.009 ný tilfelli í Kína en þau 
voru rúmlega 2.600 á laugardag.

Þá hófst brottflutningur farþega 
af skemmtiferðaskipinu Diamond 
Princess en skipið hafði verið í 
sóttkví í japönsku hafnarborginni 
Yokohama frá 3. febrúar. Um 3.700 
farþegar voru um borð og er fjöldi 
smitaðra í hópnum kominn upp í 
355.

Þeir sem hafa greinst með veir-
una hafa verið f luttir á sjúkrahús í 

Japan. Bandarísk stjórnvöld hyggj-
ast f lytja 380 bandaríska farþega af 
skipinu til Kaliforníu. Búist er við 
að Kanada, Ítalía, Suður-Kórea og 
Hong Kong fylgi í kjölfarið og flytji 
sína ríkisborgara á brott.

Fjöldi tilfella var í gær kominn 
upp í um 69 þúsund en þar af eru 
500 utan meginlands Kína. Í gær 
bættust 143 við fjölda látinna en 
nú hafa alls 1.665 staðfest dauðsföll 
verið skráð. -sar

Segja útbreiðsluna hægari

  DAG HVERN LESA
 93.000

ÍSLENDINGAR 
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019FRÉTTABLAÐIÐ - MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

ÖRYGGISMÁL Bandaríkin auka enn 
þrýsting á evrópska bandamenn 
að byggja ekki á tækni kínverska 
fjarskiptarisans Huawei við upp-
setningu 5G háhraðanets í álfunni. 
Tæknin væri öryggisógn sem gæti 
haft alvarlegar af leiðingar fyrir 
samstarf yfir Atlantshafið.

Þetta kom fram á árlegri öryggis-
ráðstefnu sem haldin var í München 
í Bæjaralandi um helgina. Hana 
sóttu stjórnmálamenn og herfor-
ingjar vestan hafs og austan, sem 
og áhrifamenn í atvinnulífi, fræði-
menn auk fjölda fréttamanna.

Nancy Pelosi, ræðumaður full-
trúadeildar demókrata, var harðorð 
í ræðu þar sem hún beindi orðum 
sínum til þeirra Evrópuríkja sem 
hyggjast nýta Huawei 5G farsíma-
netstæknina og sagði ríkin vera 
komin á „mjög hættulega braut“. 
Með því væru Evrópuríkin að setja 
ríkislögreglu í vasa hvers neytenda,“ 
sagði hún í gær.

Mark Esper, varnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna, og Mike Pompeo, 
utanríkisráðherra, tóku í sama 

streng. Esper varaði við því að málið 
gæti haft áhrif á hernaðarsamstarf 
innan Atlantshafsbandalagsins. 
Hann sagði að samstarfsaðilar 
Bandaríkjanna yrðu að „vakna“ og sjá 
þá „óheiðarlegu stefnu“ sem Peking 
beitir til að grafa undan núverandi 
alþjóðlegu skipulagi. „Ef við skiljum 
ekki ógnina og bregðumst ekki við 
henni þá gæti það að endingu sett 
NATO, farsælasta hernaðarbandalag 
sögunnar, í hættu,“ sagði hann.

Þessi þungu viðvörunarorð 
Espers um áhrif notkunar kín-
verskrar 5G tækni eykur enn á 
togstreitu milli Bandaríkjanna og 
Evrópu vegna fjárfestinga Kínverja 
í innviðum Evrópu, í fjarskiptum, 
flutningum og orkuframleiðslu.

Evrópusambandið hefur hafnað 
kröfum bandarískra stjórnvalda 
um að meina Huawei uppbyggingu í 
álfunni. Ríkjum sambandsins verð-
ur gert skylt að deila gögnum sín á 
milli um netöryggisógnir við upp-
byggingu 5G farsímanetkerfis og 
móta stefnu í meðferð slíkra ógna.

Bretar samþykktu nýlega að 
Huawei kæmi að uppsetningu 5G 
háhraðanets landsins. Markaðs-
hlutdeild fyrirtækisins verði þó tak-
mörkuð við 35 prósent og búnaður 
útilokaður frá viðkvæmum „kjarna“ 
háhraðanetanna og viðkvæmum 
her- eða kjarnorkusvæðum. Líklegt 
verður að teljast að Evrópuþjóðir 
treysti á öryggismat Breta sem sagð-
ir eru standa framarlega við mat á 
hinni kínversku fjarskiptatækni.
david@frettabladid.is

Enn vara Bandaríkin 
Evrópu við Huawei
Bandaríkin þrýsta á evrópska bandamenn að byggja ekki á tækni kínverska 
fjarskiptarisans Huawei. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir tæknina 
öryggisógn sem gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir NATO samstarfið.  
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✿   Stríð á streymismarkaði Bandaríkjanna
 Áskriftarverð og leiðir

0$ 5$ 10$ 15$ 20$

0$ 5$ 10$ 15$ 20$
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Sjónvarpsefni: Stranger Things, The Crown, Mindhunter, Narcos, Glow, The Irishman, RuPaul’s Drag race

Sjónvarpsefni: The Handmaid’s Tale, Castle Rock, Casual, The Path, The Looming Tower, Into the Dark

Sjónvarpsefni: The Morning Show,  See, Dickinson, For All Mankind, Snoopy in Space, Oprah’s Book Club

Sjónvarpsefni: Friends, Game of Thrones, House of the Dragons, Green Lantern, Raised by Wolves

Sjónvarpsefni: The Marvelous Mrs. Maisel, The Grand Tour, Jack Ryan, Transparent, Fleabag, Good Omens

Sjónvarpsefni: The Mandalorian, Loki, High School Musical: The Series, Diary of a Future President
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Gæði
15.99$

Fylgir  kaupum á  
nýjum Apple tækjum 

Apple TV+
4.99$

Auglýsingaáskrift
5.99$

Áskrift án auglýsinga
11.99$

HBO MAX
14.99$

Grunnáskrift
8.99$

Grunnársáskrift
9.92$

Disney+
6.99$

Disney+ og annað efni
12.99$

Grunnáskrift
8.99$

Venjuleg
12.99$

Mikil umbylting 
er að verða í 
miðlun mynd-
efnis í heim-
inum. Af þrey-
i ng a r e f n i og 

fréttum er æ oftar miðlað beint í 
snjalltæki í stað myndlyklakerfa 
sjónvarpsstöðva. Mynddeiliþjón-
usta samfélagsmiðla eykst enn og 
stórir bandarískir efnisframleið-
endur eru æ meir í beinu viðskipta-
sambandi við alþjóðlega notendur. 
Hefðbundnum sjónvarpsstöðvum 
víða um heim er ógnað.

Stærstu streymisveiturnar
Framboði á sjónvarpsefni eykst 
sífellt. Það eru einkum banda-
rísk fjölmiðlafyrirtæki sem sækja 
á heimsma rk að. Ba nd a r ísk a 
streymisveitan Netf lix sem er 
Íslendingum vel kunn, náði í upp-
hafi miklum yfirburðum í streymi á 
kvikmyndum og sjónvarpsefni. En 
Netf lix fær æ harðari samkeppni 
á streymismarkaðinum. Auk Net-
flix, eru stærstar streymisveiturnar 
Amazon Prime Video, Hulu, Apple 
TV+, HBO Max, og Disney+.

Á vormánuðum bætist síðar Pea-
cock við sem er á vegum NBC sjón-
varpsstöðvarinnar og Universal 
kvikmyndaversins.

Harðasta samkeppnin við Netflix 
mun væntanlega koma frá stærsta 
fjölmiðlafyrirtæki veraldar, Walt 
Disney og nýrri streymisþjónustu 
þess, Disney+. Fyrirtækið á meðal 
annars 21st Century Fox og streym-
isveituna Hulu.

Disney+ býður upp á barna- og 
fjölskylduefni frá Disney sem og 
Marvel, Pixar og Star Wars. Að 
auki er fyrirtækið með ESPN+, sem 
streymir íþróttum. Fyrirtækið 
hefur boðið bandarískum áskrif-
endum streymi Disney+ á 7 banda-
ríkjadollara á mánuði eða um 874 
krónur. Fyrirtækið býður einn-
ig pakka sem inniheldur Disney 
+, ESPN+ og Hulu Live fyrir 12,99 
bandaríkjadollara mánaðarlega, 
eða um 1.622 íslenskar krónur.

Disney+ í boði hér á árinu 
Von er á Disney+ hingað til lands á 
þessu ári en Hulu kemur á alþjóða-
markaði árið 2021. Auk Netf lix 
er Prime Video frá Amazon þegar 
aðgengilegt hér á landi. Óvíst er 
hvenær Apple TV+, Hulu og Peacock 
verða aðgengilegar hér á landi.

Bandarísku fjölmiðlafyrirtækin 
eru að sækja á alþjóðamarkað. Þar 
er Evrópa umtalsverður mark-
aður, enda með tvöfalt f leiri íbúa 
en Bandaríkin og fleiri en Norður-
Ameríka í heild sinni.

Í viðtali við franska tímaritið 
Capital haustið 2018 sagði Kevin 
A. Mayer, sem stýrir alþjóðadeild 
Disney, fyrirtækið vera að undir-
búa alþjóðasókn. Þar skipti miklu 
að samevrópsk löggjöf krefjist þess 
að öll streymisþjónusta innihaldi 
að lágmarki 30 prósent sjónvarps-
efnis sem unnið er í Evrópu.

Disney+, Netf lix, og aðrir þurfa 
því að fjármagna og bjóða Evrópska 
sjónvarpsþætti og kvikmyndir, 
annað hvort með því að framleiðla 
þar efni eða með kaupum á evr-
ópsku efni. Þessi krafa mun einnig 
ná til EES ríkja, þar á meðal Íslands.

Með aðgengi íslenskra neytenda 
að æ stærri erlendum streymis-
markaði verður auðveldara að sækja 
afþreyingarefni beint í snjalltæki í 
stað þess að fara í gegnum mynd-
lykla sjónvarpsstöðva. Íslenskir 
fjölmiðlar munu þurfa að fóta sig í 
þessu breytta umhverfi. 

Stríð streymismarkaðarins harðnar
Streymisveitum bandarískra fjölmiðlafyrirtækja fjölgar enn. Þær eru yfirgnæfandi á alþjóðlegum streymismarkaði. Evrópusam-
bandið gerir þá kröfu að 30 prósent sjónvarpsefnis streymisveita á borð við Netflix og Disney+, sé evrópskt. Það mun gilda hér.

Breytingar á íslenskri 
löggjöf um fjölmiðla
Breyting á íslenskum fjölmiðla-
lögum sem lögð var til kynn-
ingar í samráðsgátt stjórnvalda 
í janúar fjallar um breytta 
myndmiðlun sjónvarpsefnis 
og markaðshlutdeild, einkum 
bandarískra streymisveitna á 
evrópskum markaði. Með því 
verður komið í lög ákvæðum 
er leiða af samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið.

Tækniþróun myndmiðlunar 
undanfarin ár hefur verið gífur-
lega hröð. Framboð streymis-
veitna, einkum bandarískra, 
hefur aukist gífurlega og á eftir 
að margfaldast.

YouTube og Facebook verði 
skilgreind sem fjölmiðlar
Flestum er kunnugt um breyttar 
áhorfsvenjur á myndmiðla, sér-
staklega þeirra sem yngri eru. 
Línulegt áhorf gærdagsins hefur 
minnkað og meira er horft á 
efni í ólínulegri dagskrá og á 
myndstreymi. 

Í auknum mæli sækir fólk 
fréttir og upplýsingar til 
mynddeiliþjónustu á borð 
við YouTube, Facebook, eða 
Insta gram. Slík fyrirtæki hafa 
ekki verið skilgreind hér sem 
fjölmiðlar en á því verður nú 
breyting. Lagt er til að slíkir 
miðlar geti fallið undir lögsögu 
fjölmiðlanefndar. Þannig er 
leitast við að koma á meira 
jafnræði fjölmiðla óháð hvaða 
miðlunarleið þeir kjósa.

Stöðva megi miðlun efnis
Í lagafrumvarpinu er einn-
ig kveðið á um lögsögureglur 
mynddeiliveitna, það er undir 
lögsögu hvaða EES-ríkis starf-
semi þeirra heyrir. Sett eru 
inn ákvæði um upprunaland 
fjölmiðlaþjónustu og hvernig 
skuli bregðast við efni sem 
sjónvarpað er frá einu ríki en 
er beint til notenda í öðru ríki. 
Að auki er heimild til að stöðva 
miðlun efnis eða grípa til við-
eigandi aðgerða, ef það ríki 
sem efninu er beint að telur 
það brjóta gróflega gegn lögum 
þess. Þá verða auglýsingareglur 
miðlana rýmkaðar.

En langmikilvægasta breyt-
ingin krafa um að 30 prósent 
af framboði myndefnis eftir 
pöntun skuli vera evrópskt, 
sýnilegt og fjölbreytt.

Ein umsögn í samráðsgátt
Drögin að breytingu á fjöl-
miðlalögum voru í samráðsgátt 
stjórnvalda frá 28. janúar og 
lauk umsagnarfresti 12. febrúar 
síðast liðinn. Það vekur athygli 
að einungis Félag heyrnarlausra 
virðist hafa sent inn umsögn 
um málið. Snéri það einkum að 
textun efnis. Frumvarpið fer 
fyrir þingið nú í vor og gert er 
ráð fyrir afgreiðslu þingsins á 
vormánuðum.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Netflix tryggði sér alheimssýningarréttinn á íslensku sjónvarpsþáttaröðinni Brot, sem heitir á ensku The 
Valhalla Murders. Netflix er krafið um að 30 prósent alls myndefnis í Evrópu sé evrópskt. MYND/SKJÁSKOT

Breytingum á íslensk-
um fjölmiðlalögum um  
myndmiðlun sjónvarps-
efnis og markaðshlutdeild 
er ætlað að innleiða 
evrópska löggjöf hér á 
landi. 
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Hönnuðir Suzuki hafa náð að sameina þægindi fólksbíls
og öryggi jeppans í Suzuki S-Cross. Fjórhjóladrifið 
og mikil veghæð gera hann öruggan og rásfastann,
mikið afl og skemmtilegir aksturseiginleikar gera
Suzuki S-Cross ótrúlega þægilegan borgarbíl.

Suzuki S-Cross er sérlega rúmgóður og með ríkulegan 
staðalbúnað.

VERÐ FRÁ KR.

4.490.000 

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

4X4
SUZUKI S-CROSS ER 
FJÓRHJÓLADRIFINN

ÖRUGGUR 
FERÐAFÉLAGI

SUZUKI S-CROSS

Suzuki á Íslandi

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:

Akureyri: Bílaríki, Glerárgötu 36. Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

Vestmannaeyjar: Bílaverkstæði Sigurjóns, Flötum 20.  



Frá degi til dags

Halldór
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Í tilefni 
aldarafmælis 
hefði farið vel 
á að umhverfi 
og umgjörð 
dómstóla 
yrði skoðuð í 
kjölinn.

 

Því eru náin, 
samfelld og 
ótrufluð 
tengsl afar 
brýn.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is
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䔀爀 樀攀瀀瀀椀渀渀 爀愀昀洀愀最渀猀氀愀甀猀 㼀

猀琀愀爀琀 昀礀爀椀爀 樀攀瀀瀀愀渀渀  瘀攀琀甀爀嘀攀氀搀甀 爀甀最最琀 

䴀氀甀洀 ∠ 匀欀椀瀀琀甀洀 ∠ 吀爀愀甀猀琀 漀最 昀愀最氀攀最 ︀樀渀甀猀琀愀

Í janúar síðastliðnum var fæðingarorlof lengt um 
einn mánuð, úr níu mánuðum í tíu, og stendur til að 
lengja það í 12 mánuði árið 2021. Eftir nýjustu breyt-
ingar fær hvort foreldri um sig fjóra mánuði, auk þess 
eru tveir mánuðir til viðbótar sem foreldrar geta ráð-
stafað að vild.

Ofangreindri lengingu á fæðingarorlofi ber að fagna, 
ekki síst því að ungbörn njóta umönnunar foreldra 
sinna lengur og að foreldar hafi jafnan rétt.

Öðru máli gegnir um einstæðar mæður. Þær áttu 
rétt á sex mánaða fæðingarorlofi fyrir lagabreytingu 
og eiga eftir breytinguna sama sex mánaða réttinn, þó 
með fáeinum undantekningum.

Á meðan réttur tveggja foreldra eykst þá stendur 
réttur einstæðra mæðra í stað. Þarna þarf að endur-
skoða reglugerð og tryggja að öll ungbörn fái sama 
tækifæri til að njóta samveru við foreldra sína, hvort 
sem það er eitt foreldri eða tvö sem eiga í hlut. Ef við 
horfum til Norðurlandanna þá eiga einstæðar mæður í 
Danmörku, Noregi og Svíðþjóð rétt á jafnlöngu fæðing-
arorlofi og tveir foreldrar. Ríkisstjórn Finnlands lagði 
síðan nýlega fram frumvarp sem bæði lengir orlof og 
eykur rétt feðra og einstæðra mæðra.

Í fáeinum tilfellum er faðirinn alls ekki inn í mynd-
inni. Einnig getur verið að það sé mjög stirt og stopult 
samband á milli verðandi foreldra. Þegar kringum-
stæður eru þannig þá er ólíklegt að faðir sæki um 
fæðingarorlof og að móðir samþykki það.

Í ljósi ofangreindra skrifa er mikilvægt að tryggja 
velferð barna og að börnum sé ekki mismunað.

Fyrsta árið í lífi sérhvers barns er mikilvægasta 
mótunarskeið bernskunnar. Því eru náin, samfelld 
og ótruf luð tengsl afar brýn og hafa áhrif á þroska 
og tengslamyndun. Í sumum tilfellum getur það líka 
verið kvíðvænlegt fyrir móður að eiga einungis kost á 
sex mánaða fæðingarorlofi. Það skapar óöryggi fyrir 
hana að vita ekki hvað tekur við að orlofi loknu, þar 
sem hvorki móðir né barn er tilbúið fyrir aðskilnað og 
dagvistunarúrræði eru ekki fyrir hendi.

Brýnt er að skoða þetta nánar með velferð barna í 
huga.

Velferð allra barna

Gærdagurinn rann upp bjartur og fagur 
víða um land og viðbúið að einhverjir 
hafi nýtt hann til útivistar. Dagar sem 
þessir eru kærkomnir, enda veðrið 
verið fremur rysjótt í vetur.

En það var tilefni til að fagna fleiru 
en veðrinu í gær, þó þau hátíðahöld hafi verið lág-
stemdari og fámennari en tilefni var til, en þá voru eitt 
hundrað ár síðan Hæstiréttur Íslands tók til starfa.

Tildrög að stofnun Hæstaréttar var langur og 
barátta landsmanna fyrir því að æðsta dómsvald 
skyldi vera í höndum Íslendinga samofin sjálfstæðis-
baráttu þjóðarinnar á 19. öld. Á heimasíðu réttarins 
segir að krafa um innlent æðsta dómsvald í íslenskum 
sérmálum hafi fyrst komið fram á þjóðfundinum 
1851. Upp frá því hafi málinu ítrekað verið hreyft en 
ekki náð fram að ganga.

Í sambandslögunum frá 1918 var fullveldi Íslands 
viðurkennt og þar með var framkvæmdarvaldi komið 
í hendur okkar sjálfra. Hæstiréttur Danmerkur hafði 
áfram æðsta dómsvald í íslenskum málum en undir-
búningur stofnunar Hæstaréttar Íslands var þegar 
hafin og tók hann formlega til starfa 16. febrúar 1920.

Rétturinn er grundvallarstofnun og táknmynd sjálf-
stæðis og fullveldis landsins. Það vekur því undrun 
að aldarafmælis hans skuli ekki minnst opinberlega 
heldur haldið einkasamkvæmi í Þjóðleikhúsinu.

Eitt höfuðeinkenni íslenskrar stjórnskipunar er 
greining ríkisvaldsins í þrjá þætti, löggjafarvald, fram-
kvæmdarvald og dómsvald. Hverjum þætti er ætlað 
að takmarka og tempra hina og minnka þannig líkur á 
ofríki og geðþóttastjórn.

Undanfarið hefur verið deilt um það hér á landi 
hvernig staðið er að dómaraskipun. Þær deilur eru 
ekki bundnar við Hæstarétt því deilt hefur verið um 
skipan héraðsdómara og kunnara er en frá þurfi að 
segja að Landsréttur  er í uppnámi vegna deilna um 
hvernig staðið var að skipun dómara við réttinn.

Fyrir utan þau þrætuepli sem borin hafa verið á 
borð fyrir landsmenn í tengslum við starfrækslu dóm-
stóla að undanförnu, verður að telja sennilegt að fjöldi 
annarra mála séu þar einnig til trafala þó þau séu 
undir yfirborðinu, enn sem komið er.

Miklu skiptir fyrir  íslenska þjóð  að búa við óháð 
dómsvald og réttaröryggi og á það við um öll dómstig.

Á vef Hæstaréttar er vitnað til orða Einars Arnalds, 
forseta réttarins þegar 50 ára afmælis hans var 
minnst : „Á Hæstarétti hvíla þær skyldur að heiðra 
þann meginrétt, sem stjórnskipun okkar er reist á.“ 
Jafnframt: „Helgustu mannréttindi verða ekki í raun 
tryggð nema í skjóli sjálfstæðs og óhlutdrægs dóms-
valds.“

Í tilefni aldarafmælis hefði farið vel á að umhverfi 
og umgjörð dómstóla yrði skoðuð í kjölinn. Dóm-
stólar njóta trausts innan við helmings þeirra sem 
reglulega eru spurðir í þjóðarpúlsi Gallup. Þó margar 
mikilvægar stofnanir samfélagsins búi við svipað eða 
lakara traust, ætti þetta að vera áhyggjuefni.

Hefði ekki átt að nýta aldarafmæli þess að æðsta 
dómsvald í íslenskum málum fluttist til landsins til 
annars en að halda einkasamkvæmi í Þjóðleikhúsinu?

Dómsvald

Oktavía Guð-
mundsdóttir
Félagi einstæðra 
foreldra

Gamlar fréttir
Í liðinni viku voru f luttar 
fréttir af því að norski bankinn 
DNB hefði sagt upp viðskiptum 
við Samherja vegna Namibíu-
málsins. Það teljast tíðindi að 
banki segi viðskiptum upp af 
siðferðilegum ástæðum.

Viðbrögð forstjóra Samherja 
voru hins vegar að þetta væri 
engin frétt. Í besta falli gömul. 
Þetta hefði legið fyrir lengi. 
Samherji hefði sjálfur sagt upp 
viðskiptunum við DNB um ára-
mót! Auk þess hefði aðeins verið 
um innlánsviðskipti að ræða.

Þegar sá sem hér heldur á 
penna var á sínum sokkabands-
árum fékk hann ráðleggingu frá 
sér eldri og reyndari á þann veg 
að ef til þess horfði að gagnaðili 
í sambandi vildi ljúka því, væri 
lykilatriði að vera fyrri til. Það 
er greinilegt að Samherjamenn 
hafa fengið sömu ráð.

Engar fréttir
Þó forstjóri Samherja hafi vitað 
af uppsögn bankans í einhvern 
tíma, en ekki aðrir, þá er það 
samt frétt. Það er frétt að eitt 
stærsta útgerðarfélag á norður-
hveli jarðar sé beðið um að taka 
saman föggur sínar og fara úr 
viðskiptum, jafnvel þótt um 
innlánsviðskipti hafi aðeins 
verið að ræða.

Í þessu sambandi má líka 
velta fyrir sér hvor sagan sé 
trúverðugri, stórútgerðarinnar 
eða bankans.  
jon@frettabladid.is
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

STARFSMANNAMÁL 
OG KJARASAMNINGAR

FRÆÐSLUFUNDIR SA 
2020

Samtök atvinnulífsins bjóða félagsmönnum sínum upp á fræðslufundi 
um starfsmannamál og kjarasamninga sem gagnast öllum sem hafa 
starfsmannamál á sinni könnu. Farið verður yfir fjölbreytt efni og 
fyrirspurnum svarað. Fundað verður um allt land. 

Meðal þess sem verður fjallað um:
•  Ráðning starfsmanna
• Helstu réttindi og skyldur starfsmanna og vinnuveitanda
• Vinnutímastytting Lífskjarasamningsins 2019-2022
• Uppsagnir og starfslok
• Orlofsréttur
• Veikindi og vinnuslys

Lögfræðingar á vinnumarkaðssviði Samtaka atvinnulífsins sjá um fræðsluna.

Fundirnir eru opnir starfsfólki aðildarfyrirtækja SA.
Vinsamlegast skráið þátttöku á www.sa.is.

REYKJAVÍK
Þriðjudaginn 18. febrúar kl. 9.00-12.30
á Hilton Reykjavík Nordica

Það eru margar kröfugerð-
irnar um þessar mundir. 
Um hækkun lægstu launa, 

styttingu vinnuvikunnar, lúsa- og 
njálgálag á leikskólum og alls konar 
fleira. Vonandi finna hinir deilandi 
aðilar einhvern snertiflöt og ná að 
skilja hver annan sem fyrst, svo 
ekki komi til frekari verkfalla. Hitt 
er aftur annað: Á þessum kröfu-
gerðartímum er ekki vitlaust fyrir 
fólk að efna til sjálfsskoðunar og 
velta fyrir sér út frá eigin brjósti 
hverjar séu kröfurnar. Hvað vill 
maður? Það er öllum hollt að velta 
því fyrir sér og það sem meira er: 
Fyrir þá sem standa fremst í víglínu 
kröfugerðanna getur verið athyglis-
vert að heyra hverjar kröfur ann-
arra eru til lífsins og tilverunnar. 
Ekki eru nefnilega allir eins.

Hér koma mínar kröfur í fljótu 
bragði. Þetta þarf að gera, helst 
núna strax, svo lífsskilyrði mín 
verði betri.
1.  Að fólk hætti skætingi á sam-

félagsmiðlum, uppnefnum og 
fordómum. „Forréttindakonur“, 
„elíta“, „sófakommi“, „pabba-
strákur“. Ég meika þetta ekki. 
Ég verð dapur og niðurdreginn 
þegar ég fer inn á suma þræði, og 
ég vil ekki vera dapur og niður-
dreginn. Reglan er þessi: Það sem 
þú getur ekki sagt við manneskju 
augliti til auglitis geturðu heldur 
ekki sagt við hana/um hana á 
netinu. Svo geri ég þá kröfu að 
við höfum viðurlögin eins og 
í slönguspili. Sá sem eys skít á 
fésinu þarf að fara aftur á byrj-
unarreit. Engir vinir. Engin læk. 
Safna þarf öllu aftur.

2.  Að verðbólga verði lág. Þetta 
hljómar auðvitað mjög hefð-
bundið og gamaldags, en er 
vitaskuld algjört lykilatriði. Fyrir 
skuldsett fólk og fólk á leigu-
markaði — og bara alla — yrði 
það algjör katastrófa ef verð-
bólga færi af stað. Passa þetta, þið 
aðilar vinnumarkaðarins.

3.  Að ekki sé talað í bíó. Mér finnst 
að það eigi að vera hægt að skjóta 
upp sætum þeirra sem tala í bíó.

4.  Meiri upplýsingar. Ég er stundum 
verulega týndur í umræðunni 
um hitt og þetta hér á landi. Nú 
er til dæmis kjarabarátta í gangi. 
Ég fæ glefsur upplýsinga héðan 
og þaðan. Á sorphirðufólk að fá 
850 þúsund á mánuði? Eru raun-
verulega bara einstæðar mæður 
á lægstu laununum? Hvað með 
einstæða feður? Meðlagsgreið-
endur? Námsmenn sem eru 
að safna sér fyrir heimsreisu? 
Er ekki alls konar fólk á lægstu 
launum? Er ekki hægt að koma 
til móts við fólk sem á raun-
verulega erfitt, eins og einstæð 
foreldri, með öðru móti en 
einungis launahækkunum, eins 
og hækkun barnabóta og skatta-
breytingum? Hlutlaus frétta-
skýring væri snilld.

5.  Að auðlindar þjóðarinnar séu 
ekki gefnar, Rio Tinto eða öðrum.

6.  Að fólk hætti að beita félags-
legum matarþrýstingi á þorra-
blótum. Ég er ekki að fara að 
borða hrútspunga og svoleiðis 
dót. Ég nenni ekki að fá svipi frá 
fólki út af því. „Hvað, ætlarðu 
ekki að fá þér auga?“ „Uuuu, nei.“ 
Hvað er fólk að skipta sér af því 
hvað aðrir borða? Einu sinni 
reyndi ég að fela sviðna löpp 
undir rófustöppu. Var nappaður 
og niðurlægður. Það situr í mér.

7.  Að menntun skipti einhverju 
máli og sé metin til fjár. Ef við 
gleymum þessu getum við lokað 

Mínar kröfur
sjoppunni. Menntunarstig er 
grundvallaratriði fyrir sam-
keppnishæfni, nýsköpunargetu, 
fjölbreyttni í vinnutækifærum 
og guð má vita hvað. Sem minnir 
mig á það:

8.  Að námslánin mín lækki ein-
hvern tímann, eftir áratuga 
afborganir. Ég á í alvöru í vand-
ræðum með að mæla með því við 
börnin mín að þau taki námslán.

9.  Að vinnuveitendur treysti starfs-
fólki sínu fyrir sveigjanleika. Mér 

finnst það mjög góð þróun að 
það eigi að stytta vinnuvikuna. 
Næsta skref er að hafa vinnu 
almennt meira verkefnabundna, 
þegar því er komið við. Að fólki 
ráði sér meira sjálft.

10.  Að heilbrigðiskerfið sé gott og 
bjóðist öllum. Réttarkerfið líka.

11.  Kynjajafnrétti ríki. Og bara jafn-
rétti yfir höfuð. Hommi, lesbía, 
trans, fatlað fólk, öryrki, gagn-
kynhneygður, kynlaus, trúlaus, 
búddatrúar, múslimi, gyðingur, 

kristin. Skiptir ekki máli.
12.  Að Ísland verði algjörlega kol-

efnishlutlaust samfélag og helst 
gott betur. Með tækni getum við 
beinlínis minnkað CO2 í and-
rúmsloftinu. Ísland á að vera til 
fyrirmyndar og öðrum þjóðum 
leiðarljós í umhverfismálum. 
Ljós í myrkrinu. Ekki bara betri 
en Kína, eins og sumir virðast 
telja nóg. Það er dapurlegt metn-
aðarleysi.

13.  Að maður geti farið út að borða 

án þess að þurfa að ráðfæra sig 
við bankann. Að lítið bjórglas 
kosti 1600 krónur er kjánalegt 
fyrir alla.

Þar hafiði það. Þetta hefur auð-
vitað enga þýðingu. Viðsemjandi 
minn er enginn og tilhugsunin um 
að ég fari í verkfall er í besta falli 
hlægileg. En samt. Það er mikil-
vægt að vita nokkurn veginn hvað 
maður vill. Ég hvet aðra til að setja 
saman sína lista.

Og berja í borðið.
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FÓTBOLTI Son Heung-Min var hetja 
helgarinnar þegar hann skoraði 
sigurmark Tottenham gegn Aston 
Villa þegar nokkrar sekúndur voru 
eftir. Son skoraði eftir skelfileg mis-
tök Björn Engels í vörn Aston Villa 
og kom Kóreumaðurinn boltanum 
fram hjá Pepe Reina. Örskömmu 
síðar var leikurinn f lautaður af. 
Þetta var áttunda mark Son í deild-
inni en hann hefur skorað 51 mark 
og gefið 26 stoðsendingar síðan 
hann kom til Totten ham fyrir fimm 
árum. Enginn frá Asíu hefur skorað 
meira en hann í enska boltanum.

Son kom upp í gegnum aka-
demíuna í FC Seoul en faðir hans, 
Son Woong-jung, þótti liðtækur 
fótboltamaður og spilaði einn 
landsleik með Suður Kóreu. Þegar 
hann var aðeins 16 ára gekk hann í 
raðir Hamburger SV í Þýskalandi. 
Þegar hann mátti loks skrifa undir 
atvinnumannasamning gerði hann 
það með bros á vör. Hann var fljótur 
að skapa sér nafn í búndeslígunni 
og spáðu fjölmiðlar að hann gæti 
fetað í fótspor Cha Bum-kun, goð-
sagnarinnar frá Kóreu ef hann héldi 
áfram á sömu braut.

Bayer Leverkusen tilkynnti 2013 
að það hefði keypt Son á 10 millj-
ónir evra og varð hann þar með 
dýrasti leikmaður félagsins. Honum 
tókst  að enda í tveggja stafa tölu 
þegar kemur að mörkum. Síðasta 
tímabilið sitt með Leverkusen 
skoraði hann 17 mörk og Totten-
ham bankaði á dyrnar. Splæsti 22 
milljónum punda í guttann árið 
2015 og varð hann þar með dýrasti 
leikmaður Asíu frá upphafi.

Það gekk reyndar ekkert of boðs-
lega vel að aðlagast enska boltanum 
og skoraði Son aðeins fjögur mörk 
í 28 leikjum fyrsta tímabilið. Hann 
byrjaði aðeins 13 leiki og vildi fara. 
Suðaði víst mikið í Mauricio Poc-
hettino stjóra liðsins að fá að yfir-
gefa Lundúnaliðið og fara aftur 
til Þýskalands. En hann ákvað að 
berjast fyrir sæti sínu og tók stakka-
skiptum tímabilið eftir.

Fyrir þetta tímabil var hann 
kominn með 41 mark fyrir Totten-
ham og var af f lestum talinn einn 
mikilvægasti leikmaður liðsins. 
Hann hefur þó ekki beint verið í 
fréttum bara fyrir markanef sitt 
og gæði, bros og almenna kurteisi. 
Hann náði þeim vafasama heiðri að 
vera rekinn af velli þrisvar sinnum 
á árinu 2019. Það er jafn oft og Eric 
Cantona tókst að láta reka sig útaf 
á sínum ferli í enska boltanum. 
Samt er ekki eins og Son sé grófur. 
Séu rauðu spjöldin skoðuð kom 
það fyrsta gegn Bournemouth þar 
sem Son brást við grófri tæklingu. 
Það seinna kom gegn André Gomez 
leikmanni Everton. Flestir þekkja 
það spjald og fundu margir til með 
Son þegar hann gekk grátandi af 
velli. Það þriðja var svo gegn Chel-
sea þegar hann var sakaður um að 

sparka í Antonio Rudiger. Stuðn-
ingsmenn Tottenham og aðrir 
áhugamenn muna samt meira eftir 
sprettum hans og mörkum. Hann á 
væntanlega mark tímabilsins eftir 
ótrúlegan sprett gegn Burnley og 
það munu fleiri rifja upp gæði hans 
en grófleika.

Son er stærsta stjarna lands-
ins. Andlit kóreska fótboltans út á 
við. Hálfgerður Ronaldo þeirra og 
eftir viðureignir Tottenham eru 
sérþættir um Son sýndir þar sem 
allar hreyfingar hans eru krufðar 
til mergjar. Ungir krakkar í Kóreu 
fara svo út á götu og reyna að herma 
eftir honum. Hann lifir líka eins og 
stjarna. Er með módelum og leik-
konum frá heimalandinu en ætlar 
þó ekki að gifta sig fyrr en skórnir 
eru farnir upp í hilluna. Son hefur 
verið í samböndum með kóresku 
poppstjörnunum Bang Min-ah og 
Yoo So-young en er nú maður ein-
samall.

Ástin í lífi hans eru því bílarnir 
hans því bílasafn hans telur ansi 
fallega bíla og er metið á mörg 
hundruð milljónir samkvæmt The 
Sun. Þar má finna Ferrari LaFerrari 
en aðeins 499 slíkir bílar voru gerð-
ir. Það gat ekki hver sem er keypt 
sér slíkan bíl og þurfti Son ásamt 
hinum kaupendunum að uppfylla 
ströng skilyrði. Hann þurfti reynd-
ar að sprauta sinn bíl svartan því 
Totten ham bannar honum að eiga 
rauða bíla vegna rígsins við  Arsenal. 
Þá er að finna í skúrnum hans 
Bentley, Range Rover og Maserati 
sport jeppa svo nokkrir séu nefndir.  
benediktboas@frettabladid.is

Kátur, glaður   
og geggjaður  
frá Kóreu
Son Heung-Min var hetja Tottenham þegar 
hann skoraði sigurmark liðsins í uppbótartíma 
gegn Aston Villa. Son elskar sportbíla, ætlar 
ekki að gifta sig fyrr en ferillinn er búinn og er 
þekktur fyrir brosmildi sína. Samt er hann einn 
grófasti leikmaður enska boltans.

Son Heung-min er einn fyrsti leikmaðurinn sem Jose Mourinho, nýr stjóri Tottenham, setur á blað. Son er orðinn 
markahæsti Asíumaðurinn eftir að hafa skorað tvö í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég elska hann, 
svo ég get rétt 

ímyndað mér hvernig 
fólki sem hefur verið 
með honum hérna í 
fjögur eða fimm ár 
líður. Hann er frábær 
strákur.

Jose Mourinho

 Ég sendi honum 
skilaboð og hann 

sendi mér skilaboð til baka. 
Mér líður enn mjög, mjög 
illa yfir þessu. Síðustu dagar 
hafa verið mjög erfiðir. Ég 
sendi honum skilaboð og 
óskaði honum þess besta og 
bað hann, fjölskyldu hans 
og liðsfélaga afsökunar.“
Son Heung-Min um André Gomez

HETJA HELGARINNAR
Son Heung-Min

Son Heung-Min er fæddur 8. júlí 
1992 í borginni Chuncheon í Suður 
Kóreu. Foreldrar hans eru Won Jung 
Son og Eun Ja Kil. Hann ólst upp í 
Nýja Sjálandi fyrstu árin en snéri 
til baka um níu ára aldurinn. Faðir 
hans lék einn landsleik fyrir Suður 
Kóreu og fór að einbeita sér að 
þjálfun eftir ferilinn. Hann þjálfaði 
Son fyrstu árin og leyfði honum 
ekki að spila leiki fyrr en hann var 
búinn að fullkomna tæknina.

 Síðan Son kom inn í 
deildina hefur hann 
spilað 151 leik í deild-
inni og skorað í þeim 51 
mark. Hann er ekki fræg-
astur fyrir sín skallamörk 
en hefur sett þrjú slík, 28 
hafa komið með hægri og 
20 með vinstri.

mailto:benediktboas@frettabladid.is
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Hjónin Hrannar Hólm og Halla Benediktsdóttir segja Kaupmannahöfn vera lifandi, afslappaða og frábæra borg sem endalaust sé hægt að kanna. 

Leiða Íslendinga um 
kóngsins Köbenhavn
Hjónin Halla Benediktsdóttir og Hrannar Hólm hafa verið búsett í Kaup-
mannahöfn um árabil. Þau hafa verið saman í hartnær 40 ár og vita fátt 
skemmtilegra en að kanna þessa merkilegu borg og kynna hana fyrir öðrum.
Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Óhætt er að fullyrða að hjón-
in Halla Benediktsdóttir 
og Hrannar Hólm séu sam-

stíga í lífinu. „Við fæddumst bæði 
og ólumst upp í Keflavík,“ segir 
Hrannar. „Halla er umsjónarmað-
ur Jónshúss og hefur verið síðan 
2015 og ég starfa sem ráðgjafi í 
viðskiptaþróun, leiðsögumaður og 
þjálfari í körfubolta.“

Heilluð af hygge og mannlífi
„Við höfum áhuga á fjölskyldu, 
vinum og lífinu og eigum tvö börn, 
þau Helenu Brynju og Helga Benna 
en þau eru bæði uppkomin og búa 
í Kaupmannahöfn,“ segir Halla. 
„Við kynntumst fyrir alvöru árið 
1983 og höfum verið saman síðan, 
í 37 ár. Kynntumst einfaldlega af 
því að við vorum bæði unglingar í 
Keflavík á sama tíma. Þá er eigin-
lega útilokað að kynnast ekki.“

Halla og Hrannar hafa búið í 
Kaupmannahöfn í rúman áratug 
þrátt fyrir að það hafi ekki upp-

haflega verið áætlunin. „Það var 
árið 2009, vegna starfa Hrannars 
hjá félaginu Capacent, sem á þeim 
tíma var með mikla starfsemi í 
Kaupmannahöfn. Ætluðum að 
vera í þrjú til fimm ár, en þau eru 
nú að verða ellefu, og ekki sér fyrir 
endann á dvölinni,“ segir Halla.

Ástæðurnar fyrir langdvölinni 
eru ótalmargar. „Lífið í borginni, 
aflsappaður lífstíllinn, lífsgæðin, 
hygge, mannlífið, fjölbreytileik-
inn, gerólík hverfin, vera laus við 
bílinn, hjólamenningin, hefðirnar, 
julefrokost, útiveran, baðstrend-

urnar og bátarnir á sumrin, göt-
urnar, byggingarnar, sagan, söfnin, 
maturinn, vertshúsin, árstíðirnar, 
samfélag Íslendinga í borginni, 
tenging Íslands við borgina, Jóns-
hús. Eiginlega allt. Kaupmanna-
höfn er frábær borg.“

Vildu kynnast borginni betur
Þau segja skoðunarferðirnar um 
Kaupmannahöfn hafa byrjað eftir 
að Halla var ráðin til starfa í Jóns-
húsi. „Við byrjuðum fljótlega eftir 
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FERMINGARBLAÐ  
FRÉTTABLAÐSINS
Veglegt sérblað Fréttablaðsins um ferminguna
kemur út þriðjudaginn 10. mars.

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

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími 550 5654

jonivar@frettabladid.is

Arnar Magnússon
Sími 550 5652

arnarm@frettabladid.is

Atli Bergmann
Sími 550 5657

atlib@frettabladid.is

Ruth Bergsdóttir
Sími 694 4103

ruth@frettabladid.is

Hjónin Hrannar og Halla eru alsæl í Kaupmannahöfn. 

Halla og Hrannar á góðri stundu.

að Halla fór að vinna í Jónshúsi 
vegna þess að við vildum kynnast 
borginni betur, sögu borgarinnar 
og ekki síst lífi Jóns Sigurðssonar 
og tengingum borgarinnar við 
Ísland í gegnum aldirnar, þann-
ig að við gengum um borgina, 
tókum myndir og kynntum okkur 
söguna.“ útskýrir Hrannar.

Hjónin ákváðu að deila ævintýr-
um sínum með vinum og vanda-
mönnum. „Við settum göngurnar 
á Facebook, vildum athuga hvort 
aðrir hefðu áhuga á að fylgjast 
með, og það reyndist raunin,“ segir 
Halla. „Við höfum því haldið áfram 
og alls eru göngurnar á Facebook 
orðnar 27. Við höfum gaman af 
því að kynna Íslendingum gömlu 
höfuðborgina, því áhuginn er 
fyrir hendi, og staðreyndin er sú 
að margir Íslendingar sem koma 
til Kaupmannahafnar fara á mis 
við margt það áhugaverðasta sem 
borgin hefur upp á að bjóða.“

Viðbrögðin hafa verið framar 
öllum vonum. „Algerlega frábær, 
langt umfram væntingar. Mjög 
margir fylgast með og margir hafa 
haft samband, lýst yfir ánægju 
og leitað ráða. Fólk hefur leitað 
til okkar og það varð til þess að 
við fórum að ganga og hjóla um 
borgina með íslenska ferðamenn 
og vinnuhópa, og aðra sem hafa 
áhuga.“

Boltinn fór f ljótt að rúlla og 
bjóða þau núna upp á skoðunar-
ferðir um borgina. „Ásta Stefáns-
dóttir, vinkona okkar, slóst í hóp-
inn og við buggum til „Ferðir um 
Kaupmannahöfn“ sem hefur notið 
mikilla vinsælda og við höfum 
farið með fleiri hundruð manns 
í ferðir um borgina, gangandi og 
hjólandi, og erum rétt að byrja,“ 
segir Halla.

Líflegt og fjölbreytt mannlíf
Þegar Halla og Hrannar eru spurð 
að því hvað sé skemmtilegast að 
gera í Kaupmannahöfn stendur 
ekki á svörum. „Fara í göngu eða 
hjólaferð með okkur, að sjálf-
sögðu, kynnast borginni og því 
sem hún hefur upp á að bjóða. 
Heimsækja Jónshús. Fá sér smørre-
brauð á einum af fjölmörgum 
góðum stöðum borgarinnar, fara 
af Strikinu, kynnast lífsstílnum 
og skoða til dæmis Pissurennuna, 
Norðurbrú og Vesturbrú. Borða 
á réttu veitingastöðunum. Fara í 
Torvehallerne, út á Refshalaeyju, í 
Kjötbæinn, og auðvitað kíkja við 
á BoBi bar og fá sér harðsoðið egg 
með sinnepi.“

Eitt frægasta kennileiti Kaup-
mannahafnar er að sjálfsögðu Litla 
hafmeyjan en hversu spennandi 

þykir fólk hún vera? „Við vitum 
ekki um fólk almennt, en það eru 
alla vega um þrjár milljónir sem 
skoða hana ár hvert, svo ef marka 
má það, þá já, hún heillar greini-
lega fólk. Hún er nú frekar lítil, 
blessunin, en sagan um hana er 
sorgleg og H.C. Andersen lík-
lega frægasti Daninn, svo það er 
eitthvað sjarmerandi við hana, 
sitjandi á steininum í f læðarmál-
inu,“ svarar Halla.

Þá segja þau hverfið sem þau búa 
í vera í uppáhaldi ásamt fleirum. 
„Já, f leiri en eitt, reyndar. Okkar 

eigið hverfi, Nýja Kaupmanna-
höfn, er aldeilis ljómandi skemmti-
legt; frábær söfn og fallegir garðar. 
Miðaldabærinn hefur söguna og 
sjarmann, einnig Pissurennan. 
Friðriksstaðir skarta ótrúlegum 
byggingum og Norðurbrú er afar 
líf leg og þar er mannlífið ótrúlega 
fjölbreytt.“

Mikið úrval veitingastaða
Þau segja ekki auðvelt að velja 
uppáhaldsveitingastað. „Við 
hjónin borðum oft á veitinga-
stöðum, sér í lagi á sumrin. Í 

Kaupmannahöfn er hægt að fá 
allt sem hugurinn girnist, úrvalið 
endalaust og gæðin mikil. Enda 
matartúrismi orðinn big bisness 
í borginni,“ segir Hrannar. „Við 
höfum mjög gaman af því að fá 
okkur smørrebrauð í hádeginu, og 
af mörgum góðum smørrebrauðs-
stöðum getum við til dæmis nefnt 
Nyboders Køkken, Husmanns 
Vinstue og Aamanns1921. Þess 
utan eru örugglega 50 veitinga-
staðir sem eru í uppáhaldi hjá 
okkur, allt eftir því hverju er verið 
að leita að.“

„Ravage við Kóngsins nýjatorg 
er frábær á sumrin; Torvehallerne 
hefur allt sem hugurinn girnist; 
Llama og Pluto eru alger snilld 
þegar verið er að fara út á lífið; 
Friheden á Norðurbrú og H15 
í Kjötbænum eru nýjir, cool og 
frumlegir. Ravnsborg Vinbar á 
Ravnsborggade er alltaf góður og 
Red Box og Vietnamese á Stóru 

Kóngsinsgötu eru frábærir. La 
Veccia Signora og Fiat eru uppá-
halds Ítalirnir, Kødbyens Fiskebar 
er geggjaður og Gasoline Grill býr 
til bestu hamborgara í heiminum,“ 
segir Halla.

Úrvalið af börum er ekki síðra. 
„Okkar hverfisbarir eru Svarti 
Svanurinn og Borgarkráin, en 
annars eru barirnir í borginni 
bæði margir og breytilegir. Af 
bjórbörum eru til dæmis Mikkeller 
og Ölbarinn við vötnin, Søerne, í 
uppáhaldi. Á sumrin eru Toldbo-
den við ströndina og Herkúles í 
Kóngsins garði alltaf skemmtilegir. 
Brúnu vertshúsin, bódegurnar, eru 
einnig mörg, BoBi er bestur. Einnig 
eru í Kaupmannahöfn verulega 
margir góðir vínbarir, sem eru 
jú allt öðruvísi en bjórbarirnir, 
við förum stundum á Barlie, R og 
Nærver, sem er við íslenska sendi-
ráðið.“

Sundsprettir, sólskin og saga
En hvaða barir og túristastaðir 
eru vinsælastir meðal Íslendinga? 
„Frægasti og klassískasti „Íslend-
ingabarinn“ er auðvitað Vínstofa 
Hvíts, Hviids Vinstue, sem er alltaf 
vinsæl, ekki síst meðal íslenskra 
ferðamanna. Af öðrum Íslend-
ingabörum, meira fyrir „lókal“ 
Íslendinga, má nefna Café Salonen 
í Pissurennunni, enda rekinn af 
Íslendingi. Góð stemmning þar og 
huggulegheit. Klassísku túrista-
staðirnir í Kaupmannahöfn sem 
allir þekkja eru hugsanlega Tívolí, 
Nýhöfn, Hafmeyjan, Amalíu-
borg, Kristjanía og Strikið,“ segir 
Hrannar.

Það er margt um að vera í 
borginni, allan ársins hring. „Á 
Ofelíu ströndinni á sumrin er 
mikið mannlíf, tónlist, sund-
sprettir og sólbað. Allir í stuði. Svo 
má nefna Rósenborgargarðinn, 
eða Kóngsins garðinn, Kongens 
Have, sem er uppáhalds útiveru-
svæði Kaupmannahafnarbúa og 
líka okkar, enda risastór, f lottur 
og í næsta nágrenni við Jónshús. 
Þar er hægt að hygge, lesa, prjóna, 
slaka á, borða nesti, drekka vínglas 
og sofa.“

Þá nefna þau nokkrar áhuga-
verðar sögulegar byggingar sem 
vert er að skoða. „Svo er auðvitað 
allt sem Kristján fjórði byggði, f lest 
frá 1620 til 1650. Margar stórkost-
legar byggingar, eins og Rósen-
borgarhöll, Sívali turninn, Børsen 
og Nýbúðir. Maður þreytist aldrei 
á að skoða þær.“

Hægt er að fylgjast með og hafa 
samband við þau hjón í gegnum 
Facebook undir „Halla og Hrannar 
á göngu um Kaupmannahöfn“ og 
á: ferdirumkbh.dk.

Framhald af forsíðu ➛

Staðreyndin er sú 
að margir Íslend-

ingar sem koma til 
Kaupmannahafnar fara á 
mis við margt það áhuga-
verðasta sem borgin 
hefur upp á að bjóða.
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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

Fold fasteignasala, s. 552 1400 kynn-
ir: Fallegt eldra einbýlishús á tveim-
ur hæðum á rólegum, fallegum stað 
við Hraunbrún í Hafnarfirði.

Á fyrstu hæð er forstofa með fataskáp, tvær 
stofur með eikarparketi, herbergi sem er í dag 
notað sem sjónvarpsherbergi en getur nýst sem 

svefnherbergi, baðherbergi er f lísalagt með sturtu-
klefa. Inn af baðherbergi er þvottahús og geymsla með 
útgangi út á lóð. Eldhús með fallegri eldri innréttingu 
og vinylparketi. Nýleg AEG-eldavél með keramik-
helluborði, borðkrókur og búr innaf eldhúsi. Frá eld-
húsi er gengið út í garðskála.

Bílskúr með hita, vatni og rafmagni og nýlegri fleka-
hurð með opnara. Inn af bílskúr er vinnuherbergi. 
Þessi hluti, þ.e. bílskúr er byggður 2013.

Önnur hæð. Fjögur svefnherbergi. Hjónaherbergið 
er mjög rúmgott og útgengi út á stórar svalir frá því. 
Plastparket er á tveimur herbergjum, korkur á einu og 
spónaparket á einu. Snyrting með glugga. Geymsluris 
er yfir 2. hæðinni. Timburgólf á milli hæða.

Á lóðinni er lítil geymsla með bárujárnsþaki. Hita-
kompa er í kjallarrými. Að sögn seljanda er rafmagns-
tafla og raflagnir nýlegar. Nýleg inntök á köldu og heitu 
vatni. Gluggar nýlegir að hluta. Húsið er skráð byggt úr 
holsteini en að sögn seljanda en bílskúr steyptur, við-

bygging inn af stofu, forstofa og garðskáli eru úr timbri. 
Að sögn seljanda eru frárennslislagnir frá salerni 
endurnýjaðar ca. 1995.

Nánari upplýsingar hjá Fold fasteignasala, Sóltúni 
20, 105 Reykjavík., fold@fold.is Sími 552 1400 / utan 
skrifstofutíma: Viðar 694-1401, Einar 893-9132, Gústaf 
895-7205. www.fold.is 
Opið hús á morgun, 18. febrúar, að Hraunbrún 26 í 
Hafnarfirði, kl. 16.30-17, verið velkomin!

Einbýlishús á fallegum stað
Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

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

Rauðamýri 1 - 270 Mos 

 
Opið hús þriðjud. 18. Feb.  
frá kl. 17:45 til 18:15  
Björt og rúmgóð 149,2 m2, 4ra herberg-
ja endaíbúð á 2. hæð ásamt bílastæði 
í bílageymslu. Tvennar svalir.  Eignin 
skiptist í anddyri, stofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
Sérgeymsla í kjallara. V. 53,5 m.

Snæfríðargata 26 - 270 Mos

 
Fallegt 152,2 m2 einbýlishús á einni hæð 
í byggingu með bílskúr. Húsið afhendist  
fokhelt á byggingarstigi 4, auk þess sem 
búið er að einangra þak og ganga frá 
rakasperru. Inntök eru komin inn og tengd. 
Lóð er komin í rétta hæð og tilbúin undir 
þökur og búið að jarðvegsskipta í bílaplani. 
V. 61,5 m.

Þúfa 12 - Kjós 

 
Þúfa 12 er 54,7 m2 sumarbústaður á 2520 
m2 eignarlandi í Kjósinni. Stór timbur-
verönd með geymsluskúrum. Húsið er 
timburhús byggt árið 2006. Rigningavatni 
hefur verið safnað í vatnstanka til að nota í 
húsinu. V. 12,4 m

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

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI
Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

Opið hús þriðjudaginn 18. febrúar  
frá kl. 17:00 til 17:30

84,9 m2 endaíbúð með sérinngangi á 2. hæð. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, geymslu, eldhús og stofu. Við 
hlið inngangs í íbúðina er köld geymsla. Svalir 
í suður. Góð staðsetning, stutt í leikskóla, 
skóla, sundlaug og World Class. 

V. 42,8 m.

Skeljatangi 39 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 18. febrúar  
frá kl. 17:45 til 18:15

Rúmgóð og björt 106,3 m2, 3ja herbergja íbúð 
með mjög fallegu útsýni á efstu hæð, ásamt 
tveimur 28 m2 bílskúrum(samtals 56 m2). 
Íbúðin skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, 
forstofugang, baðherbergi, þvottahús/geyms-
lu, eldhús, stofu og sólstofu. Íbúðinni fylgja 
tveir 28,0 m2 bílskúrar sem liggja saman, búið 
er að opna á milli bílskúranna. V. 56,8 m. 

Bjartahlíð 9, íbúð 302 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 19. febrúar  
frá kl. 18:00 til 18:30

Falleg og rúmgóð 122,8 m2, 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð með sérinngangi. Íbúðin skiptist í 
þrjú svefnherbergi, forstofu, geymslu(hægt 
að nota sem aukaherbergi), baðherbergi, 
þvottahús, hol, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 
köld útigeymsla á lóð. Svalir í suðvesturátt. 
Gott skipulag. Mikil lofthæð sem gerir eignina 
bjarta og skemmtilega.  V. 53,8 m.

Tröllateigur 17 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 19. febrúar  
frá kl. 17:00 til 17:30

Fallegt 327,8 m2 einbýlishús á pöllum með 
tvöföldum bílskúr. Mikið útsýni er frá húsinu. 
Stórt hellulagt bílaplan. Tvennar svalir og stór 
timburverönd með heitum potti. Stórar stofur 
og rúmgóð svefnherbergi. Eignin var mikið 
endurnýjuð árið 2017. 

V. 113 m.

Ásland 18 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

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

Fallegt 291,8 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með rúmgóðum bílskúr og auka 
íbúð á neðri hæð, á 1016 m2 lóð. Eignin er 
skráð 291,8 m2, þar af er efri hæð skráð 
143 m2, bílskúr 46,8 m2 og neðri hæð 102 
m2. Eignin getur verið laus fljótlega. Efri 
hæðin skiptist í fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhúsmeð 

borðkrók, stofu og borðstofu, sjónvarpshol, geymslu og bílskúr. Íbúð á neðri hæð skiptist 
í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi, þvottahús og forstofu. V. 94,9 m.

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

Falleg 116,1 m2, 4ra herbergja íbúð á þriðju 
hæð (gengið upp tvær hæðir) á vinsælum 
stað, með góðu útsýni til suðvesturs. 
Mjög björt eign með mikilli lofthæð. Eignin 
skiptist í anddyri stofu/borðstofu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvotta-
hús. Sérgeymsla í sameign. 

V. 53,5 m.

Opið hús þriðjudaginn 18. febrúar  
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. 56,9 m.

Arkarholt 14 - 270 Mosfellsbær 

Kópalind 1, íbúð 302 - 201 Kópavogur 

Stórikriki 1A, íbúð 203 - 270 Mosfellsbær 

Laust við kaupsamning

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Auka íbúð á neðri hæð

Opið hús á morgun, 18. febrúar, að Hraunbrún 26 í 
Hafnarfirði, kl. 16.30-17. Verið velkomin!



GÓÐ STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS 
Í GARÐABÆ

Falleg fimm herbergja sérhæð ásamt innbyggðum bílskúr. Íbúðin er á jarðhæð og nýtist eins og endaraðhús. Gengið er út í garð frá sólskála til 
vesturs og austurs. Sérinngangur og sérafnotareitur að framan. Nýlegt járn er á þaki. Gott geymsluloft yfir íbúð og fullbúinn bílskúr. Húsið er 
innst í rótgróinni botnlangagötu.

 HEIÐNABERG 16, 140,4 m2 

111 REYKJAVÍK, 54.900.000 kr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Tómasarhagi 38,  góð 77.2 fm þriggja herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi.   
Nýendurnýjað baðherbergi. 

 TÓMASARHAGI 38, 77,2 m2

107 REYKJAVÍK, 40,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Glæsilegt hús við Laufásveg 25 Reykjavík. Um er að ræða hæð og ris ásamt 
geymslulofti. Bílskúr á lóð fylgir eigninni en ekið er í hann frá Þingholtsstræti. Gengið er 
að húsinu bæði frá Laufásvegi og Þingholtsstræti. Húsið er nýlega standsett að utan en 
þarfnast töluverðra endurnýjunar að innan. Tveir inngangar eru í eignina.

 þriðjudaginn 18. feb. kl. 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 LAUFÁSVEGUR 25, 199,9 m2

101 REYKJAVÍK, 78,0 mkr.

Bergþórugata 7,  54,5 fm virkilega falleg endurnýjuð íbúð á besta stað í miðbænum.  
Eignin er öll frá grunni. Sameiginlegur lokaður garður fylgir eigninni.

  mánudaginn 17. feb. kl. 17.0-17.30OPIÐ HÚS

 BERGÞÓRUGATA 7, 54,5 m2

101 REYKJAVÍK, 38,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Brekkugata 22, Garðabær. Fimm herbergja parhús í byggingu.
Fallegt 200 fm fimm herbergja parhús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. 
Brekkugata 22-24 í Urriðaholti, 210 Garðabær. Húsið skilast tilbúið til innréttinga með 
þeim breytingum sem sjá má af skilalýsingu. 

 BREKKUGATA 22,  200,8 m2

210 GARÐABÆR, 79,9 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN

Björt og skemmtileg samtals 70,6 fermetra þriggja herbergja íbúð á 2.hæð í klassísku 
fjölbýlishúsunum við Hringbrautina. Íbúðin er í enda hússins á annarri hæð með 
horngluggum í stofu og svefnherbergi, og rýmin þess vegna björt og vistleg. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. feb. kl. 16:00 - 16:30

 HRINGBRAUT 58, 70,6 m2

101 REYKJAVÍK, 36,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Sérlega falleg og vel skipulögð sérhæð í fjórbýli í hjarta Vesturbæjarins. Þrjú 
svefnherbergi. Mikið endurnýjuð eign, nýtt parket og nýtt eldhús. Stofa og svalir til 
suðurs, gott útsýni og mikil birta. Hús mikið endurnýjað, þar á meðal ný steining að utan. 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. feb. kl. 17:00 - 18:00

 GRENIMELUR 40, 109, m2

107 REYKJAVÍK, 63,9 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.

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

 AUSTURBRÚN 4, 48,1 m2

104 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

3ja herbergja íbúð með sérinngang  á jarðhæð í algerlega ný uppgerðu húsi í miðbænum.  
Íbúðin er fullbúin með gólfefnum og öllum innréttingum. Baðherbergi er með dúk á gólfi, 
innréttingu og sturtuklefa og tengi f. þvottavél. Eldhús er fullbúið með hvítri innréttingu og 
stein á borði. Parket er á eldhúsi, stofu og svefnherbergi. LAUS við kaupsamning.

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

 HVERFISGATA 86, 58,8 m2

101 REYKJAVÍK, 38 mkr.

Góð 3ja herb. íbúð á 2 hæð í tvíbýli, á þessum vinsæla stað . Íbúðin er 84,1 m² að stærð 
og mikið endurn, eigninni fylgir útigeymsla á lóð. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni.

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl. 17:15-17:45 

 ÞINGHÓLSBRAUT 54, 84 m2

200 KÓPAVOGUR, 42,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

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.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. feb. kl. 17:15 - 17:45

 KÖTLUFELL 9, 62,6 m2

111 REYKJAVÍK 28,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

 LINDARGATA 39, 103,5 m2

101 REYKJAVÍK, 63,9 mkr.

Mjög falleg 103,5 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Lindargötu í Skuggahverfinu. Forstofa, stofa, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús og geymsla í kjallara. Stæði í bílageymslu. Björt íbúð með gólfsíðum gluggum. Mjög fallegt útsýni.
Erum einnig með til sölu aðra íbúð í sama stigagangi. 

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt 377,6 fm einbýlishús á þremur hæðum við Kleifarveg 5 í Laugarásnum. Húsið 
skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, eldhús, 5-6 herbergi, tvö baðherbergi og snyrtingu. 
Bílskúr. Stór garður, bæði fyrir framan húsið og aftan. Sumarhús er í bakgarði. Hér er 
um að ræða virðulegt hús í eftirsóttu hverfi.

 KLEIFARVEGUR 5, 377,6 m2

104 REYKJAVÍK, 149 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt 272,7 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið skiptist m.a. í stofu með arni, 
borðstofu, eldhús, 4-5 herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. Tvöfaldur bílskúr. 
Harðviðarverönd með heitum potti. Glæsilegt útsýni. Innanhússarkitekt er Rut 
Káradótir. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar.

 EIKARÁS 6, 272,7 m2

 210 GARÐABÆ, 137 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Stórglæsilegt og mikið endurnýjuð 111.7 fm 4 herbergja íbúð á 2. Hæð ásamt 20,6 fm 
bílskúr. Samtals 123,3 fm í fallegu fjölbýlishúsi sem er teiknað af Sigvalda Thordarson 
arkitekt.  Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð íbúð með stórri opinni stofu og þremur 
svefnherbergjum miðsvæðis í Reykjavík.

 HÁALEITISBRAUT 28, 123,3 m2

108 REYKJAVÍK, 55 mkr.

Góð 73,9 fm neðri hæð í tvíbýli. Allt að þrjú svefnherbergi. Stór afgirt timburverönd. 
Stór ræktuð lóð í rólegu hverfi. Eignin er í góðu ástandi og hefur verið vel við haldið. Ný 
eldhúsinnrétting, nýlegar innihurðir og baðherbergi nýlega uppgert.

 NJARÐARGRUND 2, 73,9 m2

210 GARÐABÆR, 42 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

 HVERFISGATA 85  LYNGÁS 1
FRÁBÆR STAÐSETNING 101 RVK

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚSþriðjudaginn 18. febrúar kl 17:00 - 17:30 mánudaginn 17. febrúar kl. 17:00 - 18:00

Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborg Reykjavíkur.

Öllum íbúðum fylgja stæði í bílakjallara.

Um er að ræða vel hannaðar 2-3ja herbergja íbúðir. 

Skjólgóður inngarður.

Gönguleiðir eru hannað af landslagsarkitekt hússins.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar

Verð frá 37.900.000

OPIÐ 
HÚS

Herdís Valb. 
Hölludóttir

Lögg. fasteignasali
herdis@eignamidlun.is

Ármann Þór 
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali
armann@eignamidlun.is

Brynjar Þór 
Sumarliðason

Lögg. fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is

Sími: 896 1168

Sími: 694 6166

Sími: 847 7000

Herdís Valb. 
Hölludóttir

Lögg. fasteignasali
herdis@eignamidlun.is

Ólafur H. 
Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
olafur@eignamidlun.is

Sími: 694 6166

Sími: 663 2508

OPIÐ 
HÚS

Bjarni T. 
Jónsson

Lögg. fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is

Sími: 895 9120

BÓKIÐ SKOÐUN

 þriðjudaginn 18.  feb. kl 17.00-17.30OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl 17:00 – 17:30

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Bjartar og vel skipulagðar 3-4 ra herb. íbúðir á góðu verði!

Vel staðsettar íbúðir í hjarta Garðabæjar.

Sérinngangur af svalagangi.

Vandaðar innréttingar.

Bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi.

Stutt í helstu þjónustu, s.s.
     - Skóla, sundlaug, verslanir ofl.

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðunni: lyngasreitur.is

Verð frá 48.900.000

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@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



GÓÐ STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS 
Í GARÐABÆ

Falleg fimm herbergja sérhæð ásamt innbyggðum bílskúr. Íbúðin er á jarðhæð og nýtist eins og endaraðhús. Gengið er út í garð frá sólskála til 
vesturs og austurs. Sérinngangur og sérafnotareitur að framan. Nýlegt járn er á þaki. Gott geymsluloft yfir íbúð og fullbúinn bílskúr. Húsið er 
innst í rótgróinni botnlangagötu.

 HEIÐNABERG 16, 140,4 m2 

111 REYKJAVÍK, 54.900.000 kr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Tómasarhagi 38,  góð 77.2 fm þriggja herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi.   
Nýendurnýjað baðherbergi. 

 TÓMASARHAGI 38, 77,2 m2

107 REYKJAVÍK, 40,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Glæsilegt hús við Laufásveg 25 Reykjavík. Um er að ræða hæð og ris ásamt 
geymslulofti. Bílskúr á lóð fylgir eigninni en ekið er í hann frá Þingholtsstræti. Gengið er 
að húsinu bæði frá Laufásvegi og Þingholtsstræti. Húsið er nýlega standsett að utan en 
þarfnast töluverðra endurnýjunar að innan. Tveir inngangar eru í eignina.

 þriðjudaginn 18. feb. kl. 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 LAUFÁSVEGUR 25, 199,9 m2

101 REYKJAVÍK, 78,0 mkr.

Bergþórugata 7,  54,5 fm virkilega falleg endurnýjuð íbúð á besta stað í miðbænum.  
Eignin er öll frá grunni. Sameiginlegur lokaður garður fylgir eigninni.

  mánudaginn 17. feb. kl. 17.0-17.30OPIÐ HÚS

 BERGÞÓRUGATA 7, 54,5 m2

101 REYKJAVÍK, 38,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Brekkugata 22, Garðabær. Fimm herbergja parhús í byggingu.
Fallegt 200 fm fimm herbergja parhús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. 
Brekkugata 22-24 í Urriðaholti, 210 Garðabær. Húsið skilast tilbúið til innréttinga með 
þeim breytingum sem sjá má af skilalýsingu. 

 BREKKUGATA 22,  200,8 m2

210 GARÐABÆR, 79,9 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN

Björt og skemmtileg samtals 70,6 fermetra þriggja herbergja íbúð á 2.hæð í klassísku 
fjölbýlishúsunum við Hringbrautina. Íbúðin er í enda hússins á annarri hæð með 
horngluggum í stofu og svefnherbergi, og rýmin þess vegna björt og vistleg. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. feb. kl. 16:00 - 16:30

 HRINGBRAUT 58, 70,6 m2

101 REYKJAVÍK, 36,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Sérlega falleg og vel skipulögð sérhæð í fjórbýli í hjarta Vesturbæjarins. Þrjú 
svefnherbergi. Mikið endurnýjuð eign, nýtt parket og nýtt eldhús. Stofa og svalir til 
suðurs, gott útsýni og mikil birta. Hús mikið endurnýjað, þar á meðal ný steining að utan. 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. feb. kl. 17:00 - 18:00

 GRENIMELUR 40, 109, m2

107 REYKJAVÍK, 63,9 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.

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

 AUSTURBRÚN 4, 48,1 m2

104 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

3ja herbergja íbúð með sérinngang  á jarðhæð í algerlega ný uppgerðu húsi í miðbænum.  
Íbúðin er fullbúin með gólfefnum og öllum innréttingum. Baðherbergi er með dúk á gólfi, 
innréttingu og sturtuklefa og tengi f. þvottavél. Eldhús er fullbúið með hvítri innréttingu og 
stein á borði. Parket er á eldhúsi, stofu og svefnherbergi. LAUS við kaupsamning.

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

 HVERFISGATA 86, 58,8 m2

101 REYKJAVÍK, 38 mkr.

Góð 3ja herb. íbúð á 2 hæð í tvíbýli, á þessum vinsæla stað . Íbúðin er 84,1 m² að stærð 
og mikið endurn, eigninni fylgir útigeymsla á lóð. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni.

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl. 17:15-17:45 

 ÞINGHÓLSBRAUT 54, 84 m2

200 KÓPAVOGUR, 42,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

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.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. feb. kl. 17:15 - 17:45

 KÖTLUFELL 9, 62,6 m2

111 REYKJAVÍK 28,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

 LINDARGATA 39, 103,5 m2

101 REYKJAVÍK, 63,9 mkr.

Mjög falleg 103,5 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Lindargötu í Skuggahverfinu. Forstofa, stofa, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús og geymsla í kjallara. Stæði í bílageymslu. Björt íbúð með gólfsíðum gluggum. Mjög fallegt útsýni.
Erum einnig með til sölu aðra íbúð í sama stigagangi. 

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt 377,6 fm einbýlishús á þremur hæðum við Kleifarveg 5 í Laugarásnum. Húsið 
skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, eldhús, 5-6 herbergi, tvö baðherbergi og snyrtingu. 
Bílskúr. Stór garður, bæði fyrir framan húsið og aftan. Sumarhús er í bakgarði. Hér er 
um að ræða virðulegt hús í eftirsóttu hverfi.

 KLEIFARVEGUR 5, 377,6 m2

104 REYKJAVÍK, 149 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt 272,7 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið skiptist m.a. í stofu með arni, 
borðstofu, eldhús, 4-5 herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. Tvöfaldur bílskúr. 
Harðviðarverönd með heitum potti. Glæsilegt útsýni. Innanhússarkitekt er Rut 
Káradótir. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar.

 EIKARÁS 6, 272,7 m2

 210 GARÐABÆ, 137 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Stórglæsilegt og mikið endurnýjuð 111.7 fm 4 herbergja íbúð á 2. Hæð ásamt 20,6 fm 
bílskúr. Samtals 123,3 fm í fallegu fjölbýlishúsi sem er teiknað af Sigvalda Thordarson 
arkitekt.  Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð íbúð með stórri opinni stofu og þremur 
svefnherbergjum miðsvæðis í Reykjavík.

 HÁALEITISBRAUT 28, 123,3 m2

108 REYKJAVÍK, 55 mkr.

Góð 73,9 fm neðri hæð í tvíbýli. Allt að þrjú svefnherbergi. Stór afgirt timburverönd. 
Stór ræktuð lóð í rólegu hverfi. Eignin er í góðu ástandi og hefur verið vel við haldið. Ný 
eldhúsinnrétting, nýlegar innihurðir og baðherbergi nýlega uppgert.

 NJARÐARGRUND 2, 73,9 m2

210 GARÐABÆR, 42 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

 HVERFISGATA 85  LYNGÁS 1
FRÁBÆR STAÐSETNING 101 RVK

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚSþriðjudaginn 18. febrúar kl 17:00 - 17:30 mánudaginn 17. febrúar kl. 17:00 - 18:00

Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborg Reykjavíkur.

Öllum íbúðum fylgja stæði í bílakjallara.

Um er að ræða vel hannaðar 2-3ja herbergja íbúðir. 

Skjólgóður inngarður.

Gönguleiðir eru hannað af landslagsarkitekt hússins.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar

Verð frá 37.900.000

OPIÐ 
HÚS

Herdís Valb. 
Hölludóttir

Lögg. fasteignasali
herdis@eignamidlun.is

Ármann Þór 
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali
armann@eignamidlun.is

Brynjar Þór 
Sumarliðason

Lögg. fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is

Sími: 896 1168

Sími: 694 6166

Sími: 847 7000

Herdís Valb. 
Hölludóttir

Lögg. fasteignasali
herdis@eignamidlun.is

Ólafur H. 
Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
olafur@eignamidlun.is

Sími: 694 6166

Sími: 663 2508

OPIÐ 
HÚS

Bjarni T. 
Jónsson

Lögg. fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is

Sími: 895 9120

BÓKIÐ SKOÐUN

 þriðjudaginn 18.  feb. kl 17.00-17.30OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl 17:00 – 17:30

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Bjartar og vel skipulagðar 3-4 ra herb. íbúðir á góðu verði!

Vel staðsettar íbúðir í hjarta Garðabæjar.

Sérinngangur af svalagangi.

Vandaðar innréttingar.

Bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi.

Stutt í helstu þjónustu, s.s.
     - Skóla, sundlaug, verslanir ofl.

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðunni: lyngasreitur.is

Verð frá 48.900.000

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@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



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

Vantar allar gerðir eigna á söluskrá.  Mikil sala. 
Skoðum og verðmetum samdægurs. Hafðu samband.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  
• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað 143,7 fm. 

einbýlishús á tveimur hæðum á þessum fallega 
og eftirsótta stað í gamla bænum í Hafnarfirði. 
Húsið stendur á 309 fm. leigulóð með sér bíla-
stæðum og matjurtagarði.   

• Samliggjandi bjartar stofur með gluggum í þrjár 
áttir. Nýlega uppgert eldhús. Rúmgott hjónaher-
bergi með gluggum í þrár áttir og þrjú barnaher-
bergi. 

• Verönd með skjólveggjum fyrir aftan hús auk 
annarrar minni verandar fyrir framan hús.

• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum. 

Verð 64,9 millj.

Nönnustígur 2 – Hafnarfirði. Fallegt einbýlishús í gamla bænum.

 

Virðulegt einbýlishús í vesturbænum með aukaíbúð  
og bílskúr á  kyrrlátum og eftirsóttum stað.

Húsið er tvær hæðir og kjallari samtals um 400 fermetrar.
Stórar glæsilegar samliggjandi stofur.  

4-5 svefnherbergi auk 3ja herbergja íbúðar í kjallara.
Stórar suðursvalir á efri hæð með sjávarsýn. Stór gróin lóð.

Einstakt tækifæri til þess að eignast fallegt einbýlishús í vesturbænum.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali.

• Falleg og rúmgóð 95,1 fm. íbúð með vestur-
svölum á 3. hæð í lyftuhúsi (tvær lyftur í húsinu) 
við Lautasmára í Kópavogi. Þvottaherbergi er inn 
af íbúð.

• Svalir eru til vesturs út af stofu. Stofa rúmar vel 
borðstofu og setustofu. Hol/sjónvarpsrými. Tvö 
svefnherbergi. Eldhús með góðum borðkrók og 
gluggum til norðvesturs og norðausturs.

• Virkilega falleg eign á frábærum stað miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu. Stutt í alla verslun og 
þjónustu (m.a. Smáralind, Smáratorg, Dalveg, 
Bæjarlind og Skógarlind), íþróttasvæði og 
líkamsrækt, skóla og leikskóla. 

Verð 44,9 millj.

• 176,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 7,1 fm. sér geymslu 
í fallegu og reisulegu steinhúsi við Bankastræti 
11 í Reykjavík. 

• Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni eða um 3,0 
metrar. Íbúðin er með stórum gluggum og fallegri 
gluggasetningu.Gifslistar og rósettur í loftum. 

• Þrjár samliggjandi stofur. Þrjú rúmgóð herbergi. 
Stórt eldhús.

• Íbúðin gæti einnig hentað sem skrifstofuhæð.
Útsýnis nýtur að Hallgrímskirkju úr stofum upp 
Skólavörðustíginn. 

Verð 99,9 millj.

Virðulegt einbýlishús í vesturbænum með aukaíbúð og bílskúr 

Lautasmári – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Vandað og vel skipulagt 258,8 fm. einbýlishús á 

tveimur hæðum við Hraunás. Húsið stendur ofan 
við og innst í götunni á 932,0 fm. lóð.

• Mikils útsýnis nýtur frá stofum, af svölum og af 
verönd út af efri hæð. Aukin lofthæð er á báðum 
hæðum. Gólfhitalagnir í stórum hluta hússins. 
Harðviðargluggar og útihurðir eru í húsinu.  Park-
et er massívt og niðurlímt plankaparket úr eik.

• Samliggjandi bjartar stofur með aukinni lofthæð 
og útgengi á skjólsælar svalir til vesturs. Eldhús 
með ljósum viðarinnréttingum. Fimm svefnher-
bergi. Tvö baðherbergi auk gestasnyrtingar.

Verð 129,5 millj.

• 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. Stór tyrfð flöt og fallegur trjágróður 
á suðurlóð og austur, en hellulögð stétt og inn-
keyrsla norðan við húsið. 

Verð 139,0 millj.

Hraunás 9 - Garðabæ. Vel staðsett einbýlishús.

Grenimelur 1. Glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr.Bankastræti 11. Íbúð / skrifstofa.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Mjög mikið endurnýjuð 80,9 fm. íbúð með 

sérinngangi á 1. hæð og í kjallara í endurnýjuðu 
þríbýlishúsi við Njálsgötu í Reykjavík.   

• Húsið að utan var endurnýjað fyrir um 20 árum 
síðan.  Þá var skipt um bárujárn á húsi og þaki, 
húsið einangrað upp á nýtt og skipt um gler og 
glugga.  Allar lagnir voru endurnýjaðar á þessum 
saman tíma.

• Stofa er björt og rúmgóð með gluggum til 
suðurs. Opið eldhús með fallegum viðarinnrétt-
ingum. Tvö herbergi auk fataherbergis/geymslu. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 44,9 millj.

• 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.

Njálsgata 33. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Laugarnesvegur 38. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnis-
vali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök 
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loft-
ræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í 
stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

 • Nánari upplýsingar um bygginguna á 
www.105midborg.is

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
• 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 uppl. um bygginguna á www.105midborg.is

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Naustavör – Bryggjuhverfið í vesturbæ Kópavogs. Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir til sölu. Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

OPIÐ HÚS
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Í D
AG

OPIÐ HÚS



Verð:   79,9 millj.

Glæsileg þakíbúð  
með stórbrotnu útsýni
 • Þaksvalir með allri 

suður, austur og 
vestur hlið húsins 

 • Vandaðar innréttingar 
og tæki 

 • Fullbúin með gólfefnum

sími

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Urriðaholtsstræti 28
101 Reykjavík

Lundahólar 2
111 Reykjavík

Rúmgótt einbýlishús í 
Hólahverfi m. aukaíbúð 
 • Eignin er skráð 309,3 fm en til 

viðbótar er um 100 fm útgrafið 
rými sem möguleiki er á að 
nýta, samtals um 400 fm 

 • Aðalíbúð með 5-6 svefnherbergjum 

 • Stór garður til suðursvesturs 
og góð aðkoma

 • Arkitekt Kjartan Sveinsson

Verð:  84,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
þriðjudag 18. febrúar

kl 17:00 -18:00

Alls 309 fm auk sameignar
 • Fjórar íbúðir, ein á hæð

 • Tvær 4ra herb, ein 3ja 
herb og ein 2ja herb

 • Starfrækt var gistiheimili í húsinu

 • Selst án gistileyfis

 • Frábær staðsetning, mikið 
endurnýjuð eign

 • Geymslur fylgja öllum íbúðum

Ránargata 9a
101 Reykjavík

 Verð:    Tilboð

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

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

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663-4392

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

.       

TilboðVerð:

Húsið er stórglæsilegt 
á frábærum náttúru
stað rétt hjá Grjótagjá 
í Mývatnssveit
 • Húsið er 320 fm á tveimur 

hæðum hæðum
 • Með 6 baðherbergjum 

og fallegum stórum 
alrýmum með útsýnis 
stofu úr setustofu. 

 • Glæsilegar stofur og vel 
búið fallegt eldhús

Birkiland 14
660 Mývantssveit

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

.       

125 millj.Verð:

 • 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

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

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

Gæsilegt 271,7 fm  
einbýlishús

.       

46,4 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 17:00 - 17:40

 • Falleg og vel skipulögð 104,9 fm 
3ja herb íbúð á efstu hæð 

 • Tvö rúmgóð svefnherb og 
útgengi á svalir til suðurs 

 • Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Frábært útsýni

Rauðavað 25
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

.       

  56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 17:30 - 18:00

 • Glæsileg 111,6 fm hæð á neðstu hæð
 • Stór falleg íbúð að stærð 111,6 fm 
 • Þjú góð svefnherbergi, öll með skápum 
 • Glæsilegt opið eldhús 
 • Úgengt út á sérafnotarétt úr stofu 
 • Baðherbergi fallega hannað 
 • Einstök staðsetning

Bólstaðarhlíð 16
105 Reykjavík

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

.       

38,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. febrúar kl 17:00 - 17:30

 • Vel skipulögð og rúmgóð 5 herbergja 
íbúð á 2 hæð (eitt af herbergjunum 
er íbúðarherbergi í kjallara)

 • Stæði í lokuðum bílakjallara 
 • Eignin skiptist skv Fasteignamati 

ríkisins, íbúð: 98,3 fm, *geymsla 6,8 fm 
og 9,4 fm íbúðarherbergi í kjallara 

 • Stæði í bílageymslu: 27,3 fm,  
samtals 141,8 fm

Fífusel 35
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

74,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • Vel skipulögð og vel umgengin 168,1 fm  
4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð

 • Innangengt beint úr lyftu í íbúðina
 • Hannað með þægindi íbúa í huga 

af Ingimundi Sveinssyni arkitekt 
 • Íbúðinni fylgir sérstæði í bílgeymslu

Borgartún 30 b
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

4ra herbergja íbúð á þriðju hæð(þeirri 
efstu) með stæði í bílageimslu 158,4 
fermetrar 
Skjólríkar svalir 

52 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Berjarimi 6

s. 775 1515

112 Reykjavík

Suðurgata 6 Í hjarta miðborgarinnar 
 • Alls 9 herbergi, öll eru í útleigu 
 • Stór lóð og næg bílastæði
 • Stór timburverönd með heitum potti í bakgaði
 • Húsið hefur verið endurnýjað að hluta

115 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurgata 6

s. 896 8232

101 Reykjavík

Fallegt steinsteypt 220,3 fm tveggja 
hæða einbýlishús auk kjallara  
í hjarta miðborgarinnar 
 • Í húsið er innréttað sem “gistihús” til útleigu á herbergjum 
 • Alls eru 7 herbergi í húsinu með gistirými 

fyrir 13 manns, tvö baðherbergi

120 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Amtmannsstígur 5a

s. 896 8232

101 Reykjavík

LAUS VIÐ 

KAUPSAMNING

Hugguleg 3ja4herbergja 124,4 fm íbúð 
á 2 hæð 
 • Tvö svefnherbergi
 • Tvær stofur 
 • Rúmgóð geymsla/herbergi í kjallara 

58 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öldugata 50

s. 896 8232

101Reykjavík

53,6 fm tveggja herbergja íbúð í kjallara 
við Mánagötu 
 • Stofan er rúmgóð með glugga á tvö vegu
 • Sameiginlegt þvottahús 
 • Að utan lítur húsið vel út 

28,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánagata 22

s. 778 7272

105 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi 
 • Tvennar svalir 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Sjávarútsýni 

54 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðagrandi 2a

s. 896 8232
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.       

TilboðVerð:

 • Steinsteypt hús með stóru 
bílastæði fyrir framan húsið

 • Góður garður fyrir aftan 
 • Reykjanesbær 
 • Stutt á flugvöllinn

Klettatröð 8 - Ásbrú
235 Reykjanesbæ

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

1815fm skrifstofuhúsnæði  
á 2 hæðum, byggt 1990 

.       

37,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 17:15 - 17:45

 • 3JA herbergja íbúð á 7 hæð 
 • Fallegt útsýni - endaíbúð 
 • Lyftuhús 
 • Yfirbyggðar svalir 

Miðvangur 41
220 Hafnarfjörður

.       

54,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur 6
 • Glæsilegar íbúðir með svartbæsuðum 

innréttingum hönnuðum af Berglindi 
Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur.

 • Nú fer hver að verða síðastur að tryggja 
sér íbúð á þessum frábæra stað.

 • Aðeins 5 íbúðir eftir.

Hverfisgata 96
101 Reykjavík

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. febrúar kl. 17:30 - 18:00

 • Fyrir 60 ára og eldri 
 • Björt og falleg 87,5 fm 2ja 

herbergja íbúð á jarðhæð 
 • Stofa og borðstofa í 

samliggjandi björtu rými
 • Út af stofu er hellulögð verönd

Hraunbær 103
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.       

36,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl 17:00 - 17:30

 • 61 fm íbúð 2ja herb íbúð á 2 hæð 
 • Rúmgóð stofa með suðursvalir 
 • Góð eldhúsinnrétting m nýrri eldavél 
 • Tengi f þvottavél á baðherb 
 • Sérgeymsla í sameign 
 • Stutt í sund, Melabúðina ofl

Kaplaskjólsvegur 31
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • 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

Gerplustræti 12
270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

59,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 18:00 - 18:40

 • Björt og vel skipulögð 120 fm efri sérhæð 
 • Stórar stofur og fallegt útsýni 
 • Þrjú til fjögur svefnherbergi 
 • Frábær staðsetning 

Rauðalækur 20
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Aðeins  
5 íbúðir 

eftir

LAUS STRAXLAUS STRAX

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • Falleg og vel skipulögð 92,5 fm,  
4ra herbergja íbúð

 • Efsta hæð og góð staðsetning 
 • Tvö góð svefnherbergi og tvær stofur 
 • Nýlegt baðherbergi

Leifsgata 13
101 Reykjavík

.       
Hverfisgata 85

101  Reykjavík

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

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

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

Frábærlega staðsettar 
íbúðir í miðborinni
 • Í næsta nágrenni eru  

fjölbreyttar verslanir, 
veitingastaðir og þjónusta. 

 • Fjölbreytt mannlíf og  
menning setur svip sinn  
á miðborgina.

 •  Allar íbúðir með stæði  
í bílakjallara.

BÓKIÐ 
SKOÐUN

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð frá:  37,9 millj.

TIL 
AFHENDINGAR

STRAX

.       

57,9 millj.Verð:

 • Glæsileg 108,8 fm 
íbúð á 4hæð 

 • 2-3 svefnherbergi 
 • Suðursvalir með svalalokun 
 • Mikið útsýni á 3 vegu
 • Aðgangur að 

félagsmiðstöðinni 
Hæðargarði 31 

Hæðargarður 29
108 Reykjavík

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

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

FYRIR 63 ÁRA  

OG ELDRI
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.       

TilboðVerð:

 • Steinsteypt hús með stóru 
bílastæði fyrir framan húsið

 • Góður garður fyrir aftan 
 • Reykjanesbær 
 • Stutt á flugvöllinn

Klettatröð 8 - Ásbrú
235 Reykjanesbæ

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

1815fm skrifstofuhúsnæði  
á 2 hæðum, byggt 1990 

.       

37,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 17:15 - 17:45

 • 3JA herbergja íbúð á 7 hæð 
 • Fallegt útsýni - endaíbúð 
 • Lyftuhús 
 • Yfirbyggðar svalir 

Miðvangur 41
220 Hafnarfjörður

.       

54,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur 6
 • Glæsilegar íbúðir með svartbæsuðum 

innréttingum hönnuðum af Berglindi 
Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur.

 • Nú fer hver að verða síðastur að tryggja 
sér íbúð á þessum frábæra stað.

 • Aðeins 5 íbúðir eftir.

Hverfisgata 96
101 Reykjavík

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. febrúar kl. 17:30 - 18:00

 • Fyrir 60 ára og eldri 
 • Björt og falleg 87,5 fm 2ja 

herbergja íbúð á jarðhæð 
 • Stofa og borðstofa í 

samliggjandi björtu rými
 • Út af stofu er hellulögð verönd

Hraunbær 103
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.       

36,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl 17:00 - 17:30

 • 61 fm íbúð 2ja herb íbúð á 2 hæð 
 • Rúmgóð stofa með suðursvalir 
 • Góð eldhúsinnrétting m nýrri eldavél 
 • Tengi f þvottavél á baðherb 
 • Sérgeymsla í sameign 
 • Stutt í sund, Melabúðina ofl

Kaplaskjólsvegur 31
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • 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

Gerplustræti 12
270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

59,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 18:00 - 18:40

 • Björt og vel skipulögð 120 fm efri sérhæð 
 • Stórar stofur og fallegt útsýni 
 • Þrjú til fjögur svefnherbergi 
 • Frábær staðsetning 

Rauðalækur 20
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Aðeins  
5 íbúðir 

eftir

LAUS STRAXLAUS STRAX

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • Falleg og vel skipulögð 92,5 fm,  
4ra herbergja íbúð

 • Efsta hæð og góð staðsetning 
 • Tvö góð svefnherbergi og tvær stofur 
 • Nýlegt baðherbergi

Leifsgata 13
101 Reykjavík

.       
Hverfisgata 85

101  Reykjavík

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

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

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

Frábærlega staðsettar 
íbúðir í miðborinni
 • Í næsta nágrenni eru  

fjölbreyttar verslanir, 
veitingastaðir og þjónusta. 

 • Fjölbreytt mannlíf og  
menning setur svip sinn  
á miðborgina.

 •  Allar íbúðir með stæði  
í bílakjallara.

BÓKIÐ 
SKOÐUN

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð frá:  37,9 millj.

TIL 
AFHENDINGAR

STRAX

.       

57,9 millj.Verð:

 • Glæsileg 108,8 fm 
íbúð á 4hæð 

 • 2-3 svefnherbergi 
 • Suðursvalir með svalalokun 
 • Mikið útsýni á 3 vegu
 • Aðgangur að 

félagsmiðstöðinni 
Hæðargarði 31 

Hæðargarður 29
108 Reykjavík

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

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

FYRIR 63 ÁRA  

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

45,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurströnd 8

s. 695 5520

170 Seltjarnarnes

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

44,9millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fífulind 15

s. 899 5856

200 Kópavogur

Vel skipulagt og mikið endurnýjað  
60 fm raðhús á einni hæð
 • Góður garður 
 • Sjávarútsýni 
 • Þjónusta frá Hrafnistu 
 • Húsið endurnýjað að innan

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein 28

s. 899 5856

210 Garðabær

4ra herbergjaíbúð 
 • Samtals 86 fm á efstu hæð 
 • Þvottahús í kjallara 
 • Endurnýjuð íbúð

 48,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hörðaland 16

s. 775 1515

108 Reykjavík

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

Falleg og vel umgengin þriggja 
herbergja 79 fm íbúð á þriðju hæð 
 • Í góðu fjölbýli 

við Breiðavík í Grafarvogi 
 • Stutt í alla þjónustu, verslanir og skóla
 • Íbúðin er laus við kaupsamning

39,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðavík 35

s. 778 7272

112 Reykjavík

Glæsilegt 97 fm sumarhús á steyptum 
sökkli, 5214 fm eignarland 
 • Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa 
 • Stór pallur m heitum potti og kjarri vaxin lóð
 • Kjallari m góðri vinnuaðstöðu 
 • Vönduð og vel smíðuð eign

36,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur 19

s. 695 5520

801 Biskupstungur

Mjög falleg 3ja  4ra herbergja íbúð  
í tvíbýlishúsi
 • Sérinngangur 
 • Stærð íbúðarinnar er 79,5 fm 
 • Í dag eru tvær stofur og tvö svefnherbergi en möguleiki 

að hafa þau þrjú á kostnað sjónvarpsherbergis

38,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langafit 12

s. 778 7272

210 Garðabær

Glæsilegt 74,9 fm hús á steyptur sökklull 
 • Þrjú góð svefnherbergi í aðalhúsinu 
 • Glæsilega innréttað hús með kamínu í stofu
 • Baðhús m 2 herbergjum m sér baði 34 fm 
 • Stór pallur í kringum húsið Heitur pottur 
 • Klst afstur frá Reykjavík 

TilboðVerð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heyholt 31

s. 845 8958

301 Borgarfirði

Glæsilegt 115 fm heilsárshús í 
Bjarkarborgum, 7560 fm eignarland
 • Hjónasvíta m sérbaðherbergi, gestaherbergi og svefnloft 
 • Stór pallur m nuddpotti 
 • Auka 30 fm gestahús á fallegri lóð 
 • Einstök eign í grennd v Minni Borg Grímsnesi

47,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bjarkarbraut 3

s. 695 5520

801 Grímsnes

Einbýli 211,1 fm á Flötunum  
í Garðabæ 
 • Bílskúr 39,7 fm 
 • Samtals 250,8 fm
 • Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

109 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Markarflöt 20

s. 775 1515

210 Garðabær

Vel skipulögð íbúð við Brekkustíg 14 
 • 3ja herbergja 94 fm 
 • Stórar stofur og herbergi 
 • Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

44,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brekkustígur 14

s. 899 5856

101 Reykjavík

34ra herbergja íbúð 120,7 fm íbúð  
á efstu hæð 
 • Stæði í bílageymslu, skráð 25,4fm
 • Samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi, 

eldhús, baðherbergi og þvottahús 

49,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 4

s. 775 1515

105 Reykjavík

125 fm útsýnisíbúð á 11 hæð 
 • Frábært útsýni, yfirbyggðar svalir 
 • Tvö svefnherbergi m fataskápum 
 • Hægt að bæta við 3ja svefnherberginu 
 • Stæði í bílgeymslu 
 • Eign í mjög góðu standi

58,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hörðukór 1

s. 695 5520

203 Kópavogur

LAUS STRAX

45 herbergja íbúð á 1 hæð 
 • 3 svefnherbergi 
 • Aukaherbergi / vinnustofa í kjallara 
 • Stórar bjartar stofur 
 • 20 fm bílskúr

Verð : 47,9 millj.

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

Álftamýri 6

s. 616 1313

108 Reykjavík



OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. feb. kl. 17.30-18.00

Hverfisgata 33    220 Hafnarfirði 56.900.000

Einbýlishús á 2.hæðum með bílskúr á þessum eftirstótta stað 
miðsvæðis í Hafnarfirði þar sem örstutt er í alla þjónustu. Um er 
að ræða eign sem er skráð 178,5fm og þar af er bílskúrinn skráður 
19,5. Fimm svefnherbergi eru í húsinu, stofa og rúmgott hol. 
Sjarmerandi baklóð og hverfi þar sem endurnýjun á sér stað á eldri 
fallegum húsum og gefur hverfinu fallegt yfirbragð.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 178,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. feb. 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 Garðabær 42.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl. 17.30-18.00

Falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3ju hæð í góðu fjölbýli.  Gólfefni er flísar og harðparket, 
baðherbergi uppgert með stórri sturtu og 2 handlaugum og svefnherbergin eru 2. Frábær 
staðsetning  niður við Voginn í Hverafold Grafarvogi þar sem er sérstaklega skjólgott og 
veðursælt. Stutt er skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Góðar gönguleiðir og stutt í íþrótta-
aðstöðu og sundlaug. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 93,4 m2

Hverafold 21     112 Reykjavík 41.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl. 18.30-19.00

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 Mosfellsbæ 79.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18 feb. kl. 17:30 – 18:15

Goðheimar 1    104  Reykjavík

Falleg 5 herbergja íbúð á eftirsóttum stað við Laugardalinn. Eignin er vel skipulögð og skiptist 
í forstofu, tvær geymslur, eldhús, stofur, baðherbergi með baðkari, gesta snyrtingu, borðstofu, 
3 svefnherbergi og þvottaherbergi í sameign á jarðhæð. Stutt er í skóla, leikskóla og aðra 
þjónustu. Góðar gönguleiðir og stutt í íþróttaaðstöðu, sundlaug sem og almennings-
samgöngur. Uppl. veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignasala í gsm: 844 6516 

Herbergi: 5     Stærð: 162,3 m2      

63.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl. 17.30-18.00

Hvammabraut 10    220 Hafnarfirði 39.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð. Íbúðin er opin og björt á tveimur 
hæðum.  Komið er inn i rúmgóða forstofu með útgengi er á vestursvalir. Hringstigi 
er upp á aðalhæðina. Á efrihæð er mjög fallegt opið alrými sem rúmar stofu og 
eldhús, tvö svefnherbergi og endurnýjað baðherbergi. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 91,9 m2       Bílageymsla

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. feb. kl. 18.30-19.00

Hrafnhólar 6-8    111 Reykjavík 28.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 8.hæð (efstu hæð) í góðu lyftuhúsi 
í Hrafnhólum 6-8. Húsið er viðhaldslétt þar sem búið er að klæða það að utan og 
yfirbyggja svalir. Innréttingar í eldhús og á baðherbergi eru endurnýjaðar ásamt því 
að gólfefni voru pússuð upp árið 2017.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 56,8 m2      

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

Geitland 10    108 Reykjavík 52.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á annari hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin
skiptist í hol, þrjú svefnherbergi, rúmgott baðherbergi sem hefur verið
endurnýjað. Stór stofa með útgengi á suður-svalir. Eldhús er búið að
endurnýja, Brúnás innrétting, Simens tæki, kvartsteinn á borðum,með 
þvotta-aðstöðu og borðstofu út í sólskála. Parket á allri íbúðinni en 
flísar á sólskála með gólfhita. 
Í sameign er geymsla sem fylgir íbúðinni og einnig er geymsluskápur á 
stigagangi. Húsið í góðu ásigkomulagi, reglulegt viðhald, t.d. búið að 
skipta um þak o.fl.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 97 m2      

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

Kaldakinn 10    220 Hafnarfjörður

* Frábær fyrstu kaup* Vel skipulagða 3ja herbergja efri hæð í tvíbýli með 
sérinngangi. Eldhús og borðstofa opið við stofu. Nýlegt parket á gólfi og íbúðin 
er öll nýlega máluð. Endurnýjuð rafmagnstafla í íbúðinni og búið er að endurnýja 
þakjárn. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 63,3 m2      

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. feb. kl. 18:30-19:00

Helluvað 15, íb. 402    110 Reyk´javík 44.900.000

EINSTAKLEGA FALLEG, BJÖRT OG RÚMGÓÐ 3JA HERB. ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ 
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU Í SKEMMTILEGU LYFTUFJÖLBÝLI (BYGGT 
2008) Á FRÁBÆRUM STAÐ Í NORÐLINGAHOLTI.  RÚMGOTT OG OPIÐ ELDHÚS/
BORÐSTOFA/STOFA með víðáttumiklu útsýni til fjalla og útgengi á skjólgóðar 
suðursvalir. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 95,8 m2        Bílastæði

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

Hrísmóar 4, íbúð 201    210 Garðabær 41.900.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING  - RÚMGÓÐ OG VEL SKIPULÖGÐ 3JA HERBERG-
JA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ Í FJÖLBÝLI MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU Í MIÐBÆNUM 
Í GARÐABÆ. ÖLL ÞJÓNUSTA Í NÆSTA NÁGRENNI, Þ.M.T. HEILSUGÆSLA, 
VERSLANIR, SUNDLAUG, SKÓLAR OG LEIKSKÓLAR
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 95,1 m2       Bílastæði

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

Þorragata 5    102 Reykjavík

Glæsileg 130,8fm 4 herb. útsýnisíbúð með sjávarútsýni á 2hæð með 15,9fm bílskýli, 
samtals : 146,7fm. Eigin skiptist í íbúð stærð 124,3 fm, geymsla 6,5 fm og bílskýli stærð 
15,9 fm. Um er að ræða gott lyftuhús sem hugsað er fyrir 63 ára og eldri. Í húsinu er 
húsvörður. Stórar svalir til suðurs yfirbyggðar til helmings. Sannkölluð draumaeign til að 
taka á móti fólkinu sínu. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 146,7 m2      

69.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. feb. kl: 17:30-18:00

Hagasel 7    109 Reykjavík

Mjög vel skipulagt 241,1fm 8 herbergja parhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum 37,8fm bílskúr. Eignin skiptist í : forstofu, salerni, 5 herbergi, eldhús, stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol, sólstofu, geymslu og bílskúr. Fallegur garður með heitum 
potti.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 8     Stærð: 241,1 m2      

78.900.000

520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

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

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali
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GISTIHEIMILIÐ DALBRAUT 10 LAUGARVATNI,  Á GULLNA HRINGNUM. 

Snorri Sigurfinnsson
Löggiltur fasteignasali
S 864 8090
snorri@fasteignasalan.is

1074,5 fm gistiheimili með 30 herbergjum og rúmum fyrir 79 manns. 
Veitingasalur með sætum fyrir allt að 70 manns. Í húsinu hefur um árabil 
verið rekin gistiþjónusta. Um er að ræða sölu á fasteign og fylgifé.

Gríðarlegir möguleikar. Innbú sem tilheyrir rekstrinum fylgir með í kaupunum.

Húsið Dalbraut 10 er byggt í áföngum, upphaflega 1973 sem pósthús og símstöð 
en síðan byggt við í tvígang ca 2006 og 2016. Alls er eignin 1074,5 fm í dag. 
Heildarástand hússins að utanverðu er gott og er það klætt að miklu leiti. 
Brunastigar við báða húsgafla. Endurnýjaðir gluggar og gler og hurðar. 
Malbikað bílastæði að norðanverðu. Að innan er ástand eignarinnar gott. Nýleg lyfta 
er í húsinu. Öll tilskilin leyfi eru til staðar fyrir gistiþjónustuna og veitinga og vínsölu. 
Flísar á öllum gólfum og hiti í gólfum í yngri hluta hússins. Endurnýjaðar innihurðar.

Í húsinu er móttaka. Veitingasalur með sæti fyrir allt að 70 manns. Góður bar. 
Gott eldhús, stór Zanussi ofn, steikarpanna, stálvinnuborð, tveir kæliskápar, 

uppþvottavél o.fl. 30 misstór herbergi, 2-5 manna. 25 herbergjanna er með sér 
baðherbergi. Annars sameiginleg baðherbergi. Lítil íbúð með sérinngangi sunnan 
við hús.  Rúm fyrir 79 manns. Þrjú sameiginleg gestaeldhús, eitt á hverri hæð. 
Þvottahús með tveimur iðnaðarvélum og þurrkara, geymslur o.fl.  Almennt gott 
heildarástand og viðhald.

Seljendur hafa rekið gistiheimilið undir merkjum Hostelling International.
Heimasíða: https://www.hostel.is/hostels/laugarvatn-hi-hostel

Seljandi/rekstraraðili hefur sl þrjú ár verið valinn í hóp framúrskarandi fyrirtækja 
hjá Creditinfo

Ásett verð kr. 220.000.000.-

Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson löggiltur fasteignasali 
s. 864-8090 eða snorri@fasteignasalan.is
Hringið og bókið skoðun.

   

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 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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu 
sjávarútsýni við Naustavör 28-34  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 þriðjudag  
frá kl. 16:30 til 17:00

VALLAKÓR  2C
200 Kóp. 3ja herb. 
Endaíbúð.  124 fm.  Stæði 
í bílageymslu.  Yfirbyggðar 
svalir.  Fallegt útsýni.  
Fallegar innréttingar.   

Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:15 til 17:45

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

Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:15 til 17:45

NAUSTAVÖR 18
200 Kóp. 3ja herb.  123 fm.  
Fallegar innréttingar. Stæði 
í bílageymslu.  Stórar svalir.  
Sjávarútsýni.    

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

REYKÁS 45
110 Rvk. 3ja herb.  Bílskúr.  
Tvennar svalir.  Fallegt 
útsýni.  Stutt í skóla og 
leikskóla. 

HÓLMATÚN 35
225 Garðabæ. 208,6 fm.  
Einbýlishús á einni hæð.  
Vandað og vel skipulagt.  
Fjögur svefnherbergi.   
Góður bílskúr.  Mikið og 
fallegt sjávarútsýni.   
Verð 88 millj.  
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 16:30 til 17:00

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTAVÖR 9
200 Kóp.  3ja og 4ra herb.   
124,6 - 136,9 fm.  Vandaðar 
innréttingar (svart og hvítt).  
Hiti í gólfum. Lyfta. Stæði í 
bílageymslu. 

Byggingaraðili er 
Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

URRIÐAHOLTS-
STRÆTI 32
210 Garðabæ. 3ja og 4ra 
herb.   118,5 fm. til 136,9 
fm.  Álklætt hús með lyftu.  
Fullbúnar íbúðir með gólfef-
num.  Stæði í bílageymslu.  
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30

OPIÐ HÚS



Einarsnes 74, jarðhæð m/palli. 
OPIÐ HÚS MÁN 17/2 KL. 16:30-17:00

Einarsnes 74,  jarðhæð: Talsvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í  
Skerja firðinum. Tvö svefnherbergi. Sameiginlegur inngangur með einni íbúð.  
Gengt frá stofu á góðan pall og þaðan út á stóra sameiginlega lóð.  
Verð 36,9 millj. 

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

Atvinnuhúsnæði / Austurströnd 4 
170 SELTJARNARNES

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á mjög góðum stað við Austurströnd 4 á Seltjarnarnesi: 
181,2 fm með innkeyrsludyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur.  
Húsnæðið getur verið laust við kaupsamningsgerð. Húsnæðið er í dag hólfað í tvö bil 
en auðvelt að sameina aftur.  
Verð 45,9 millj.  
Velkomið að bóka skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Penthouse, Holtsvegi 37, 
210 GARÐABÆR 

Stórglæsilegt penthouse íbúð á frábærum stað í Urriðaholtinu. Stórar svalir með miklu 
útsýni til sjávar og heitum potti. Vandaðar innréttingar. Tvö svefnherbergi. Tvö stæði 
fylgja í bílageymslu og auk þess eru gestastæði í yfirbyggðu bílastæði.  
Rúmgóð geymsla. Þetta er vönduð eign á frábærum stað. 
Verð 82,9 millj.

Hafnarbraut 9a, íbúð 102, 
200 KÓPAVOGUR 

Glæsileg endaíbúð á frábærum stað við smábátahöfnina í Kópavogi ásamt stæði í 
bílageymslu. Laus fljótlega. Eignin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, stóra stofu, 
opið eldhús, baðherbergi og gestasnyrtingu. Gólfefni eru ljóst harðparket nema á 
votrýmum þar sem eru flísar. Íbúðin er björt og lofthæð góð.  
Verð 69,9 milljónir. 

Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Hraunbrún 26, 220 Hfj., einbýli. 
OPIÐ HÚS ÞRI 18/2 KL. 16:30-17:00

Hraunbrún 26, Hafnarfirði: Rúmlega 180 fm. fallegt og vel viðhaldið hús á einstökum 
stað í rólegu umhverfi við Hraunbrún í Hafnarfirði. Svefnherbergi eru 4-5. Góður bílskúr. 
Rafmagnstafla og raflagnir nýlegar. Nýleg inntök á köldu og heitu vatni. Gluggar nýlegir 
að hluta. Falleg lóð með skjólgóðum palli. Þetta er fjölskylduhús á einstökum stað.  
Verð 74,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 18. febrúar kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

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

- Traustar greiðslur

- Langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

lögg. fast. 
einarm@fold.is / 893-9132

 

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

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS• 
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LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Staðsteypt iðnaðarhúsnæði með öflugu rafmagnsinntaki.  
Salarhæð 3,7 m. Góð lýsing í lofti. Góð innkeyrsluhurð með 
gluggum. Sér inngönguhurð. Mögulegt að fjölga hurðum.  
Gluggar á norðurhlið. Tvöfalt gler. 
Sér rafmagnsmælir er fyrir eignarhlutann. 3ja fasa rafmagn. Nýtt 
inntak og nýr rafmagnsskápur. Niðurfallsristar eftir endilöngum 
gólfum. Kaldavatnslagnir í loftum sérstaklega hannaðar fyrir 
kælikerfi á vélasamstæður sem hægt er að nýta ef um slíka starf- 
semi er að ræða.

Hitablásari í sal.  Hitakostnaður sem er sameiginlegur í húsinu 
greiðist í réttu hlutfalli við matshlutann.
Brunaviðvörunarkerfi og innbrotakerfi er staðsett í húsnæðinu. 

Í heildareigninni eru fjórar iðnaðareiningar, tvær á neðri hæð 
með aðgengi frá Melabraut og tvær á efri hæð frá Suðurbraut.
Sameiginleg lóð malbikuð með 20 bílastæðum.

Norður, suður og vesturhliðar hússins eru klæddar ljósri  
trapizulagaðri málmklæðningu en austurhlið hússins er  
pokapússuð steinsteypa máluð í ljósum lit.

Mögulegt að fá efri 
hæð hússins keypta 
líka samtals 460 fm. 
með innkeyrslu að 
ofanverðu við húsið.

Melabraut 17 - Hafnarfirði Samtals 520 fm



Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð í bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 

5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út miðvikudaginn 6. júní n.k. 

kl. 12.00 Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; 
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin 
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.132.282.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og 
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Grænlandsleið 42 n.h 
Til sölu er búseturéttur að Grænlandsleið 42, 113 Reykjavík. Eignin er 3ja 
herbergja, 94,2 fm að stærð ásamt 23,5 fm bílskúr, samtals 117,7 fm.
Íbúðin er laust til afhendingar.

Ásett verð búseturéttarins er kr.20.700.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.febrúar, er kr.171.947.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa,  
fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar,  
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð í  
búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna 

í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 
Tilboðsfrestur er til 28. febrúar nk, kl.12:00

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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ÁRANGUR Í SÖLU 
FASTEIGNA
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ÁRANGUR Í SÖLU 
FASTEIGNA

www.eignaborg.is

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Breiðakur 8 Garðabæ

Mjög góð 126 fm. 3ja herb. íbúð í nýju lyftuhúsi.
Verð 63.9 millj.
Stæði í bílakjallara fylgir.

Opið hús þriðjudaginn 
18. febrúar kl. 17:00-17:30
 

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9096
dadi@eignamidlun.is

 GERPLUSTRÆTI 19 - ÍB. 402, 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74,9 mkr.

OPIÐ HÚS Laugardaginn 15. feb.
kl. 13.00-13.30

GLÆSILEG FIMM HERBERGJA ÚSÝNISÍBÚÐ, ÍBÚÐINNI ER  MEÐ ÖLLUM 
GÓLFEFNUM, TVÖ BAÐHERBERGI.  

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. LAUS STRAX.

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS



Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is

Snyrtistofan Hafblik
Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Það er hægt að fjarlægja háræðaskemmdirnar
Viltu græja þetta fyrir sumarið?

Ef þú byrjar meðferð núna í febrúar þá verður ferlinu lokið tímanlega fyrir sumarið 

Það þarf yfirleitt 3 meðferðir til að loka skemmdu háræðunum endanlega. 

4 vikur þurfa að líða milli meðferða. 

Besta gjöfin til þín sjálfs

Snyrtistofan Hafblik sérhæfir sig einnig í langtíma viðgerðarmeðferðum á 

andliti þar sem húð er markvisst byggð upp á 100% náttúrulegan hátt án 

inngripa nála eða skurðhnífa. Þetta er margþætt viðgerðarmeðferð þar sem 

notuð er m.a. örtækni með stofnfrumuhvata. Það gerir það af verkum að 

starfsemi og frumuendjurnýjun húðar er stórefld með því að koma stofn-

frumuhvötum, kollageni, elastíni og vítamínum djúpt ofan í órofna húðina 

með nýjustu hágæða örtækni og fráhrindikrafti súrefnis. 

Raunveruleg viðgerð á húð fæst einungis með langtíma markvissum viðgerðarmeðferðum þar sem upp-

byggingin á sér stað yfir nokkrar vikur á hnitmiðaðan hátt. Húðin þín og starfsemi hennar verður miklu 

sterkari, unglegri og heilbrigðari eftir meðferðarkúrinn og heldur áfram að vinna á þessum aukna hraða í fleiri 

mánuði á eftir.

Við höfum með þessum aðgerðum náð undraverðum árangri sem við erum stollt af og viljum 

koma á framfæri til allra þeirra sem vilja njóta og með sanni eldast með reisn.

Fyrir Eftir Fyrir Eftir

Náttúruleg viðgerðarmeðferð með stofnfrumuhvötum frá USA



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

 Spádómar

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

 Ræstingar

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Við sérhæfum okkur í ræstingum 

á fyrirtækjum,
þar sem áhersla er lögð á fagleg 

og vönduð vinnubrögð.
Ódýr og góð þjónusta.

FMJ Þrif ehf.
Uppl. í síma 780 7020 eða
raesting2010@yahoo.com

 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

Húsnæði

 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

Atvinna

 Atvinna óskast

Smiður getur bætt við sig 
verkefnum, 25 ára reynsla. 
Upplýsingar í s: 778-8274.

  

AUGLÝSING
UM DEILISKIPULAGSBREYTINGU
Í GARÐABÆ - KJÓAVELLIR

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
tillögur að breytingu deiliskipulags 
hesthúsabyggðar að Kjóavöllum í samræmi 
við 1. mgr. 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
sbr. 1 mgr. 43. gr. sömu laga.

Tillagan gerir m.a. ráð fyrir breytingum á legu 
byggingareita ofan götu í Rjúpnahlíð og svæði 
fyrir heygeymslu. Tillagan gerir ekki ráð fyrir 
breytingum innan lögsögu Kópavogs. 

Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is og í þjónustuveri.  Þeir sem 
telja sig eiga hagsmuni að gæta er gefinn 
kostur á að senda inn skirflegar athugasemdir 
til og með 30. mars 2020, annað hvort á 
netfangið skipulag@gardabaer.is eða á 
bæjarskrifstofur Garðabæjar, Garðatorgi 7, 
210 Garðabæ.

Tækni-og umhverfissvið Garðabæjar

gardabaer.is

Sýningarsalur Draghálsi 4 - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

Ný kynslóð 
Retigo ofna: Vision Generation II
Kynntu þér betur ofnana í
Sýningarsal  okkar að Draghálsi 4 
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BLUE VisionORANGE Vision

Yfir 500 Retigo ofnar 
seldir í íslensk
atvinnueldhús 

5ára
ábyrgð

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Viðskiptafréttir 
sem skipta máli

Markaðurinn fylgir 
Fréttablaðinu á miðvikudögum

» Þú getur einnig nálgast Markaðinn 
í Fréttablaðs appinu
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





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.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Ástkær faðir, sonur, bróðir,  
mágur og barnsfaðir,

Sölvi Jónsson,

er látinn. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

föstudaginn 21. febrúar klukkan 13.

Snorri Brynjar Sölvason
Jón Hjaltalín Stefánsson    Birna Kjartansdóttir
Kjartan Jónsson
Guðrún Jónsdóttir    Pooya Esfandiar
Þórdís Bjarney Hauksdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Bára Ágústsdóttir
Iðavöllum 8, Grindavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, 
mánudaginn 10. febrúar.  

Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju, 
föstudaginn 21. febrúar kl.13. Blóm og kransar eru 

vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 
hennar er bent á Krabbameinsfélagið.

Jens Valgeir Óskarsson
Ólafía Kristín Jensdóttir  Vignir Kristinsson
Óskar Jensson Ásgerður Hulda Karlsdóttir
Jón Thorberg Jensson Hrafnhildur Ósk Broddadóttir
Þormar Jensson Margrét Sigurðardóttir
Valgeir Jensson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Helga Anna Guðjónsdóttir 

andaðist á Borgarspítalanum 
 27 janúar síðastliðinn.

Útförin fór fram í kyrrþey.

Guðný Kristín Garðarsdóttir Konstantín Hauksson
Rafn Guðmundsson
Thelma Guðmundsdóttir
Már Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn

1510  Portúgalski aðmírállinn Andfosn frá Albuqueque 
vinnur borgina Góa á sitt band, átakalítið.

1880  Alexander annar Rússakeisari kemst lifandi frá 
banatilræði.

1924  Johnny Weissmuller setur heimsmet í 100 metra 
sundi með frjálsri aðferð og syndir vegalengdina á 57,4 
sekúndum í Miami í Flórídafylki.

1933  Fyrsta tölublað tímaritsins 
Newsweek kemur fyrir augu lesenda.

1969 Ísraelinn Golda Meir sver 
embættiseið sem forsætisráðherra 
Ísraels. Hún er fyrsta konan til 
að gegna því embætti.

1996  Garry Kasparov 
vinnur ofurskáktölvuna 
Deep Blue með fjórum 
vinningum gegn tveimur. 

Merkisatburðir 

Ég er ekki viss um að það sé 
hægt að lýsa pólskri matar-
menningu í fáeinum setn-
ingum. Það eru svo margir 
þættir sem hafa áhrif á það 
hvernig, hvenær og hvað við 

borðum. Meðal annars eru það hlutir 
eins og landafræði, saga og trú. Þetta 
mótar allt okkar matarmenningu og 
hvernig hún breytist,“ segir Johanna 
Predota, sem heldur í dag fyrirlestur 
um pólska matarmenningu.

Fyrirlestur Johönnu er hluti af 
Pólskum dögum sem hefjast í Veröld 
– húsi Vigdísar og standa þeir fram 
á föstudag. Auk Vigdísarstofnunar 
eru það Tungumálamiðstöð Háskóla 
Íslands, Sendiráð Póllands á Íslandi og 
Háskólinn í Varsjá sem koma að skipu-
lagningu Pólskra daga.

Pólska sendiráðið mun bjóða gestum 
að smakka á ekta pólskum mat að 
fyrirlestrinum loknum en hann hefst 
klukkan 17. Meðal annarra viðburða 
á Pólskum dögum má nefna sýningu 

á kvikmyndunum Corpus Christi og 
Vinci en Johanna mun vera með stuttar 
kynningar á myndunum.

Sjálf starfar Johanna sem kennari 
við Miðstöð pólsks tungumáls og 
menningar fyrir erlenda nemendur í 
Háskólanum í Varsjá. Þar kennir hún 
erlendum nemendum pólsku.

„Eins og yfirleitt í tungumálanámi 
þá er matur mikilvægt umfjöllunarefni 
hjá okkur. Á öllum menningarsvæðum 
er matur einn af mikilvægustu hlut-
unum í daglegu lífi fólks.“

Varðandi það hvernig matarmenn-
ing getur breyst með tímanum af utan-
aðkomandi ástæðum nefnir Johanna 
sérstaklega neyslu svínakjöts í Pól-
landi.

„Samkvæmt sögulegum heimildum 
var svínakjöt nánast ekki að finna á 
borðum Pólverja á öldum áður. Þetta 
breyttist allt á 19. öld vegna mikilla 
stríðsátaka. Svínakjöt reyndist frekar 
ódýrt og auðvelt að framleiða til að 
fæða hermennina. Nú getum við sagt 

að það sé helsta kjötið sem notað er í 
pólskri matargerð.“

Sjálf er Johanna að koma til Íslands 
í fyrsta skipti og segist hún vera mjög 
spennt og þakklát fyrir þetta tækifæri. 
Hún vonast til að geta notað tíma sinn 
hér til að kanna Reykjavík.

Um síðustu áramót bjuggu á Íslandi 
rúmlega 20 þúsund Pólverjar og eru 
þeir langstærsti hópur erlendra ríkis-
borgara hér. Aðspurð segist Johanna 
vonast til að viðburðir af þessu tagi 
skipti máli, bæði fyrir pólska sam-
félagið á Íslandi en líka fyrir Íslendinga.

„Þetta er góð leið fyrir Pólverja til að 
sýna nýja samfélaginu sínu meira af 
menningu sinni og uppruna. Þannig 
getur fólk kynnst betur og skilið hvert 
annað betur.“

Dagskrá Pólskra daga er hægt að 
nálgast á heimasíðu Stofnunar Vigdísar 
Finnbogadóttur í erlendum tungu-
málum, vigdis.hi.is en aðgangur á alla 
viðburði er ókeypis. 
sighvatur@frettabladid.is

Matarmenning og smakk 
í boði á Pólskum dögum
Pólsk matarmenning og matarsmökkun eru meðal viðburða á Pólskum dögum sem 
fram fara í Veröld – húsi Vigdísar í vikunni. Kennari við Háskólann í Varsjá sem heldur 
fyrirlesturinn segir að matur sé mikilvægt umfjöllunarefni í tungumálanámi. 

Pólskur matur á markaði í Krakow. Johanna Predota fjallar um pólska matarmenningu í Veröld í dag. NORDICPHOTOS/GETTY

Þ E T TA  G E R Ð I S T  17.  F E B R ÚA R  19 0 4

Óperan Madame Butterfly frumflutt á Scala í Mílanó
Giacomo Antonio Domenico Michele 
Secondo Maria Puccini eins og hann 
hét fullu nafni, betur þekktur sem 
Giacomo Puccini, var ítalskt tón-
skáld. Hann fæddist 22. desember 
1858 í Lucca í Toscana héraði, eitt 
níu barna foreldra sinna. Þar hlaut 
hann tónlistarlegt uppeldi og var 
síðar kostaður til náms í tónsmíðum í 
Mílanó á Ítalíu.

Vart af táningsaldri var hann farinn 
að semja tónlist sem vakti athygli 
víða. Hans fyrstu skref á þeirri braut 
var kirkjuleg tónlist en síðar sneri 
hann sér í vaxandi mæli að óperum.

 Óhætt er að segja að frægðarsól 
Puccini í heimi óperunnar hafi risið 

hátt og hefur hann verið talinn til 
helstu óperuskálda Ítala fyrr og síðar.

Þekktustu verk Puccini eru La 
bohème, Tosca og Turandot, auk Ma-
dame Butterfly, en þennan dag árið 
1904 var sú ópera einmitt frumflutt 
á Scala í Mílanó.

Í fyrstu var óperunni misjafnlega 
tekið, en eftir að Puccini lagfærði og 
umskrifaði hana að einhverju leyti, 
var hún sýnd að nýju og fékk þá betri 
viðtökur.

Óperan hefur reglulega verið flutt 
í öllum helstu óperuhúsum heims 
og er eitt þekktasta verk óperubók-
menntana. Giacomo Puccini lést 29. 
nóvember 1924.

Í heimabæ Puccini, Lucca, hafa heima-
menn reist styttu honum til heiðurs.
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ÚRVALIÐ 

er að finna á FB-síðu 

Partýbúðarinnar

Finndu okkur á 

Öskudagsbúningar!
Úrvalið hefur aldrei verið meira. Stútfull neðri hæð af búningum

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

ÖSKUDAGSOPNUN: 
Helgin 22.-23. feb:  kl. 10-18
Bolludagur:  kl. 10-21
Sprengidagur: kl. 10-miðnættis

Sendum á landsbyggðinaFrír sendingarkostnaður  ef verslað er fyrir meira  en 10.000 kr. 



LÁRÉTT
1. Múlbinda
5. Stafur
6. Tveir eins
8. Hnýsast
10. Átt
11. Bergtegund
12. Bónbjargir
13. Kríki
15. Dysjar
17. Fiskur

LÓÐRÉTT
1. Boðskapur
2. Seigla
3. Skordýr
4. Nytjar
7. Gata á prófi
9. Geifla
12. Marr
14. Tímabils
16. Strit

LÁRÉTT: 1. kefla, 5. ell, 6. ff, 8. njósna, 10. na, 11. 
kol, 12. betl, 13. nári, 15. grafar, 17. skata.
LÓÐRÉTT: 1. kenning, 2. elja, 3. fló, 4. afnot, 7. 
fallera, 9. skeifa, 12. brak, 14. árs, 16. at.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Perez átti leik gegn Ivkov í 
Havanna árið 1962.

1. Bxe4! fxe4 2. Hd6+ Ke7 
3. He6+! Kd8 4. He8+! Kf8 
5. He8+! ½-½.  Hilmir Freyr 
Heimisson og Vignir Vatnar 
Stefánsson urðu í gær 
báðir Norðurlandameistarar 
ungmenna. Hannes Hlífar 
Stefánsson hefur farið mikinn 
á alþjóðlegu móti í Prag. Hann 
hefur 4 vinninga eftir 5 um-
ferðir. 
www.skak.is: NM ungmenna.                

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

Norðaustlæg átt, 
yfirleitt 8-13 m/s, en 
hvassara á Vestfjörðum. 
Skýjað með köflum, en 
él fyrir norðan. Hvessir 
með snjókomu N-lands 
seinni partinn, 15-23 NV 
til seint í kvöld og nótt. 
Norðan og norðaustan 
8-15 m/s og snjókoma 
með köflum á morgun, 
en 15-23 NV til. Hægara 
og úrkomuminna er 
líður á daginn. Hiti 
kringum frostmark.

1 4 7 2 6 8 3 5 9

8 2 5 9 3 7 1 6 4

9 3 6 4 5 1 8 7 2

2 8 4 1 9 5 7 3 6

3 5 9 6 7 4 2 8 1

6 7 1 3 8 2 9 4 5

4 9 8 5 1 3 6 2 7

7 6 2 8 4 9 5 1 3

5 1 3 7 2 6 4 9 8

1 4 8 2 5 6 3 9 7

6 2 7 4 3 9 5 8 1

9 3 5 7 8 1 2 4 6

7 6 2 1 9 5 4 3 8

8 5 1 3 2 4 6 7 9

3 9 4 8 6 7 1 5 2

2 8 9 5 1 3 7 6 4

4 1 3 6 7 8 9 2 5

5 7 6 9 4 2 8 1 3

2 5 8 3 6 9 4 7 1

9 1 6 8 4 7 5 2 3

3 7 4 5 1 2 6 8 9

4 2 9 6 3 8 7 1 5

5 6 7 1 9 4 2 3 8

8 3 1 2 7 5 9 4 6

1 4 3 9 2 6 8 5 7

6 8 2 7 5 1 3 9 4

7 9 5 4 8 3 1 6 2

3 5 1 6 9 2 7 8 4

7 4 2 8 1 3 6 9 5

8 9 6 4 5 7 2 3 1

5 1 8 7 6 9 4 2 3

2 3 7 1 4 8 5 6 9

9 6 4 2 3 5 8 1 7

4 7 3 9 8 6 1 5 2

6 2 9 5 7 1 3 4 8

1 8 5 3 2 4 9 7 6

4 6 8 2 7 1 5 3 9

5 2 7 3 9 6 1 4 8

9 1 3 8 5 4 6 7 2

2 3 4 6 1 8 7 9 5

8 5 6 7 2 9 4 1 3

1 7 9 4 3 5 8 2 6

7 4 2 5 6 3 9 8 1

6 8 1 9 4 2 3 5 7

3 9 5 1 8 7 2 6 4

5 6 1 8 9 2 4 3 7

8 7 9 1 3 4 2 5 6

2 3 4 5 6 7 8 9 1

3 5 6 4 2 1 7 8 9

9 2 8 7 5 6 1 4 3

1 4 7 9 8 3 5 6 2

7 8 3 2 4 9 6 1 5

4 9 2 6 1 5 3 7 8

6 1 5 3 7 8 9 2 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Komið og skoðið úrvalið

Hornsófi Chicago 
2 horn 3, hægt að panta sem tungusófa,  
U sófa eða bara eins og hentar.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Reikninginn, 
takk!

Rólegar, 
stúlkur!  

Ein í einu!

Reyndu aftur, Ívar! Það er 
hægt að kveikja á öllum 

konum, maður þarf bara að 
finna rétta takkann! Þú ferð 

bara til þeirra og segir...

Háskólagjöldin verða 
þess virði þegar við 

fáum sjónvarpið aftur.

Þú umgengst 
bróður þinn  

of mikið.
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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.



MARÍA SNERTIR Á 
FJÖLMÖRGUM OPNUM 

SÁRUM EN NÆR EKKI AÐ RÍFA 
SIG FRÁ AUGLJÓSUM ÁHERSLUM 
OG KLISJUM.

LEIKHÚS

Er ég mamma mín? - 

Kvenfélagið Garpur í samvinnu 
við Borgarleikhúsið

Höfundur og leikstjóri: María 
Reyndal
Leikarar: Arnaldur Halldórsson, 
Katla Njálsdóttir, Kristbjörg Kjeld, 
María Ellingsen, Sigurður Skúla-
son, Sólveig Guðmundsdóttir og 
Sveinn Ólafur Gunnarsson
Leikmynd og lýsing: Egill Ingi-
bergsson
Tónlist og hljóðmynd: Úlfur  
Eldjárn
Búningar: Margrét Einarsdóttir
Aðstoð við handrit, dramatúrgía: 
Sólveig Guðmundsdóttir og 
Sveinn Ólafur Gunnarsson
Leikgervi: Sigríður Rósa Bjarna-
dóttir

Síðastliðinn sunnudag frumsýndi 
Kvenfélagið Garpur nýja íslenska 
leikritið Er ég mamma mín? í sam
starfi við Borgarleikhúsið. Síðasta 
verkefni leikhópsins var Sóley Rós 
ræstitæknir sem sló verðskuldað í 
gegn fyrir nokkru. Leikhópurinn 
sérhæfir sig í frumsömdum íslensk
um leikritum sem oftar en ekki snú
ast um reynsluheim kvenna. Í þetta 
skiptið snýr hópurinn sér að veru
leika kvenna á áttunda áratugnum.

Leitað í grínið
María Reyndal skrifar handritið og 
dembir sér beint í heim sem virðist 
fjarlægur samtímanum en er nær 
en okkur grunar. Áhorfendur eru 
staddir á fallegu millistéttarheimili; 
pabbinn situr í húsbóndastólnum, 
mamman sinnir húsverkum og 
táningsstelpan fylgist með sam
skiptum þeirra á milli. Ekki líður 
á löngu fyrr en fjölskyldufaðirinn 
byrjar að ausa úr sér misfallegum 
skoðunum um rauðsokkur og 
minnihlutahópa. Feðraveldið tekst 
á við kvenfrelsið, og auðvelt er að 
hlæja að forpokuðum skoðunum 
pabbans en hláturinn kostar sitt. 
Margt er nefnilega allskostar óljóst 
í lífi þessa fólks. Tónninn í text
anum tekur sífelldum breytingum 
og nostalgíuhláturinn felur dýpri 
harm. Lífið er kannski grátbros
legt en María Reyndal finnur aldrei 
samfellda áferð í textanum, og frek
ar er leitað í grínið og staðalímyndir 
frekar en að rannsaka hlutina ofan í 
kjölinn. Stundum tekst þó vel til og 
uppgötvun Ellu um að hún sé hænu
skrefi frá því að verða mamma sín 
er býsna vel skrifað, sömuleiðis 
leikið.

Sólveig Guðmundsdóttir hefur 
verið á miklu flugi síðustu misseri. 
En heillandi nærvera hennar nær 
ekki að lyfta upp þunglamalegum 
textanum. Hún leikur bæði hina 
fullorðnu Ellu og móður hennar fyrr 

Uppgjör við  
     fortíðina og 
nostalgíuna

Veruleiki kvenna á áttunda áratugnum er í forgrunni í verkinu.

Þjóðleikhúsið hefur ákveðið að 
bregðast hratt við vegna fyrir
hugaðs verkfalls leikskóla

kennara í Reykjavík og bjóða upp á 
leiksýningar fyrir yngstu börnin á 
virkum dögum.

„Auðvitað vonum við að þessi 
deila leysist sem allra fyrst,“ segir 
Magnús Geir Þórðarson þjóðleik
hússtjóri, „en við ákváðum að vera 
tilbúin ef til verkfalls kemur, og 
bjóða upp á sýningar fyrir börn 
með lækkuðu miðaverði. Það 
getur verið dýrmætt að fá tæki
færi til að gera eitthvað óvenjulegt 
og skemmtilegt með börnunum á 
svona tímum, og því ákváðum við 
að taka til sýninga eina af barna
sýningunum okkar, Ómar Orða
belg. Sýnt verður í Kúlunni kl. 13:00 
þessa viku, frá og með þriðjudegi, ef 
af verkfalli verður. Vegna aðstæðna 
lækkum við miðaverð og kostar 
miðinn aðeins 1.000 kr.“

Ómar Orðabelgur er nýtt, íslenskt 
barnaleikrit eftir Gunnar Smára 
Jóhannesson í leikstjórn Björns Inga 
Hilmarssonar, sem Þjóðleikhúsið 
sýndi síðastliðið haust. Ómar Orða
belgur ferðast um heim orðanna og 
kynnist allskonar skrýtnum orðum, 
en eitt orð mun hann kannski aldrei 
skilja til fulls. Sýningin tekur um 40 
mínútur í f lutningi.

Sem fyrr segir munu sýningar 
hefjast á morgun, þriðjudaginn 18. 
febrúar kl. 13, ef verkfallsaðgerðir 
standa enn. Ef deilan leysist verða 
sýningar felldar niður, og gestir fá 
ónotaða miða endurgreidda eða 
geta nýtt þá sem inneign á aðrar 
sýningar á tíma sem hentar. Nánari 
upplýsingar eru á vef Þjóðleikhúss
ins, leikhusid.is. -kb

Barnasýningar 
í Þjóðleikhúsinu 
vegna verkfalls

Ómar Orðabelgur verður í Þjóðleik-
húsinu og gleður börnin.

á tíð. Betri tökum nær hún í hlut
verki Ellu, en leikrænt rof virðist 
vera á milli hinnar ungu móður og 
hinnar eldri. Sveinn Ólafur Gunn
arsson, líkt og Sóley, fer með tvöfalt 
hlutverk. Annars vegar faðir fortíð
arinnar og hinsvegar faðir samtím
ans. Sveinn nýtur sín miklu betur í 
hlutverki Guðjóns, í samtímanum, 
sem gerir sitt besta til að styðja við 
konuna sína. En töluvert síðri er 
hann í hlutverki fortíðarinnar og 
dettur alltof oft í eftirhermuleik.

Kristbjörg stelur senunni
Kristbjörg Kjeld aftur á móti gerir 
sér lítið fyrir og stelur sýningunni 
með óborganlegum og eftirminni
legum leik. Í hverri senu á eftir ann
arri finnur hún nýjan tilfinninga
f löt á konu sem fórnaði öllu fyrir 
frelsið, fyrir sjálfa sig og dóttur 
sína. Túlkun hennar á kómískum 
línum byggist á textaskilningi og 
hlustun sem orsaka flugbeitt tilsvör. 
Ekki eru dramatískari augnablikin 
áhrifaminni. Hér er á ferðinni ein
stakt tækifæri til að sjá stórkostlega 
leikkonu sem engu hefur gleymt.

Smærri hlutverk leika María Ell
ingsen og Sigurður Skúlason, bæði 
sjást alltof sjaldan á leiksviðinu. 
María fær því miður ekki nægilegar 
bitastæðar rullur, hér þá kannski 
helst sem skelegga ameríska for
tíðarvinkonan Rachel, en ekki fer 
mikið fyrir baksögu né úrvinnslu 
á örlögum hennar. Sigurður kemur 
seint inn en spilar vel úr fyrstu 
endurfundunum með harmrænni 
þögninni í bland við lágstemmdan 
húmor. Katla Njálsdóttir leikur 
Ellu á unglingsárunum og leysir 
það hlutverk nokkuð vel, þá sér í 
lagi dramatísku augnablikin þegar 
þyrmir yfir ungu konuna sem fær 
engu stjórnað í lífi sínu. Ungling 
samt ímans leik u r A r narldu r 
Hall dórs son sömuleiðis vel, með 
afslappaða nálgun að vopni.

Hökt á milli atriða
María sér einnig um leikstjórnina, 
eitthvað sem hún hefur sinnt áður 
í verkefnum leikhópsins með ágæt

um árangri. En í þetta skiptið hefði 
þurft að fá annað auga. Sýningin 
höktir á milli atriða og pallurinn 
fremst á sviðinu er af leitur, bæði 
hönnunin og til leiks. Of mikið 
er um að persónur tali út í sal, en 
einnig á bakvið aðrar persónur. 
Dramatíkin flest þannig út og sen
urnar virðast stundum ótengdar. 
Yfirhöfuð er þó listræn hönnun sýn
ingarinnar með ágætum. Egill Ingi
bergsson leitar djúpt í nostalgíuna 
og fyllir rýmið af vísunum í áttunda 
áratuginn. Margrét Einarsdóttir 
leysir búningaskiptin almennt vel, 
búningur Kristbjargar er frábær, 
en betri lausn hefði þótt má finna 
á búning fortíðarföðursins, gervi
maginn eru mistök.

Blessu narlega hef u r marg t 
breyst á fáeinum áratugum en 
ennþá er langt í land. María snertir 
á fjölmörgum opnum sárum en 
nær ekki að rífa sig frá augljósum 
áherslum og klisjum. Dramatísku 
hnútar sögunnar eru leystir of auð
veldlega. Nostalgían ber líka Er ég 
mamma mín? næstum því ofurliði. 
En Kristbjörg kemur svo sannarlega 
til bjargar með sinni einstöku nær
veru. Kvenfélagið Garpur er þess 
virði að fylgjast með en þarf að kafa 
dýpra í næsta skipti.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Kristbjörg Kjeld lýsir upp 
sviðið en sýninguna skortir dýpt og gegn-
heila umgjörð.

Magnús Geir Þórðarson.
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

17. FEBRÚAR 2020
Hvað? Wuwei í Ferlinu og dygðinni 
(Daodejing – Bókin um veginn
Hvenær? 12.00-13.00
Hvar? Veröld - hús Vigdísar, 2. hæð
Konfúsíusarstofnun og Heimspeki-
stofnun standa að heimsókn Douglas 
Berger, samanburðarheimspekings 
og prófessors við Leiden-háskóla, 
sem fjallar um áskoranir þvermenn-
ingarlegrar heimspeki.

Hvað? Pallborðsumræður um Vanja 
frænda
Hvenær? 17:00
Hvar? Veröld – húsi Vigdísar
Brynhildur Guðjónsdóttir leik-
stjóri, Valur Freyr Einarsson leik-
ari, Rebekka Þráinsdóttir, aðjunkt 
í rússnesku og Gunnar Pétursson 
þýðandi verksins ræða um sýningu 
Borgarleikhússins á Vanja frænda. 
Guðrún Kristinsdóttir, doktors-
nemi í frönskum fræðum, stýrir 
umræðum.

Hvað? Kórperlur úr austri og íslensk 
verk
Hvenær? 21.00
Hvar? Hjallakirkja Kópavogi

Kórinn Ægisif með síðustu tónleika 
vetrarins. Stjórnandi Hreiðar Ingi 
Þorsteinsson. Yngsta verkið á efnis-
skránni, O magnum mysterium, 
eftir Hjálmar H. Ragnarsson, er a 
cappella-kaf li úr kantötunni Lau-
dem Domini, sem kórinn frum-
f lutti í Landakotskirkju, ásamt 
Íslenskum strengjum í  nóvem-
ber 2019.

Hvað? Almennt danskvöld
Hvenær? 21.00-22.30
Hvar? Iðnó
Sveif ludansinn Lindy hop. Kostar 
ekkert inn.

Brynhildur Guðjóns tekur þátt í um-
ræðum um uppsetninguna á Vanja 
frænda í Veröld - húsi Vigdísar.

Undirbúningur fyrir nýja 
námsbraut; kjörnámsbraut 
með áherslu á sviðslistir, er 

hafinn en um samstarf Mennta-
skólans á Akureyri og Leikfélags 
Akureyrar er að ræða.

Vala Fannell, verkefnastjóri 
brautarinnar, segir gott að finna 
metnaðinn og viljann hjá Leik-
félagi Akureyrar og Menntaskólans 
á Akureyri. „Við höfum fundið fyrir 
töluverðum áhuga frá ungu fólki, 
námsráðgjöfum grunnskólanna og 

fólki alls staðar að af Norðurlandi,“ 
segir Vala sem segir brautina ekki 
einungis fyrir þá sem vilja verða 
leikarar. „Þessi braut er fyrir krakka 
sem eru í leiklist, dansi, tónlist, 
tækni eða hönnun en hafa einnig 

áhuga á leikhúsi. Eftir námið hafa 
nemendur fengið sterkan grunn 
til að mennta sig áfram í list sinni 
en eru einnig vel undirbúnir fyrir 
almennt háskólanám.“

Jón Már Héðinsson, skólameistari 
Menntaskólans, er spenntur fyrir 
nýju brautinni. „Okkur í MA fannst 
vanta námsframboð í sviðslistum 
og vildum auka úrval skapandi 
greina. Nemendur hafa kallað eftir 
þessu og þetta er spennandi verk-
efni.“-gun

Nám í sviðslistum í undirbúningi
Vala Fannell, Þuríður Helga Kristjánsdóttir framkvæmdarstjóri Menningarfélags Akureyrar, Jón Már Héðinsson, 
Marta Nordal leikhússtjóri og Alma Oddgeirsdóttir áfangastjóri MA. MYND: AUÐUNN NÍELSSON

ÞESSI BRAUT ER FYRIR 
KRAKKA SEM ERU Í LEIKLIST, 
DANSI, TÓNLIST, TÆKNI EÐA 
HÖNNUN.

Látum ekki gerræði borgaryfirvalda eyðileggja hann með víðtækum götulokunum 
allt árið hvernig sem viðrar, gegn vilja afgerandi meirihluta rekstraraðila og íbúa. 

Við viljum vera í miðbænum og halda áfram að þjónusta ykkur. 
Án verslunar er ekkert mannlíf. 

Við treystum á ykkar stuðning í baráttunni.

Aðgerðarhópurinn Björgum miðbænum.

BORGARBÚAR
Við eigum aðeins 

einn Laugaveg og einn miðbæ

Opnum Laugaveginn og Skólavörðustíginn
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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 Kevin Can Wait
08.25 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Splitting Up Together
09.50 Suits
10.40 The Detail
11.25 Landnemarnir
12.05 Gulli byggir
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
15.50 Moonlight Sonata. Deaf-
ness in Three Movements
17.20 Mom
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 Um land allt
19.45 Grand Designs Australia 8
20.40 Silent Witness
21.35 The Outsider
22.35 Ballers
23.00 60 Minutes
23.45 The Accident
00.35 Castle Rock
01.25 Boardwalk Empire
02.25 Boardwalk Empire
03.20 Boardwalk Empire
04.20 Boardwalk Empire  Fimmta 
og jafnframt síðasta þáttaröðin af 
Boardwalk Empire. 

19.05 The Big Bang Theory
19.30 Camping
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Schitt’s Creek
21.15 American Horror Story. 
1984
22.00 Boardwalk Empire
23.00 The Hundred
23.45 Hand i hand
00.30 Random Acts of Flyness
01.10 Seinfeld
01.35 Tónlist

09.35 Middle School. The Worst 
Years of My Life
11.10 I Am Sam
13.20 Gold
15.20 Middle School. The Worst 
Years of My Life
16.50 I Am Sam
19.00 Gold
21.00 Call Me by Your Name
23.10 Batman Begins
01.25 Sacrifice
02.55 Call Me by Your Name

08.00 The Genesis Invitational  Út-
sending frá The Genesis Invitational.
13.30 ISPS Handa Women’s Aust-
ralian Open  Útsending frá ISPS 
Handa Women’s Australian Open.
18.30 PGA Highlights 2020
19.25 The Genesis Invitational  Út-
sending frá The Genesis Invitational.

13.00 Gettu betur 1994 Versló - 
FSH
14.00 Enn ein stöðin 
14.25 Maður er nefndur Einar 
Laxness
15.00 Út og suður
15.25 Af fingrum fram Lay Low
16.15 Drengjaskólinn 
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 Tvöfalt afmæli
18.50 Krakkafréttir  Fréttaþáttur 
fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Um-
sjón: Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir 
og Sævar Helgi Bragason.
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Mitt Kongó My Congo 
 Heimildarmynd frá BBC þar sem 
tökumaðurinn Vianet Djenguet 
fer til heimalands síns, Kongó, og 
kynnir áhorfendur fyrir stórkost-
legri náttúru og dýralífi.
21.10 Lögfræðingurinn Advoka-
ten  Dönsk-sænsk spennuþáttaröð 
um lögfræðinginn Frank Nordling 
sem missti foreldra sína sem barn. 
Þegar hann kemst að því að dauða 
foreldra hans bar að með sak-
næmum hætti þyrstir hann í að 
ná fram hefndum. Aðalhlutverk: 
Alexander Karim, Malin Buska, 
Thomas Bo Larsen og Sara Hjort 
Ditlevsen. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Frönsk listasaga The Art 
of France  Heimildarþáttaröð í 
þremur hlutum frá BBC þar sem 
listfræðingurinn Andrew Graham 
Dixon leiðir áhorfendur í gegnum 
franska listasögu.
23.15 Apollo 8.  Leiðangur sem 
breytti heiminum
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 Everybody Loves Raymond 
13.25 The King of Queens
13.45 How I Met Your Mother
14.10 Dr. Phil 
14.55 Pabbi skoðar heiminn 
15.30 The Biggest Loser
16.15 Malcolm in the Middle
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 The King of Queens 
17.20 How I Met Your Mother
17.45 Dr. Phil 
18.30 The Late Late Show 
19.15 Speechless 
19.40 The Good Place
20.10 A Million Little Things
21.00 The Capture 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Love Island 
23.20 The Late Late Show 
00.05 Love Island. Aftersun 
00.50 NCIS 
01.35 FBI. Most Wanted 
02.20 Evil 
03.05 i’m Dying up here 
04.05 Síminn + Spotify

07.30 Eibar - Real Sociedad  Út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.
09.10 Athletic Club - Osasuna 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
10.50 Real Madrid - Celta Vigo 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
12.30 Juventus - Brescia  Út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
14.10 Cagliari - Napoli  Útsending 
frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
15.50 FH - ÍR  Útsending frá leik í 
Olís deild karla.
17.20 Football League Show  
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
17.50 Ítölsku mörkin
18.20 Spænsku mörkin
18.50 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
19.15 Selfoss - Afturelding  Bein 
útsending frá leik í Olís deild karla.
21.15 Seinni bylgjan
22.45 Seinni bylgjan
23.10 Football League Show
23.40 Valencia - Atletico Madrid 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 FlugurFyrsti þáttur um 
Hollies
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  Hótel í hljóðri 
götu
15.00 Fréttir
15.03 Dante Alighieri og Gleði-
leikurinn guðdómlegi  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkavikan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Hjarta-
staður (21 af 31) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar (6 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
19.35 AC Milan - Torino  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

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 upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Kíkt í skúrinn  Frábær bíla-
þáttur fyrir bíladellufólkið: Kíkt í 
skúrinn með Jóa Bach.

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
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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
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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
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Allt fyrir bílinn



Tryggðu þér áskriftKAUPTU STAKAN LEIK: 

OLÍS DEILD KARLA
Í KVÖLD 19:15

Verkið Rythm of Poi
son eftir hina finnsku 
Elina Pirinen verður 
frumsýnt af Íslenska 
dansflokknum þann 
28. febrúar. Nú lýsir 

Íslenski dansflokkurinn eftir þrem
ur hundum til að taka þátt í verkinu.

„Við segjum aldrei nei við góðum 
hugmyndum frá samstarfsfólki 
okkar en danshöfundur verksins, 
hún Elina Pirinen, er mikill dýra
vinur og hún er sannfærð um að 
þátttaka þriggja hunda í sýningunni 
eigi eftir að lyfta verkinu á annað 
plan,“ segir Hlynur Páll Pálsson, 
framkvæmdastjóri flokksins.

Dansmenntun ekki nauðsynleg
Hann segir enga eiginlega kröfu 
um það að hundurinn þurfi að vera 
dansmenntaður.

„Við setjum það ekki sem hæfni
skilyrði að hundarnir  kunni nú 
þegar  að dansa, en það væri auð
vitað kostur ef um þjálfaða sýningar
hunda væri að ræða. Við erum opin 
fyrir þátttöku hunda af f lestum 
hundakynjum og þeir þurfa alls 
ekki að vera hreinræktaðir. Ættar
bók þarf til dæmis ekki að fylgja með 
umsókninni um þátttöku í verkinu,“ 

segir hann léttur í bragði.
Hlynur segir að þau séu 

ekki með neina ákveðna 
tegund í huga.

„Öryggisins vegna get smá
hundar því miður ekki tekið 
þátt í sýningunni. Því biðjum 
aðeins um að meðalstórir og 
stórir sæki um þátttöku. 
Einu skilyrðin eru að hund
arnir séu vingjarnlegir, 
ófeimnir og að þeim líði vel í 
margmenni. Svo væri auðvitað ekki 
verra ef þeir eru sviðsvanir,“ segir 
hann og hlær.

Hekla átti stórleik
Hann segir það ekki algengt að dýr 
taki þátt í dansverkum sem þessum 
en það gerist þó öðru hvoru.

„Já, það er svolítið skemmtilegt 
að segja frá því að síðast þegar Elina 
Pirinen sýndi verk á Íslandi þá sýndi 
Golden retriever hvolpurinn Hekla 
stórleik á sviði. Frábær frammistaða 
hennar í þeirri sýningu átti eflaust 
þátt í að Elina óskaði aftur eftir 
hundum í þetta verk. Við reyndum 
að fá Heklu til að taka þátt í verkinu 
núna, en hún er því miður sest í helg
an stein og hætt að sýna opinberlega 
af heilsufarsástæðum.“

Hann segir verkið vera fjöruga og 
hrífandi tjáningarveislu.

„Ég vil ekki gefa of mikið upp, en 
helstu þemu verksins eru kynhvöt, 
villileiki og nánd. Sýningin krefst 
þess að áhorfendur nýti óbeislað 
ímyndunarafl sitt til þess að upplif
unin verði sem sterkust,“ segir hann.

Áhugasamir hundaeigendur eru 
hvattir til að hafa samband við 
Íslenska dansflokkinn með því að 
senda  þeim tölvupóst  með mynd 
og nafni hundsins, ásamt stuttri 
lýsingu á skapgerð hans.

Frumsýning á Rhythm of Poi
son verður 28. febrúar á Nýja sviði 
Borgarleikhússins. Miðafjöldi er 
mjög takmarkaður þar sem sýningin 
er hugsuð fyrir lítinn hóp áhorfenda.
steingerdur@frettabladid.is

Óska eftir  
   hundum  
í dansverk

Hundurinn 
Askur og Hlynur 
Páll Pálsson, 
framkvæmda-
stjóri Íslenska 
dansflokksins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR

Íslenski dansflokkurinn frumsýnir verkið 
Rythm of Poison eftir Elina Pirinen þann 
28. febrúar. Upp kom sú hugmynd að bæta 
við þremur ferfætlinum í dansflokkinn 
meðan á sýningu verksins stendur.
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Á KONUDAGINN
Kally Sleep hrotukoddinn er á tilboði!

Áður 5.990 kr.

GEFÐU GÓÐA NÓTT

Hágæða efni

 

Ysta lagið er úr blöndu af bómull og 
pólýester sem er mjög mjúk og andar vel.

 

Sérstakur S-laga svampur í miðju

 

Heldur höfði og hálsi í réttri stellingu 
til að opna öndunarveginn betur og 
auðvelda þannig öndun.

your sleep expert

your sleep expert

Hannaður til að draga úr hrotum. Rannsóknir hafa 
sýnt fram á að hrotur geti minnkað um 50%!

Kynntu þér Kally 
hrotukoddann og 
hinar konudagsgjafirnar 
á www.hopkaup.is Aðeins 2.990 kr.50% afsláttur!

...í krafti fjöldans!

Holtrefjafylling
Mjúk en veitir um leið góðan stuðning. 
Hentar vel hvort sem þú sefur á bakinu eða hliðinni. 



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Snjalltækjum fylgir ekki tilkynningaskylda. Prófaðu að slökkva 
á áreitinu og �nndu frelsið sem fylgir lí� án rauðu deplanna. 
Hugsaðu um til�nningar en ekki tilkynningar. 
Vertu á staðnum.

Tilkynningafrí

Blaðið í dag og safn eldri blaða á  frettabladid.is

SPORT
LUNCH 

199
KR/STK

Þrátt fyrir að vera nokkuð 
framsettur hef ég engar 
kjaftasögur heyrt um að ég 

sé óléttur. Reyndar heyri ég aldrei 
neinar kjaftasögur um mig og 
finnst það nokkuð merkilegt því 
ég veð frægðarelginn upp undir 
efstu höku.

Mér finnst raunar að kjafta-
sögum sé svo misskipt að jaðri 
við stjórnarskrárbrot því eins 
og þar stendur: „Allir skulu vera 
jafnir fyrir lögum og njóta mann-
réttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernis-
uppruna, kynþáttar, litarháttar, 
efnahags, ætternis og stöðu að 
öðru leyti.“

Þegar horft er til þessa og rýnt í 
kjaftasögudreifingu og skoðaðir 
kjaftasöguþegar þá kemur í ljós 
hróplegt misrétti. Það er alltaf 
sama fólkið sem sagðar eru af 
kjaftasögur. Og það sem meira 
er, það er alltaf sama fólkið sem 
heyrir kjaftasögur um sjálft sig.

Stundum er eins og Borgar-
skjalavörður hafi um mig allar 
upplýsingar í PDF-skjali sem ekki 
er hægt að opna. Um mig ríkir 
stæk þögn. Ég gerði mitt besta til 
þess að opinbera sjálfan mig með 
því að deila persónuleikaprófinu 
frá Kára á Facebook. En þar var 
engin tíðindi að sjá, - bara það að 
ég er gjörbrjálaður maður.

Ég hef oft hugsað um þetta „... 
og stöðu að öðru leyti“ sem lokar 
þessari mannréttindaklásúlu 
stjórnarskrárinnar. Ætli ég sé 
þarna? Í þessari ókennilegu stöðu 
sem ekki er hægt að orða nema 
svona vítt og almennt – og því fari 
ekki af mér neinar kjaftasögur?

Ég gæti auðvitað gert eins og svo 
margir aðrir sem brotið er á með 
svipuðum hætti á degi hverjum, ég 
gæti sagt óljósar fréttir af sjálfum 
mér sem ég þættist hafa heyrt hér 
eða þar – utan af mér. Ég gæti ...

- þar missti ég vatnið.

Söguburður


