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Snjalltækjum fylgir ekki tilkynningaskylda. Prófaðu að slökkva 
á áreitinu og finndu frelsið sem fylgir lífi án rauðu deplanna. 
Hugsaðu um tilfinningar en ekki tilkynningar. 
Vertu á staðnum.

Tilkynningafrí

UMHVERFISMÁL Fyrsta tréð í skírnar-
skógi þjóðkirkjunnar verður gróður-
sett í haust. Er það ekki einn skógur, 
heldur margir sem kirkjan hyggst 
koma upp víðs vegar um landið. 
Verður einu tré plantað fyrir hvert 
barn sem skírt er í kirkjunni.

Agnes Sigurðardóttir, biskup 
Íslands, tilkynnti um áramót að 
þjóðkirkjan hygðist koma skírnar-
skógi á fót. Nú er kirkjuráð að útfæra 
hugmyndina og verður lokaniður-
staðan kynnt á vormánuðum eða í 
sumar. Tengist verkefnið hinni svo-
kölluðu Grænu kirkju, umhverfis-
vitundarvinnu kirkjunnar.

Pétur Markan, samskiptastjóri 
þjóðkirkjunnar, segir að miðað við 
núverandi fjölda skírna séu þetta 
á bilinu þrjú til fjögur þúsund tré á 
ári. Markmiðið með verkefninu sé að 
tengja skírnina við umhverfisvernd 
og umhverfisvitund, að með hverju 
skírðu barni vaxi tré. Ákall sé eftir 
aðgerðum í umhverfismálum, sem 
séu jafnframt stærsta áskorun þess-
arar og komandi kynslóða.

„Einn af kostum kirkjunnar er að 
við eigum land víðs vegar um landið. 
Hugmyndin er að tengja ræktar-
landið við hverja sókn til að hver og 
einn geti heimsótt skóginn á innan 

við klukkutíma,“ segir Pétur. Verður 
hvert tré merkt einstaklingnum sem 
skírður er. „Við erum að skoða tölu-
vert mörg svæði sem eru vel til þess 
fallin að rækta skóglendi á. Á tals 
vert mörgum svæðum sem kirkjan 
á er skógrækt fyrir sem hægt er að 
bæta við.“ Í skóginum verður helst 
plantað annaðhvort birki eða furu 
en jafnframt tekið mið af stað-
háttum og hvaða tegund henti best 
á hverjum stað. „Við förum þó ekki 
af stað með þetta nema í samráði 
við skógræktarfélög og aðra við-
komandi fagaðila,“ segir Pétur. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Planta þúsundum trjáa árlega
Í haust verður fyrsta tréð í skírnarskógum þjóðkirkjunnar gróðursett. Verða trén merkt hverju skírnar-
barni og fjölskyldur geta fylgst með vextinum. Verið er að skoða hentug kirkjulönd undir ræktunina. 

Einn af kostum 
kirkjunnar er að 

við eigum lönd víðs vegar 
um landið

Pétur Markan, 
samskiptastjóri 
Þjóðkirkjunnar

„Bolla bolla bolla, þarna kemur krakkastrolla,“ sungu Ómar Ragnarsson og Geirfuglarnir um árið. Bolludagurinn er í dag en nóg hefur verið að gera í Bakarameistaranum og öðrum bak-
aríum landsins þar sem hátíðin hefur bólgnað út á undanförnum árum. Rjómabollurnar verða sífellt frumlegri og kræsilegri en minna fer fyrir bolluvöndunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

STJÓRNMÁL Vigdís Hauksdóttir og 
Helga Vala Helgadóttir eru báðar 
orðaðar við forystuhlutverk í flokk-
um sínum en landsfundir eru í öllum 
stærstu stjórnmálaflokkum lands-
ins á árinu.

Íslenskt stjórnmálafólk er að 
koma sér í gír fyrir kosningar á næsta 
ári og margir ræða framtíð forystu-
manna flokkanna, 

Sósíalistar eru byrjaðir að undir-
búa sína fyrstu baráttu fyrir alþing-
iskosningar. – aá / sjá síðu 4

Sósíalistar eru 
komnir í gírinn

Gunnar Smári 
Egilsson, 
formaður 
Sósíalistaflokks 
Íslands.



Veður

Vestan 8-15 m/s, en mun hægari 
A-lands í fyrstu. Suðlæg átt 5-13 
á morgun og lægir um kvöldið. 
Gengur á með éljum en snjóar um 
tíma SV til í kvöld og nótt og á SA-
landi á morgun. SJÁ SÍÐU 14

Klárir í slaginn

      Á frettabladid.is 
finnur þú Fréttablaðið í 
dag og  safn eldri blaða 
undir flipanum Blöðin.

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á   
frettabladid.is

Berglind, Helga og Stefanía hafa aðstoðað foreldra barna á BUGL.

UPPELDI „Það hefur ekki verið til 
neitt aðgengilegt og auðskiljan-
legt íslenskt efni um uppeldi, hvað 
þá eitthvað sem er alfarið byggt 
á vísindum, hluti sem er búið að 
rannsaka. Við erum enn þá mikið í 
því að leita til ættingja eftir ráðum. 
Nú ætlum við að breyta því,“ segir 
Berglind Berndsen uppeldisfræð-
ingur. Hún, ásamt Helgu Theó-
dóru Jónasdóttur og Stefaníu Dögg 
Jóhannesdóttur, hefur sett á lagg-
irnar vefinn Viðja – uppeldisfærni.

Þær kynntust við störf sín á 
BUGL. Berglind og Stefanía eru 
uppeldisfræðingar en Helga er sál-
fræðingur. „Við höfum verið að 
aðstoða foreldra við að takast á 
við margþættan og f lókinn vanda 
barna. Við áttuðum okkur þá enn 
frekar á mikilvægi þess að gera eitt-
hvað til að grípa fyrr inn í og reyna 
að fyrirbyggja alvarlegri vanda. Ef 
uppalendur geta nálgast upplýs-
ingar um hvernig hægt er að skapa 
styðjandi umhverfi í uppeldinu og 
hafa aðgang að verkfærum sér til 
stuðnings hefur það jákvæð áhrif 
á þroska barna á fjölmörgum svið-
um,“ segir Berglind.

„Við erum bæði með podcast sem 
heitir Uppeldisspjallið og heima-
síðu þar sem má finna alls konar 
fróðleik. Það eru ekki allir sem vita 
af podcastinu enn þá,“ segir hún 
glöð. „Svo erum við nýbyrjaðar að 
taka upp myndbrot, þar sem við 
svörum fyrirspurnum sem okkur 
berast frá uppalendum. Fólk getur 
sent fyrirspurn, við lesum hana upp 
nafnlaust að sjálfsögðu og förum 
yfir gagnlegar leiðir til að fást við 
tiltekinn vanda,“ segir Berglind.

Viðbrögðin hafa ekki látið á sér 
standa. „Það eru strax margir búnir 
að hafa samband og þakka fyrir góð 

ráð, eða fyrir að fá staðfestingu á að 
þeir séu að gera rétt.“

Atriðin sem þær taka fyrir eru 
margs konar, eitthvað sem f lestir 
ef ekki allir foreldrar kannast við. 
,,Við byrjuðum í haust á grunn-
þáttunum, hvað er hegðun og eðli-
legar væntingar til hegðunar, hvaða 
þættir hafa áhrif á hegðun og svo 
framvegis. Núna erum við að taka 
fyrir ákveðna þætti sem hafa óbein 
áhrif á hegðun eins og svefn, nær-
ingu, lyf, álagsþætti og fleira. Þetta 

er eitthvað sem f lestir kannast 
við. Það voru margir uppalendur 
sem biðu spenntir eftir svefnþætt-
inum,“ segir Berglind. Stefna þær 
svo að því að taka fyrir samskipti 
systkina, skýr fyrirmæli, að setja 
mörk, skjánotkun barna og margt 
fleira á næstunni.

Upplýsingarnar eru ekki bundn-
ar við einhvern tiltekinn aldurshóp, 
mörg ráðin geta átt við ungbörn og 
jafnvel unglinga. „Það má segja að 
áherslan sé mest á leik- og grunn-
skólabörn, en margt af þessu getur 
vel átt við unglinga líka,“ segir hún. 
„Það sem við leggjum áherslu á er 
að ef la uppeldisfærni uppalenda 
til að takast á við áskoranir sem 
fylgja þessu hlutverki og draga þar 
með úr líkum á frekari vanda. Það 
er svo oft sem ekkert er gert fyrr en 
allt er komið í óefni eða neikvæð 
samskipti við barnið orðin að víta-
hring.“ arib@frettabladid.is

Auðskilið íslenskt efni 
um uppeldi á vefnum 
Berglind, Helga og Stefanía kynntust við störf sín sem uppeldisfræðingar og sál-
fræðingar á BUGL. Þeim fannst vanta aðgengilegt og auðskiljanlegt íslenskt efni 
um uppeldismál og komu því á laggirnar vefsvæðinu Viðju – uppeldisfærni. 

Það voru margir 
uppalendur sem 

biðu spenntir eftir svefn-
þættinum.

Berglind Berndsen  
uppeldisfræðingur

ORKUMÁL Landsvirkjun og Rio 
Tinto, eigandi álversins í Straums-
vík, eru sammála um að gagnsæi 
ríki um samninga og raforkuverðið 
verði gert opinbert.

Hörður Ar narson, forstjór i 
Landsvirkjunar, kom fram í þætt-
inum Sprengisandi á Bylgjunni í 
gær og sagði Landsvirkjun vilja 
aflétta trúnaði af samningi við Rio 
Tinto og hafi óskað eftir því form-
lega í síðustu viku.

Væri þá hægt að ræða innihald 
samningsins fyrir opnum tjöldum. 
Samningurinn var undirritaður 
árið 2010 og endurskoðaður 2014.

Í samningnum væru meðal ann-
ars ákvæði um endurskoðun til 
að tryggja samkeppnishæfi verk-
smiðjunnar.

„Það er ánægjulegt að sjá að 
Landsvirkjun sé sammála okkur 
um að raforkuverð ISAL verði gert 
opinbert. Rio Tinto lagði þetta til 
við Landsvirkjun í síðasta mánuði,“ 
segir Bjarni Már Gylfason, upplýs-
ingafulltrúi Rio Tinto á Íslandi. „Rio 
Tinto er sammála því að gagnsæi 
verði að vera um þessi mál.“

Bjarni telur raforkuverð til ISAL  
ekki samkeppnishæft, hvorki hér-
lendis né í alþjóðlega. Þess vegna 
væri tap á rekstri ISAL og yrði svo 
í fyrirsjáanlegri framtíð ef ekkert 
breytist. Úrlausn væri sameiginlegt 
hagsmunamál. – khg 

Vilja opinbera 
raforkuverð

Tvö sex vetra steingrá hross léku sér í vetrarveðrinu í Kópavogi í námunda við aðsetur hestamannafélagsins Spretts. Íslenska hestakynið er komið 
í beinan legg frá því mongólska, með viðkomu í Noregi og Hjaltlandseyjum. Enginn veður yfir það frekar en Genghis Khan.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Rio Tinto er sam-
mála því að gagnsæi 

verði að vera um þessi mál.
Bjarni Már Gylfason,  
upplýsingafulltrúi 
Rio Tinto á Íslandi VERKFALL Slæm umgengni í mið-

bænum kemur í ljós nú þegar verk-
fall sorphirðufólks stendur yfir. 
Mikill erill hefur verið á endur-
vinnslustöðvum Sorpu um helgina 
þar sem fólk f lykkist til þess að 
losa sig við heimilissorp. Engin 
hefð bundin götu hreinsun eftir 
skemmtana hald helgarinnar hefur 
átt sér stað í mið bænum og má sjá 
rusl á víð og dreif.

Þá er búist við á fram haldandi 
röskun á skóla starfi í grunn skólum 
borgarinnar næstu vikuna.

Verk fallið hefur á hrif víðar, en 
í f lestum leik skólum borgarinnar 
hefur verið haldið uppi lág marks-
þjónustu, en sumum hefur verið 
lokað.

For eldra fé lög hafa til að mynda 
sent frá sér á skoranir til Eflingar og 
borgarinnar um að leysa deiluna.

Ekki er ljóst hve nær samninga-
nefndir Ef lingar og borgarinnar 
munu funda að nýju. – vá, oæg

Ruslið fýkur 
um göturnar 
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Núna bjóðum við úrval jeppavænna tilboðspakka með nýjum Land Cruiser hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. 
Jeppaðu upp tilveruna með aukahlutapakka á sjaldséðum kjörum. Sjá nánar á toyota.is

 3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

33" breyting með Goodyear dekkjum og dráttarbeisli.

TILBOÐSVERÐ 390.000 kr.  Fullt verð 717.000 kr.

Dráttarbeisli, Goodyear dekk, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

TILBOÐSVERÐ 255.000 kr.  Fullt verð frá 419.000 kr.

Protect lakkvörn, hlíf á afturstuðara og húddhlíf. 

TILBOÐSVERÐ 99.000 kr.  Fullt verð 178.000 kr.

Land
Cruiser AUKAHLUTAPAKKAR

EINN, TVEIR & ÞRÍR

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

Verð frá: 8.480.000 kr.



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

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

RAM 3500

MEGA CAB

1 Móðir Gretu Thun berg opnar 
sig um erfiða æsku hennar.  

Greta léttist um tíu kíló á aðeins 
tveimur mánuðum.

2 Hætt við ófærð í kvöld.  
Veturinn heldur áfram að vera 

landanum erfiður.

3 Sjáðu ó trú legan öldu gang 
við Þór.  Í hama ganginum 

fékk skipið á sig brot sem náði upp 
að létt báti skipsins, sem er í tölu
verðri hæð yfir sjávar máli.

4 Tala sýktra á Ítalíu komin í 
132.  Ítalía er fyrsta landið 

í Evrópu þar sem ekki er hægt 
að rekja dauðsfall af völdum 
Covid19 beint til Kína.

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

Veðurstofan varar við ófærð í dag. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VEDUR Vetraraðstæður eru í öllum 
landshlutum og Veðurstofan gerði 
ráð fyrir mikilli ofankomu á suð-
vesturhluta landsins í gærkvöldi 
og nótt. Snjóa mun drjúgt á stórum 

svæðum og ganga á með éljum, þar 
með talið á höfuðborgarsvæðinu. 
Blástur og skafrenningur verður á 
Hellisheiði. Er hætt við því að ófært 
verði á götum framan af degi.

Snjókoman átti að minnka í nótt 
á höfuðborgarsvæðinu en halda 
áfram inn til landsins, á Suðurlandi, 
Vestfjörðum og Austfjörðum fram á 
kvöld. – khg

Mikill snjór og 
varað við ófærð

Snjókoman átti að 
minnka í nótt á höfuðborgar-
svæðinu en halda áfram inn 
til landsins fram á kvöld.

Félagar í Miðflokknum ræða sín á milli hvort þörf sé á breytingum við hlið formannsins í brúnni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STJÓRNMÁL Undirbúningur fyrir 
næstu alþingiskosningar er að fara 
af stað hjá stjórnmálaflokkunum. 
Landsfundir eru á dagskrá þeirra 
f lestra á árinu; nokkrir snemma í 
vor og aðrir í haust. 

Sósíalistaf lokkur Íslands blæs 
til Sósíalistaþings sem hefst 1. maí 
næstkomandi en á félagsfundi 18. 
janúar síðastliðinn var ákveðið að 
hrinda undirbúningi fyrir kosning-
ar af stað. Gunnar Smári Egilsson, 
formaður flokksins, segir f lokkinn 
nú vera að byggja sig upp um allt 
land enda stefnt að því að bjóða 
fram í öllum kjördæmum.

Vígdís íhugar framboð
Miðf lokkurinn heldur sitt lands-
þing á Hótel Natura síðustu helgina 
í mars. Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson er óumdeildur leiðtogi 
flokksins að mati þeirra sem Frétta-
blaðið ræddi við. Hins vegar munu 
f lokksmenn farnir að hringjast á 
vegna varaformannsembætta. Ekki 
liggur fyrir hvort varaformaðurinn 
Gunnar Bragi Sveinsson hyggst 
halda áfram í stjórnmálum en 
heimildir blaðsins herma að Vigdís 
Hauksdóttir íhugi framboð í emb-
ættið. Aðspurð segir Vigdís að vissu-
lega ræði f lokksmenn saman eins 
og gengur en hún hafi ekki ákveðið 
neitt í þessum efnum.

„Ég hef nú þegar lýst því yfir að 
ég hafi hug á að verða næsti borgar-
stjóri en vika er langur tími í pólitík 
og maður veit aldrei,“ segir Vigdís, 
innt eftir því hvort henni hugnist að 
færa sig aftur yfir í landsmálin.

Þrátt fyrir djúpa dýfu sem Fram-
sóknarflokkurinn hefur tekið í fylgi 
er óvíst að breytingar verði á forystu 
f lokksins en  stutt er í landsþing 
hans sem haldið verður um miðjan 
apríl. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur formaðurinn ekki í 
hyggju að stíga til hliðar, en margir 
urðu til að lesa í nýlegar yfirlýsingar 
varaformannsins um nauðsyn inn-
spýtingar í hagkerfið, þannig að 
hún sé að hita upp fyrir landsþing-
ið. Að sögn er þó góður andi í bæði 
í forystunni og þingliði f lokksins.

Vorkosningar farsælli 
Landsþing Viðreisnar fer fram á 
Grand hóteli 14. og 15. mars næst-
komandi. Viðreisn hefur aukið 
fylgi sitt mest allra f lokka frá kosn-
ingum og formaður flokksins segir 
andann í forystunni góðan. „Við 
lítum á okkur sem tvíeyki,“ segir 
Þorgerður Katrín Gunnarssdóttur 
um samstarf þeirra Þorsteins Víg-
lundssonar, varaformanns flokks-
ins. Aðspurð segir Þorgerður æski-

legast að hafa kosningar í lok maí 
eða byrjun júní. Það er ekki góður 
bragur á því að lögð séu fram emb-
ættismannafjárlög fjórða hvert ár, 
sem er raunin þegar kosið er að 
hausti. Með vorkosningum hefur ný 
ríkisstjórn ráðrúm til að leggja sínar 
línur í fjárlagafrumvarpi og það lagt 
tímanlega fyrir Alþingi, sem fer með 
fjárveitingavaldið,“ segir Þorgerður.

Þrír f lokkar halda sín flokksþing 
í haust. Píratar höfnuðu nýverið til-
lögu um formannsembætti í flokkn-
um og verður því ekki um slíkt kjör 
að ræða á þeirra fundi.  

Dagur og Helga Vala nefnd
Landsfundur Samfylkingarinnar 
er áformaður snemma í nóvember. 
Flokkurinn hefur náð sér á gott 
strik eftir af hroð í kosningunum 

2016 þegar f lokkurinn fékk aðeins 
þrjá menn kjörna á þing. Þótt Logi 
Einarsson sé almennt vel liðinn 
formaður eru skiptar skoðanir um 
leiðtogahæfni hans og heimildir 
Fréttablaðsins herma að rætt sé 
í þröngum hópum um þörf fyrir 
öflugri leiðtoga.

Helga Vala Helgadóttir, sem hefur 
verið einna mest áberandi þing-
maður Samfylkingarinnar, hefur 
verið orðuð við forystuhlutverk 
í f lokknum, jafnvel frá því áður 
en hún settist á þing fyrir rúmum 
tveimur árum. Þau Logi eru þó sögð 
vinna vel saman á þingi og þykir 
viðmælendum blaðsins líklegra 
að hún gæfi kost á sér sem varafor-
maður en að hún færi gegn sitjandi 
formanni og félaga í þingflokknum. 
Sjálf segist Helga Vala ekkert vera að 

velta þessum embættum fyrir sér.
Nafn Dags B. Eggertssonar hefur 

einnig verið nefnt og margir flokks-
menn sem Fréttablaðið hefur rætt 
við segja að send hafi verið út 
könnun til að athuga stuðning við 
hann. Sjálfur segir Dagur slíkar 
sögusagnir bæði rangar og úr lausu 
lofti gripnar. Aðspurður segist 
hann heldur ekki hafa leitt hugann 
að landsmálunum. Sitjandi vara-
formaður f lokksins, Heiða Björg 
Hilmisdóttir, kveðst heldur ekki á 
förum úr ráðhúsinu. Hún eigi enn of 
mikið óunnið í borginni.

Síðast i landsf u ndu r ársins 
verður í Valhöll 13. til 15. nóvem-
ber og því enn umhugsunartími til 
stefnu hafi einhverjir Sjálfstæðis-
manna hug á forystuhlutverki í 
f lokkunum. Formaðurinn sjálfur, 
Bjarni Benediktsson, eyddi óvissu 
um eigin áform í Silfrinu í gær og 
lýsti því yfir að hann hafi hug á að 
sitja áfram á formannsstóli. Þórdís 
Kolbrún R. Gylfadóttir hefur verið 
varaformaður flokksins frá síðasta 
landsfundi og Jón Gunnarsson er 
tiltölulega nýr ritari f lokksins en 
hann tók við embættinu af Áslaugu 
Örnu Sigurbjörnsdóttur þegar 
hún settist í stól dómsmálaráð-
herra í september síðastliðnum. 
adalheidur@frettabladid.is

Rætt um forystu í flokkunum
Kosið verður til þings á næsta ári og komið gæti til endurnýjunar í forystu einhverra flokkanna sem 
flestir halda landsfundi í ár. Margir hringjast  á í Miðflokknum sem heldur landsfund í næsta mánuði.

Landsfundir á árinu

Vinstri græn Flokksráðsfundur fór fram 7. og 8. febrúar
Viðreisn  Landsþing 14. og 15. mars
Miðflokkurinn  Landsþing 28. og 29. mars
Framsóknarflokkurinn Flokksþing 18. og 19. apríl
Sósíalistaflokkur Íslands  Sósíalistaþing 1. – 3. maí
Píratar  Aðalfundur í ágúst eða september
Samfylkingin Landsfundur 6. og 7. nóvember
Sjálfstæðisflokkurinn Landsfundur 13.  15. nóvember
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Skýringin á lausum 
plássum er því ekki 

mannekla eins og haldið 
hefur verið fram.
Skúli Helgason

Notkun: 2 hylki tvisvar á dag við vægum gigtarverkjum. Notist ekki ef ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja, eða sár 
í maga eða þörmum er þekkt. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til 
læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um 
lyfið á www.florealis.is og www.serlyfjaskra.is.

Haltu þínu striki!
Harpatinum er eina viðurkennda jurtalyfið 
á Íslandi til að draga úr gigtarverkjum

 Fæst án lyfseðils í næsta apóteki                       www.florealis.is

Karnival í úrhelli í Erfurt

ÍRAN Harðlínumenn í Íran hertu 
enn tökin í þingkosningum sem 
fóru fram síðastliðinn föstudag. 
Íranska ríkissjónvarpið greindi frá 
því gær að harðlínumenn hefðu 
unnið stórsigur í kosningunum, þar 
af öll 30 sætin í Teheran.

Alls voru um 58 milljónir Írana 
á kjörskrá, en kosið var um 16.000 
frambjóðendur í 290 þingsæti. Þá 
voru kjörnir nýir fulltrúar í klerka
ráð landsins, æðstu valdastofnun 
Írans, í stað þeirra sem fallið hafa 
frá, en ráðið velur erkiklerk lands
ins.

Fyrirfram var talið ólíklegt 
að kosningarnar myndu leiða 
til umskipta í írönskum stjórn
málum. Harðlínumönnum hafði 
verið spáð sigri, eftir að níu þúsund 
stjórnarandstæðingum var meinað 
að bjóða sig fram. Flestir þeirra 
myndu flokkast sem „hófsamir“ og 
„umbótasinnaðir“.

Hinn áttræði Ajatollah Ali 
Khamenei æðstiklerkur hvatti til 
kjörsóknar í ríkisfjölmiðlum lands
ins og sagði það „trúarlega skyldu“. 
Innanríkisráðuneytið sagði kjör
sókn hafa einungis verið um 42,6 
prósent sem er minnsta þátttaka 
frá byltingu klerkastjórnarinnar 
árið 1979. Í stærri borgum landsins 
sé þátttakan minni, eða allt frá tutt
ugu til þrjátíu prósent.

AP fréttastofan sagði í gær þessa 
litlu kosningaþátttöku vera hugs
anleg merki um víðtæka óánægju 
almennings með klerkastjórn 
Írans og bágborna stöðu efna
hagsmála. Að meina þúsundum 
stjórnarandstæðinga framboð dró 
úr tiltrú á kosningarnar. Lítil kjör
sókn er þannig mælistika á óánægju 
almennings.

Versnandi efnahagsástand og 

mikil verðbólga hefur ýtt undir 
mikla óánægju meðal Írana. Fin
ancial Times segir ríalinn, gjald
miðil Írans, hafa fallið um 60 pró
sent á síðustu tveimur árum og 
verðbólga sé nú 37%. Alþjóðagjald
eyrissjóðurinn segir að dregið hafi 
úr landsframleiðslu Írans um 9,5 
prósent á síðasta ári miðað við árið 
áður. Atvinnuleysi á síðasta ári var 
tólf prósent.

Væntingar voru miklar um 
aukið frelsi í landinu og betri lífs
kjör vegna aukinna samskipta við 
Vesturveldin í kjölfar kjarnorku
samningsins við stórveldin árið 
2015. Í stað þess eru miklir erfið
leikar vegna refsiaðgerða Banda
ríkjamanna sem Donald Trump 

Bandaríkjaforseti kom á árið 2018.
Síðustu mánuði hefur margoft 

verið boðað til mótmæla í Íran, 
þar sem stjórnvöld eru gagnrýnd 
fyrir efnahagsþrengingar, aukna 
einangrun landsins og spillingu í 
stjórnkerfi landsins. Mótmælt hefur 
verið í stærstu borgum Írans. Það er 
einkum ungt fólk sem hefur mót
mælt.  david@frettabladid.is

Harðlínumenn í Íran 
munu enn herða tökin
Kjörsókn í írönsku þingkosningunum sem var einungis 42,6 prósent er sú 
minnsta frá byltingunni árið 1979. Lítil kjörsókn talin mælistika á óánægju 
almennings enda efnahagur landsins mjög bágborinn og verðbólga mikil.

Frá einum kjörstaðanna í höfuðborginni Teheran á föstudag. MYND/GETTY

Í gær fór fram mikil útihátíð í Erfurt, höfuðborg Þýringalands, undir kjörorðinu „Öllum áhyggjum er lokið“. Þrátt fyrir úrhellisrigningu ríkti mikil 
hátíðarstemming þegar 2.500 þátttakendur fóru í skrúðgöngu um borgina í litskrúðugum búningum, þeyttu lúðra og börðu bumbur. MYND/GETTY

Skúli Helgason, formaður skóla og 
frístundasvið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

MENNTAMÁL Skúli Helgason, for
maður skóla og frístundaráðs 
Reykjavíkurborgar, segir rangt að 
aðeins 200 milljónir króna hafi 
verið settar í að bæta starfsum
hverfi leikskólakennara. En það 
kom fram í samtali við Guðrúnu 
Jónu Thorarensen, samráðsfulltrúa 
leikskólastjóra, á laugardag. Minnst 
hafi verið sett í málaflokkinn fyrsta 
árið, 2018, en í alls fari tæplega 2,3 
milljarðar til hans eða um 765 millj
ónir á hverju ári.

„Frá 2017 og 2018 hefur Reykja
víkurborg gripið til ýmissa aðgerða 
til þess að styrkja leikskólastigið 
í heild, svo sem starfsaðbúnað og 
menntunartækifæri,“ segir Skúli. 
Starfsfólki hafi verið fjölgað á elstu 
deildum, fjölgað launuðum undir
búningstímum, sett inn fjármagn til 
heilsueflingar og liðsheildarvinnu, 
fjármagnað launuð leyfi og fag
námskeið, opnað ungbarnadeildir 
og tvöfaldað fjármagn í fjölmenn
ingarlegt leikskólastarf.

Einnig sé verið að byggja nýja 
leikskóla og byggja við þá eldri til að 
auka rými til þess að brúa bilið fyrir 
fólk sem er að ljúka fæðingarorlofi. 
„Þetta er eitt stærsta fjárfestingar
verkefni borgarinnar á komandi 
árum og er fyrir utan þessa 2,3 millj
arða,“ segir hann. Með þessu hafi 
biðlistum verið útrýmt. „Skýringin 
á lausum plássum er því ekki mann
ekla eins og haldið hefur verið fram.“ 

Skúli segir ekki rétt að viðhald 
hafi skort enda hafi mikið verið 
gert. Viðhald hafi farið úr 185 millj
ónum árið 2016 í 695 milljónir nú.

Skúli tekur hins vegar undir 
áhyggjur Guðrúnar Jónu af fjölda 
leikskólakennara. Hrun hafi orðið 
í náminu eftir að það var lengt í 5 ár. 
„Það sem við í borginni getum gert 
er að halda áfram að bæta vinnuað
stæðurnar og kjörin, en ríkið þarf að 
koma inn með hvataaðgerðir.“ – khg

Leikskólastigið 
verði stórbætt  
á þremur árum

Erfitt efnahagsástand og 
einangrun landsins hefur ýtt 
undir mikla óánægju meðal 
Írana. 

BANDARÍKIN Bandaríski öldunga
deildarþingmaðurinn Bernie Sand
ers vann öruggan sigur í forvali um 
næsta forsetaefni Demókrata í 
Nevadafylki sem fram fór um helg
ina. Hann hlaut 47% atkvæða.

Joe Biden, fyrrverandi varafor
seti, gekk mun betur í Nevada en 
í fyrstu tveimur forkosningum 
flokksins sem haldnar voru í Iowa 
og New Hampshire. Hann fékk nú 
um 19 prósent atkvæða.

Forvalið skilaði Pete Buttigieg 15 
prósentum atkvæða og Elizabeth 
Warren 10 prósentum. Alls verður 
36 landsfundarfulltrúum Nevada 
nú skipt milli þeirra frambjóðenda 
sem hlutu 15 prósent atkvæða eða 
fleiri í forkosningunum í gær.

Á landsþingi Demókrata sem 
haldið verður í Wisconsinfylki 13. 
júlí næstkomandi, mun forseta
frambjóðandi f lokksins verða val
inn, til að etja kappi við Donald 
Trump forseta. – ds

Öruggur sigur 
Bernie Sanders  
í Nevada fylki
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TILBOÐSVEISLA Í ORMSSON!

TILBOÐSVERÐ: KR.169.900,-
Verð áður: kr.199.900,-Stærð 55”

TILBOÐSVERÐ: KR.249.900,-
Verð áður: kr.269.900,-Stærð 65”

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15ormsson

70

70 70

70 70

•Quantum Processor 4K
•Quantum Dot
•Color Vol100%
•Q HDR
•Ultimate UHD Dimming
•Ambient mode

TILBOÐSVERÐ: KR.349.900,-
Verð áður: kr.399.900,-

Nú eru SAMSUNG sjónvörp á einstöku tilboði, aðeins þessa viku. 
Hvaða stærð hentar þér? 

Gildir 23.2 til 29.2

Eiginleikar

Stærð 75”

TILBOÐSVERÐ: KR.469.900,-
Verð áður: kr.649.900,-Stærð 82”



Frá degi til dags

Halldór
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Arðgreiðslan 
sérstaka 
sýnir líka að 
á þeim bæ 
hugsa menn 
fyrst og 
fremst um 
eigin hags-
muni.

 

Hver króna 
sem flýtir 
samgöngu-
framkvæmd-
um skilar sér 
margfalt til 
baka í auk-
inni fram-
leiðni.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is
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Undanfarið hefur verið fjallað um vanda 
álvers Ríó Tintó í Straumsvík. Þar hafa 
mál þróast á þann veg að til greina kemur 
að hætta starfsemi álversins, segja upp 
starfsfólki og skella í lás.

Það eru slæmar fréttir. Í fyrsta lagi 
varða tíðindin beina hagsmuni nærri fjögur hundruð 
starfsmanna fyrirtækisins og fjölskyldur þeirra. Þá er 
ótalinn sá fjöldi manna sem starfar hjá fyrirtækjum 
sem hafa lifibrauð sitt af þjónustu við álverið.

Í öðru lagi er það áfall fyrir hagkerfið ef 60 milljarða 
útflutningstekjur álversins hverfa úr efnahagsjöfnu 
þess. Þá eru ótalin þau gjöld sem fyrirtækið greiðir 
til samfélagsins í formi skatta og annarra opinberra 
gjalda og nema milljörðum, beint og óbeint.

Að síðustu, þeir hagsmunir sem felast í raforku-
kaupum álversins. Þeirrar orku er aflað að stærstu 
leyti með fokdýrri virkjun vatnsfalla.

Frá því þessi tíðindi bárust hafa sjónir manna beinst 
að því að rekstur Ríó Tintó hefur ekki borið sig um 
langa hríð. Markaðurinn sagði frá því í vikunni að frá 
árinu 2016 nemi tap álversins 21 milljarði króna.

Það vakti því nokkra athygli að greiddur hafi verið 
sérstakur arður út úr hinu íslenska rekstrarfélagi til 
móðurfélagsins, Ríó Tintó, árið 2017, að fjárhæð 130 
milljónir dala. Það jafngildir tæpum fjórtán milljörð-
um íslenskra króna, sé miðað við meðalgengi þess árs. 
Það er ekki lítið fé og hefði sjálfsagt komið að góðum 
notum nú í rekstri álversins.

Í umfjöllun Markaðarins kom fram að álverið í 
Straumsvík er annar stærsti viðskiptavinur Lands-
virkjunar og um 23 prósentum af framleiddri raforku 
Landsvirkjunar sé veitt til álversins.

Um þessi raforkuviðskipti er leyndarsamningur og 
er löngu tímabært að létta þeirri leynd, eins og Lands-
virkjun hefur óskað eftir. Gengið er út frá því að samn-
ingurinn bindi aðila hans um þau viðskipti til ársins 
2036, bæði hvað varðar skylduna til að kaupa orkuna 
og verð hennar. Óljóst er að hvaða leyti móðurfélagið 
er skuldbundið Landsvirkjun um þessi viðskipti.

Þrátt fyrir mikilvægi þessarar starfsemi fyrir 
þjóðarhag er ekki boðlegt að vikið verði frá skýrri 
skuldbindingu um verð orkunnar né kaup hennar. 
Hinn alþjóðlegi álrisi, Ríó Tintó, á ekkert inni hjá 
okkur og miklu skiptir að fylgja eftir skuldbindingum 
fyrirtækisins með þeim aðferðum sem eru tiltækar. 
Arðgreiðslan sérstaka sýnir líka að á þeim bæ hugsa 
menn fyrst og fremst um eigin hagsmuni.

Í Markaði liðinnar viku kom fram að Deutsche Bank 
hefur greint stöðu álvera utan Kína. Í þeirri greiningu 
er álverið í Straumsvík í 24. sæti yfir óhagkvæmustu 
álverin. Jafnframt kom fram að móðurfélagið Ríó 
Tintó hefur bæði selt og lokað álverum í stórum 
stíl um alla Evrópu og er nú svo komið að álverið í 
Straumsvík er eina álver félagsins í álfunni. Það væri 
heimóttarskapur að gefa eftir mikilvæga hagsmuni til 
að viðhalda þessari óhagkvæmni

Um þetta atriði verður að treysta því að Landsvirkj-
un gæti hagsmuna sinna sem liggja samsíða ærnum 
þjóðhagslegum hagsmunum.

Hagsmunir

Fyndin uppgötvun
Fyndin er sú uppgötvun að 
verkalýðshreyfingin sé orðin 
pólitísk. Eins og að hún hafi 
aldrei verið það áður. Alþýðu-
flokkurinn var stofnaður sem 
stjórnmálaarmur Alþýðu-
sambands Íslands og rann 
síðan í Samfylkinguna. Vinstri 
flokkarnir hafa ávallt barist um 
völd innan verkalýðshreyfingar-
innar. Hannibal Valdimarsson 
var forseti ASÍ lengi. Gvendur 
Jaki, sem minnst er sem Jehóvah 
verkalýðsbaráttu, var bullandi 
pólitískur og sat á þingi fyrir 
Alþýðubandalagið. Ögmundur 
Jónasson, var formaður BSRB 
uns hann varð ráðherra.

Frekari uppgötvanir
Það er líka fyndið að fólk átti sig 
ekki  á að þeir sem eru hinum 
megin borðs eru einnig bullandi 
pólitískir og hafa alltaf verið. 
Einar Oddur Kristjánsson, for-
maður gamla VSÍ, var þingmað-
ur Sjálfstæðisflokks. Vilhjálmur 
Egilsson var framkvæmdastjóri 
SA sem og Þorsteinn Víglunds-
son í Viðreisn. Hægri menn sitja 
ávallt þeim megin borðs, eins 
og vinstri menn hinum megin. 
Þeir þrír, Einar Oddur, Gvendur 
og Ögmundur komu að þjóðar-
sáttinni, sem margir líta til sem 
ópólitísks fyrirbæris, en var það 
ekki. Hvort æskilegt sé að pól-
itíkusar komi að kjaramálum, 
skal ósagt, en svo hefur það alltaf 
verið og verður sennilega alltaf. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Sigurður Ingi 
Jóhannsson ,
samgöngu- og 
sveitarstjórnar-
ráðherra

Stórt stökk er tekið til að bæta umferðaröryggi 
sem birtist í samgönguáætlun sem ég lagði fram á 
Alþingi í byrjun desember. Þar eru settar fram til-

lögur um að flýta samgönguframkvæmdum upp á 214 
milljarða króna. Fjármagn til vegaframkvæmda mun 
aukast um fjóra milljarða króna hvert ár næstu fimm 
árin. Fjármagn til viðhalds og þjónustu mun aukast um 
milljarð á ári næstu 15 árin. 

Ríkisstjórnin er sammála um að örvun hagkerfisins 
er sjaldan eins nauðsynleg og nú þegar tekjur ríkisins 
eru fallandi og atvinnuleysi fer vaxandi. Mikilvægt er 
að forgangur innviðafjárfestinga mæti uppsafnaðri 
fjárfestingaþörf, auki framleiðni og séu þjóðhagslega 
arðbærar. Reiknað hefur verið að hvert og eitt alvarlegt 
umferðarslys kosti kringum 90 milljónir króna, slys 
með minni meiðslum um 30 milljónir og að samfélags-
legur kostnaður vegna banaslysa sé yfir 600 milljónir 
króna. Ofan á þetta bætist hinn mannlegi harmleikur 
sem slysin hafa í

Hver króna sem flýtir samgönguframkvæmdum 
skilar sér margfalt til baka í aukinni framleiðni. Með 
flýtingu samgönguframkvæmda verður tekið stórt 
skref í átt að núllsýn í umferðaröryggi. Með samstilltu 
átaki hefur tekist að fækka slysum á sjó, slíkt er einnig 
hægt í umferðinni. Þetta snýst um hugsun og skipulag, 
þar sem aðilar sameinast um að sætta sig ekki við að 
missa mannslíf. Sú sýn er þegar orðuð í umferðarörygg-
isáætlun og í samgönguáætlun sem ég hef lagt fram 
tvisvar sinnum til að flýta framkvæmdum. Það skiptir 
sköpum fyrir umferðaröryggi að aðskilja akstursstefnur 
á umferðarþyngstu þjóðvegum og stofnbrautum. Það 
verða mikilvægustu öryggisaðgerðir sem við höfum 
ráðist í hér á landi í seinni tíð. 

Á landsbyggðinni er framkvæmdum flýtt um 125 
milljarða sem allar miða að því að bæta umferðaröryggi. 
Þær stærstu eru Reykjanesbraut, Vesturlandsvegur 
(Kjalarnes), Suðurlandsvegur, brú yfir Ölfusá, jarðgang-
aframkvæmdir á Austfjörðum og Vestfjörðum. Samstillt 
átak allra aðila þarf til að útrýma banaslysum og alvar-
legum slysum sem byggist á veginum, ökutækinu og 
ökumanni. Umferðaröryggi er þjóðhagslega arðbært.

Betri vegir, fyrr
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG
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H1 
Rafmagnsborð

Verð frá 
48.900 kr.

 
120 cm borð 48.900kr.
140 cm borð 51.900kr.
160 cm borð 54.900kr.
180 cm borð 56.900kr.

 
Verð eru með vsk. 
Án samsetningar 

og aksturs.
 

Open Point 
skrifborðsstóll

 
Tilboðsverð 

33.900 kr.
Armar og 

höfuðpúði 
seldir sér.

Einhvern veginn þykir mér lík-
legt að í kjölfarið á nýrri skoð-
anakönnun Capacent Gallup í 

síðustu viku hafi þingflokkur Mið-
flokksins farið á duglegt fyllerí og 
aldeilis látið gamminn geisa, greint 
pólitíkina með gífuryrðum í drasl 
á einhverju öldurhúsi í borginni 
og gleymt fötunum sínum úti um 
allan bæ. Ég hugsa að þeir hafi jafn-
vel sett bindin á hausinn, hneppt 
frá skyrtunum og sturtað yfir sig 
nokkrum hálfslítersbjórum í flippi 
og farið svo í karókí og sungið We 
are the champions með íslenskum 
texta á Ölveri.

Hver var þessi skoðanakönnun 
og niðurstaða hennar? Jú, þessi: 
Um 23% landsmanna telja að lofts-
lagsbreytingar séu ekki af manna 
völdum. Um 23% landsmanna 
telja jafnframt að of mikið sé gert 
úr þætti mannsins þegar kemur 
að hlýnun jarðar. Umtalsverður 
hluti þjóðarinnar telur allt þetta 
loftslagstal verulegar ýkjur. Eins og 
Miðflokkurinn. Þetta er auðvitað 
dauðafæri fyrir hann.

Höfuð í sand
Nýjasta umhverfiskönnun Capa-
cent er stórmerkileg. Áður en 
maður fellur í fullkomið þung-
lyndi yfir því að 23% þjóðarinnar 
telji sig virkilega vita betur en allt 
vísindasamfélag veraldarinnar 
og telur litla ástæðu til að hafa 
áhyggjur, þó ekki væri nema smá, 
af mögulegu hruni lífríkisins, þá 
verður maður að minna sig líka á 
aðra stóra drætti sem komu fram 
í sömu könnun. Íslendingar eru 
almennt að breyta neyslumynstri 
sínu og hegðun út af loftslags-
málum. Loftslagsmál eru í öðru 
sæti á eftir heilbrigðismálum yfir 
mestu áhyggjuefni þjóðarinnar. 
Og þótt 23% telji náttúrunni um að 
kenna og 10% segist ekki vita neitt 
um þau mál, að þá eru þó tæplega 
70% þjóðarinnar með það á hreinu 
að hlýnun andrúmsloftsins er af 
manna völdum.

Það má hugga sig við þetta, en 
það breytir þó ekki því að það er 
samt fullkomlega út í hött — miðað 
við alla umræðuna og allan þann 
hafsjó óyggjandi vitnisburða sem 
streyma yfir mannkyn á degi 
hverjum — að hlutfall þeirra sem 
halda að hlýnun jarðar sé ekki af 
manna völdum skuli vaxa milli 
kannana. Hér kunna einhverjir 
sálfræðilegir kraftar að búa að 
baki. Kannski vex afneitun eftir 
því sem hættuástand verður alvar-
legra? Það er kannski freistandi 
fyrir suma þegar vá er aðsteðjandi 
að taka strútinn. Þykjast ekki sjá. 
Stinga höfði í sand. Afturendinn 
mun þó samt hlýna.

Að spúa lygi
Áður en lengra er haldið: Popúlisti. 
Hvaða fyrirbrigði er það? Mikið 
er talað um popúlistaflokka og 
uppgang þeirra. Hugtök stjórn-
málanna eru oft illskilgreinanleg, 
en popúlisti í mínum huga er þó 
ekkert annað en siðlaus tæki-
færissinni. Svo einfalt er það. 
Popúlisti er reiðubúinn til þess að 
láta mikilvæg grundvallaratriði 
eins og sannleikann, gögn, vísindi 
og réttlæti lönd og leið. Hann er 
reiðubúinn til að byggja völd sín 
á atkvæðum þeirra kjósenda sem 
láta öðru fremur stjórnast af ótta 
og fáfræði, jafnvel þótt hann sjálfur 
viti betur. Sjónvarpsþáttaserían 
The Loudest Voice — með nýjasta 
vini Daða og Gagnamagnsins, 

Dauðafæri fyrir popúlista
Russel Crowe, í aðalhlutverki — er 
fyrirtaksgreining á svona hugs-
unarhætti. Hún fjallar um hug-
myndafræðinginn á bak við Fox 
News. Á einum tímapunkti gerði 
hann sér grein fyrir eftirfarandi, 
sem varð síðan grunnurinn að við-
skiptaáætlun andskotans: Flestir 
fjölmiðlar í Bandaríkjunum eru 
uppteknir við það að segja satt 
og rétt frá, gæta heimilda og þess 
háttar. Við ætlum ekki að gera 
það. Við ætlum að vera rödd þeirra 

sem tortryggja sannleikann og 
eru ginnkeyptir fyrir alls konar 
samsæriskenningum og uppspuna. 
Og það sem meira er, við ætlum að 
vera eina rödd þeirra, því enginn 
annar er reiðubúinn til þess.

Hann sagði þetta ekki nákvæm-
lega svona, en nokkurn veginn. Og 
þótt ævi Roger Ailes hafi endað 
smánarlega fyrir hann — hann 
uppskar eins og hann sáði — þá 
sýpur heimsbyggðin enn þá seyðið 
af siðleysinu. Fox News spúir hroð-

bjóði yfir mannkyn á degi hverjum 
og uppsker gríðarlegt áhorf og völd.

Næstu alþingiskosningar
Sanniði til. Að 23% landsmanna 
séu svona þenkjandi eins og 
könnun Capacent ber vitni um, er 
ávísun á stóraukið fylgi popúlista-
flokks á Íslandi. Afneitunina má 
færa sér í nyt. Í næstu alþingis-
kosningum verða umhverfismál 
lykilmál. Allir flokkar munu leggja 
áherslu á aðgerðir í loftslagsmálum, 

vegna þess að það mun blasa við að 
slíkt verður að gera, og það hratt. 
Allir flokkar, segi ég, nema einn. 
Einn flokkur mun segja nei hva. 
Alveg einsog Roger Ailes. Þetta 
loftslagstal er rugl. Vísindin eru 
samsæri. Hviss, pang. Tuttugu og 
eitthvað prósent í höfn.

Gott og vel. Fari það fólk á fyllerí. 
Aðalatriðið er þetta: Þegar þetta 
gerist þurfa hin sjötíu og eitthvað 
prósentin virkilega að standa í 
lappirnar.
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

649 
kr.
pk.

Rjómabollur fylltar, 2 stk.

749 
kr.
pk.

Vatnsdeigsbollur, 8 stk.

199 
kr.
pk.

Vegan bollur, 2 stk.

Gleðilegan 
bolludag!

Bollabolla BOLLA!

HETJA HELGARINNAR
Bruno Fernandes

Portúgalski landsliðsmaðurinn fæddist í 
september árið 1994 í úthverfi Portó.  Frá 
unga aldri stefndi hann á að ná langt á 
knattspyrnuvellinum og hætti snemma í 
skóla til að elta drauma sína.

Átján ára flutti Bruno til Ítalíu þar sem 
hann lék í fimm ár áður en heimahagarnir 
kölluðu og Bruno samdi við Sporting.

Portúgalinn varð 
sjöundi dýrasti leik-
maðurinn í sögu félags-
ins þegar United greiddi 
55 milljónir punda til 
Sporting Lisbon.

FÓTBOLTI Forráðamenn Manchester 
United hljóta að vera guðslifandi 
fegnir að hafa hætt að láta einhverja 
aura skipta máli og samþykkt að 
borga verðið sem Sporting Lisbon 
vildi fá fyrir portúgalska landsliðs-
manninn Bruno Fernandes. Samn-
ingaviðræður voru búnar að standa 
lengi yfir og var ekkert leyndarmál 
að Bruno  var helsta skotmark Sol-
skjær í janúar áður en United gaf 
eftir. Eina eftirsjáin gæti verið að 
hafa ekki náð í Bruno fyrr, eftir 
vandræði liðsins í sóknarleiknum 
framan af tímabilinu. 

United greiddi væna summu fyrir 
portúgalska landsliðsmanninn sem 
hefur staðið undir þeim væntingum 
sem gerðar voru til hans. Með Bruno 
kom ferskur blær inn í sóknarleik 
Manchester United sem hefur fengið 
sjö stig af níu mögulegum í deildinni 
með sóknartengiliðinn innanborðs. 
Hann átti stóran þátt í að landa sigri 
á Watford um helgina með því að 
brjóta ísinn í fyrri hálfleik og leggja 
upp þriðja markið í leiknum.

Síðustu ár hefur heimavöllur 
United, sem oft er kallaður Leikhús 
draumanna (e. Theater of Dreams), 
ekki staðið undir nafni en Bruno 
hefur verið fljótur að fá aðdáendur 
til að rísa á fætur á ný.

Bruno, sem verður 26 ára síðar á 
þessu ári, er að leika hjá sínu fimmta 
félagsliði. Bruno fór átján ára til 
ítalska félagsins Novara þar sem  

sóknartengiliðurinn steig fyrstu 
skref sín í meistaraflokki. Hann lék 
síðar í þrjú ár með Udinese og eitt ár 
hjá Sampdoria áður en tilboð barst 
frá ættlandinu.  Sporting vildi fá 
23 ára gamlan Bruno aftur til sín. 
Hann kom eins og stormsveipur inn 
í lið Sporting og var strax kominn í 
lykilhlutverk.

Þrátt fyrir að hafa verið hluti af 
liði Sporting sem varð fyrir árás 
stuðningsmanna liðsins, hélt Bruno 
tryggð við félagið. Níu leikmenn 
fengu samningi sínum rift, margir 
hverjir landsliðsmenn Portúgals en 
Bruno hélt tryggð við félagið og átti 
sitt besta tímabil þegar hann skoraði 
32 mörk í öllum keppnum.

Fréttir bárust af áhuga United á 
Bruno síðasta sumar og heyrðist 
frá forráðamönnum leikmannsins 
að hann væri áhugasamur. Viðræð-
urnar fóru aldrei á flug og varð hann 
því að bíða fram í janúar. Þrátt fyrir 
það lét Bruno ekki deigan síga og var 
frábær með Sporting á fyrri hluta 
tímabilsins í portúgölsku deildinni 
áður en skiptin til United komu til. 
kristinnpall@frettabladid.is

Bruno vekur 
Old Trafford 
aftur til lífsins
Það tók Bruno Fernandes aðeins 234 mínútur að 
brjóta ísinn fyrir Manchester United og hefur spila-
mennska liðsins stórbatnað eftir komu Portúgal-
ans. Bruno var allt í öllu í liði heimamanna þegar 
Man. United vann 3-0 sigur á Watford um helgina.

Bruno er eins 
og blanda af 

Veron og Scholes. Hann 
er með skapgerð Veron 
en gæði eins og Scholes.

Ole Gunnar Solskjær

Bruno Fernandes er nú 
búinn að skora úr þrettán 
vítaspyrnum í röð.
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Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigurlaug Stefánsdóttir

lést á öldrunarheimilinu  
Lögmannshlíð 18. febrúar. 

Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
miðvikudaginn 26. febrúar kl. 13.30.

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Kollugerði fyrir  
einstaka umönnun.

Stefán Steinþórs Jakobsson   Soffía Sveinsdóttir
Sigurjón Jakobsson   Charlotte Hannine
Sigurður Ómar Jakobsson   Eva Kristjánsdóttir
Gunnar Jakobsson   Margrét Kristjánsdóttir
Sunna Ósk Jakobsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján A. Guðmundsson
áður til heimilis að Brekkubyggð 89, 

Garðabæ,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir 

laugardaginn 15. febrúar sl.  
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Jóna G. Gunnarsdóttir
Kristjana Kristjánsdóttir Pétur A. Maack
Hilmar S. Kristjánsson Josefine L. Kristjánsson
Ragnar K. Kristjánsson Helga Hallgrímsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku sonur okkar, bróðir og mágur,
Guðjón Ingi Sigurðarson

lést fimmtudaginn 13. febrúar. 
Útförin verður frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 24. febrúar kl. 15.00. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir  
 en þeir sem vilja minnast hans láti Lauf,  

Félag flogaveikra, njóta þess.

Halldóra Kristín Guðjónsdóttir Sigurður Sigurðarson
Sara Diljá Sigurðardóttir Gísli Gautason
Giulia Mirante

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Ólafsdóttir
Hringbraut 2a, Hafnarfirði,

lést þriðjudaginn 4. febrúar á 
hjúkrunarheimili Hrafnistu í Hafnarfirði. 

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 27. febrúar kl. 13.00.

 Jóhannes Harðarson 
Ólafur Arason Agnes Arthúrsdóttir
Ingibjörg Þ. Aradóttir Guðmundur Sigurjónsson
Draumey Aradóttir

ömmu- og langömmubörn.
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1630 Skálholtsstaður 
brennur. þrettán hús og mikil 
veraldleg verðmæti fara for-
görðum.

1924 Íhaldsflokkurinn 
stofnaður í Reykjavík. Hann 
sameinast síðar Frjálslynda-
flokknum og tók upp nafnið 
Sjálfstæðisflokkurinn.

1946 Juan Perón kosinn  
forseti Argentínu.

1957 Sjómannasamband  
Íslands stofnað.

2006 Íslensk kvikmynd,  
Blóðbönd, frumsýnd.

2011 Geimskutlan Discovery 
leggur upp í sína hinstu geim-
ferð.

Merkisatburðir 

Leikritaskáldið norska Henrik Ibsen 
gaf út leikverkið Pétur Gautur árið 
1867. Útgáfa verksins var á dönsku 
svo sem alsiða var á þessum tímum 
í Noregi. Það var svo á þessum degi, 
24. febrúar, árið 1876 sem leikritið var 
fyrst fært upp í Ósló.

Leikritið er í fimm þáttum og er eitt 
kunnasta leikverk norskra leikbók-
mennta. Verkið byggist lauslega á 
norsku ævitýrapersónunni, Pétri Gaut, 
en talið er að greina megi áhrif per-
sóna úr fjölskyldu Ibsen, sérstaklega 
föður hans og móður. Þá telja leik-
fróðir margir að Ibsen hafi verið inn-
blásinn af ævintýrum Peter Christen 
Asbjørnsen, sem gefin voru út nokkru 
áður en Ibsen skrifaði verkið.

Saga verksins fjallar um Pétur Gaut, 
sveitapilt sem sólundar tíma sínum 
í dagdrauma og óra um hverju hann 
gæti áorkað. Hann er því af ýmsum 
talinn táknmynd þeirra sem tala meira 
en þeir gera. 

Pétur Gautur hefur margoft verið 
á fjölunum hérlendis, bæði sunnan 
heiða og norðan.
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Pétur Gautur frumsýndur í Ósló

Hann er því af ýmsum 
talinn táknmynd þeirra sem 
tala meira en þeir gera.

Ibsen er eitt þekktasta leikskáld Noregs.

Castro bræður frá þeim tíma sem valdaskiptin urðu. Sjá má að nokkuð var af Fidel dregið, en Raúl hressilegri. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Þann 24. febrúar árið 2006 
dró til tíðinda á kúbverska 
þinginu. Byltingarforinginn 
Fidel Castro lét af völdum 
sem forseti Kúbu og við tók 
bróðir hans Raúl. Af frétt-

um frá þeim tíma má ráða að um þessi 
valdaskipti var alger einhugur á þinginu, 
sem kom ekki alls kostar á óvart.

Saga Fidel og Kúbu er samofin. Hann 
leiddi byltingaröf l ásamt öðrum bylt-
ingarforingjum  og komst til valda á 
Kúbu á nýársdag árið 1959. Upphaflega 
tók hann sér forsætisráðherranafnbót 
en síðar varð hann forseti landsins.

Í kjölfar valdaránsins tók að kólna 
verulega í samskiptum Kúbu og Banda-
ríkjanna. Einkum var það vegna til-
burða Fidel að taka eignarnámi kúb-
verskt land sem áður hafði tilheyrt 
bandarískum stórfyrirtækjum. Í fram-
haldi versnandi samskipta við Banda-
ríkjamenn hallaði Fidel sér að Sovétríkj-
unum og margt í stjórnarfari Kúbu um 
þær mundir er beinlínis að fyrirmynd 
þaðan.

Fidel og stjórn hans breyttu landinu 
smám saman í f lokksræði þar sem 
komið var á samyrkjubúskap í land-
búnaði, lönd tekin eignarnámi og iðn-
aður landsins þjóðnýttur.

Bandaríkjamenn höfðu horn í síðu 
Fidel og vildu koma honum frá völdum 

með ráðum og dáð. Í því skyni var inn-
rásin í Svínaf lóa gerð í apríl 1961, en 
ætlunarverkið mistókst. Innrásarmenn-
irnir voru gagnbyltingarhersveit pólit-
ískra útlaga frá Kúbu sem naut stuðn-
ings bandarísku leyniþjónustunnar og 
bandarískra hermanna. Með þjálfun og 
fjárstyrk frá bandarísku leyniþjónust-
unni réðst hersveitin að byltingarher 
Kúbu í því skyni að steypa af stóli ríkis-
stjórn Fidel. Sú sneypuför styrkti hins 
vegar stöðu Fidel meðal Kúbverja.

Spennan magnaðist enn árið 1962 
þegar skip frá Sovétríkjunum gerðu til-
raun til að flytja miðdrægar eldflaugar 
til Kúbu. Bandaríkjamenn brugðust við 
með því að mynda varnarhring skipa 
um Kúbu sem stöðvuðu og leituðu í 
öllum skipum sem hugðust sigla til 
eyjunnar. Fidel óttaðist innrás Banda-
ríkjamanna og varð niðurstaðan sú að 
gert var samkomulag á milli Sovétríkj-
anna og Bandaríkjanna þess efnis að 

Sovétríkin hættu við uppsetningu eld-
f lauganna á Kúbu gegn því að Banda-
ríkjamenn hyrfu á brott frá ströndum 
Kúbu og að þeir fjarlægðu sams konar 
eldf laugar á Ítalíu og í Tyrklandi sem 
beindust að Sovétríkjunum. Almennt er 
talið að deila þessi, sem nefnd var Kúbu-
deilan, sé það einstaka atvik á tímum 
kalda stríðsins sem helst hefði getað leitt 
til kjarnorkustyrjaldar.

Eftir Kúbudeiluna var Kúba tryggilega 
á áhrifasvæði Sovétríkjanna sem keyptu 
útflutningsvörur þeirra og styrktu efna-
hag landsins með ýmsum hætti. Eftir 
fall Sovétríkjanna árið 1989 lenti Kúba 
í alvarlegum efnahagsþrengingum og 
ekki bætti viðskiptabann Bandaríkj-
anna úr þeirri skák.

Undir lok valdatíma síns bjó Fidel við 
bága heilsu og fór svo að hann eftirlét 
bróður sínum, Raúl, völdin á þessum 
degi árið 2006.

Fidel lést 25. nóvember 2016. Raúl 
Castro var við völd á Kúbu fram í apríl 
2018, þegar hann lét af embætti og varð 
Miguel Díaz-Canel eftirmaður hans á 
forsetastóli. Þar með lauk nærri 60 ára 
valdatíð Castro bræðra, í orði kveðnu. 
Frá því var gengið að Raúl sé formaður 
Kommúnistaf lokks Kúbu að minnsta 
kosti fram á næsta ár, endist honum 
aldur. Raúl verður 89 ára á þessu ári. 
jon@frettabladid.is

Þaulsetnir Castro bræður 
höfðu valdastólaskipti
Fjórtán ár eru nú frá því Fidel Castro lét af völdum sem forseti Kúbu og bróðir hans 
Raúl tók við. Ekki breyttist margt við þessi valdaskipti og enn heldur Raúl um stjórn-
artaumana, þó bak við tjöldin sé. Þannig hafa þeir bræður ríkt á Kúbu frá árinu 1959. 

Undir lok valdatíma síns bjó 
Fidel við bága heilsu og fór svo 
að hann eftirlét bróður sínum, 
Raúl, völdin á þessum degi árið 
2006.
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Byrjaði að kenna dans 
strax í móðurkviði 
Auður Bergdís Snorradóttir, leikkona og sviðslistakennari, kennir börnum 
dans og leiklist. Hún samdi fjórtán atriði fyrir undankeppni heimsmeistara-
mótsins í dansi sem unnu öll til verðlauna og fara því út á mótið í sumar. ➛2

Auður var ákveðin í að segja skilið við dansferilinn eftir fyrsta danstímann sem barn á Grundarfirði. Hún stóð aldeilis ekki við það. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, 
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Auður byrjaði ekki að dansa 
sjálf að ráði fyrr en hún varð 
unglingur, samt má segja 

að tæknilega hafi hún byrjað að 
kenna dans í móðurkviði.

„Mamma mín var danskennari 
og það er til mjög góð mynd af 
því þegar hún var að kenna dans 
bara nokkrum dögum áður en 
hún fæddi mig . Ein fyrsta minn-
ingin mín frá því ég var svo sjálf í 
danstíma var í samkomuhúsinu á 
Grundarfirði þegar ég var svona 
sjö eða átta ára. Við vorum að 
dansa við lagið Draumastrumpur-
inn minn af Strumpaplötunni. 
Alveg ógleymanlegt lag,“ segir 
Auður hlæjandi.

„Ég man að ég var í rosa mikilli 
fýlu því ég fékk ekki að vera í 
fremstu röð svo ég hljóp út og 
ætlaði aldeilis að leggja þessa 
dansskó bara á hilluna.“

Auður ólst upp úti á landi þar 
sem ekki var mikið aðgengi að 
listnámi. „Svo þegar ég flutti í 
bæinn eftir að ég varð unglingur 
þá þorði ég ekki að byrja að æfa, 
mér fannst allir vera svo miklu 
betri og svalari en ég. Mamma 
skráði mig svo eitt árið í Söng-og 
leiklistarskólann Sönglist, en þar 
óx sjálfstraustið mitt sem varð svo 
til þess að ég byrjaði að fara mikið í 

alls konar danstíma og námskeið.“
Í framhaldi af þessu fór Auður 

á nútímadansbraut í Listdans-
skólanum og segir hún að námið 
þar hafi verið mjög gott. „Þar voru 
ótrúlega góðir kennarar sem gáfu 
manni virkilega góða undirstöðu 
og gerðu til manns kröfur svo 
maður fékk metnað og virðingu 
fyrir listinni.“

Auður útskrifaðist sem leikkona 
úr RADA, konunglega leiklistar-
skólanum í London, en þar var 
lögð mikil áhersla á hreyfingu, 
líkamlega leiklist og sköpun. „Við 
vorum með kennara frá Tanz-
theater Wuppertal Pina Bausch, 
DV8 og Gecko, sem vinna mikið 
líkamlegar sýningar. Mér fannst 
það einmitt svo ómetanlegt við 
námið hvað það var frábært að 
geta blandað saman leiklist og 
dansi. Það nýtist svo vel saman,“ 
segir Auður.

„Mér finnst dansarar þurfa að 
geta leikið og leikarar þurfa að geta 
dansað og hreyft sig, annað gengur 
hreinlega bara ekki upp. Þetta 
snýst allt í grunninn um að segja 
sögur og það helst mikið í hendur 
hvernig við komum sögunum frá 
okkur í gegnum líkama okkar eða 
með orðum.“

Fann köllun í kennslunni
Auður hefur kennt börnum bæði 
dans og leiklist samhliða í yfir 
áratug. „Það var eiginlega bara ein-
hver ótrúleg röð atvika sem varð 
til þess að ég fór að kenna dans. 
Einu sinni vantaði einhvern til að 

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Auður segir að það sé ólýsanlegt að sjá nemendurna vaxa, ná framförum, 
verða stekari, öruggari og meira skapandi . FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Auður kenndi unglingum dans í sumarskóla á Englandi en hún hefur kennt mikið erlendis. MYND/SUE HAYWARD

semja dansa fyrir leiklistarhópinn 
sem ég var í sem unglingur og ég og 
vinkona mín buðumst til að taka 
það að okkur. Þannig eiginlega 
byrjaði þetta, fyrir algjöra til-
viljun. Upp frá því fannst mér bara 
svo of boðslega gaman og gefandi 
að kenna. Ég fann einhverja massa 
köllun í því,“ segir Auður og hlær. 
„Það er svo ótrúlega skemmtilegt 
að sjá nemendur sína vaxa, ná 
framförum, verða sterkari, örugg-
ari og meira skapandi. Eiginlega 
bara ólýsanlegt.“

Núna í febrúar var haldin 
undankeppni fyrir Dance World 
Cup, heimsmeistarakeppni í dansi, 
í Borgarleikhúsinu. Auður samdi 
14 atriði fyrir keppnina sem nem-
endur hennar sýndu. Atriðin lentu 
næstum öll í fyrsta sæti í sínum 
flokki. Tvö lentu í öðru sæti og 
eitt í þriðja. „Þetta var ótrúlega 
gaman. Tvö af atriðunum unnu 
líka dómaraverðlaun, sem eru fyrir 
þau atriði sem skora flest stig yfir 
daginn,“ segir Auður.

Um það bil 20.000 dansarar á 
aldrinum 5-25 ára alls staðar að úr 
heiminum taka þátt í forkeppni 
fyrir mótið og 6.000 komast í 
keppnina sem haldin verður í Róm 
í sumar. „Þessi atriði sem unnu 
til verðlauna komust öll áfram í 
heimsmeistarakeppnina þannig 

að ég fer þangað með krökkunum. 
Við kepptum líka í fyrra, en þá var 
mótið haldið í Portúgal, svo þetta 
verður mjög gaman!“ segir Auður.

Auður kennir dans og leiklist 
víða en flest atriði í keppninni 
samdi hún fyrir DansKompaní í 
Reykjanesbæ. ,,Mér finnst alveg 
ótrúlegt að í svona litlum bæ séu 
næstum 400 krakkar að æfa dans 
af svona miklu kappi, en skólinn 
var með 16 gullatriði í dansfor-
keppninni.“

Allur heimurinn er opinn
Auður lætur ekki kennsluna heima 
á Íslandi duga. „Um jólin fór ég 
út til London að hjálpa til við 
undirbúningsvinnu fyrir verk sem 
byggt er á ævi leikskáldsins Lorca. 
Svo var ég að enda við að koma af 
Skype fundi með leikstjóra í New 
York varðandi hreyfiþjálfun fyrir 
leikara, en það sem er einmitt svo 
gaman við að læra úti eru þessi 

tengsl sem myndast og hvernig 
maður getur lent í verkefnum úti 
um allt. Allur heimurinn er opinn.“

Næst á dagskrá hjá Auði eru 
vorsýningar allra dansskólanna, 
en hún kennir þessa stundina hjá 
Listdansskóla Íslands, DansKomp-
aníi og Dansskóla Birnu Björns. 
,,Ég er einnig að setja upp Kiss me 
Kate með Orra Hugin og Söngskóla 
Sigurðar Demetz í Tjarnarbíói í 
apríl.“ 

Í sumar tekur svo við kennsla 
í sviðslistaskólum úti á landi 
og á Englandi ásamt námskeiði 
fyrir danskennara. „Það verður 
nokkurs konar ráðstefna í tvo daga 
fyrir danskennara rétt fyrir utan 
London og ég mun halda fyrirlest-
ur og námskeið þar. Mér var boðið 
að koma þangað fyrir nokkrum 
árum og finnst mikill heiður að 
hafa verið boðið aftur.“

Auður segir að sér finnist dans-
áhugi hafa aukist undanfarin ár. 
„Eða allavega vera meira áberandi. 
Framboðið er mikið bæði fyrir 
börn og fullorðna og mér finnst 
margir vera að taka dansinum af 
meiri alvöru. Dans er líka mun 
meira áberandi núna í leikhúsum 
og sjónvarpi og það er einfalt að 
fara á netið eða samfélagsmiðla og 
sjá hvað er að gerast úti í heimi og 
ég tek því fagnandi.“

Það helst mikið í 
hendur hvernig við 

komum sögunum frá 
okkur í gegnum líkama 
okkar eða með orðum.

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI

Framhald af forsíðu ➛
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
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Híbýli, fasteignasala 
kynnir stóra og  
veglega efri sérhæð 
(187 fm) ásamt bíl-
skúr (26,6 fm) eða 
samtals 213,6 fm á 
eftirsóttum stað við 
Aragötu í Reykjavík.

Komið er inn í forstofu með 
f lísum á gólfi. Þaðan er 
komið inn í hol sem tengir 

saman rými íbúðarinnar, parket 
á gólfum. Loftgluggi gefur góða 
birtu, fatahengi við hlið gestasal-
ernis þar sem eru leirflísar á gólfi. 
Stórar stofur, rúmgóð borðstofa 
þar sem gengið er út í sólstofu en 
einnig hurð inn í eldhús sem hefur 
verið endurnýjað. Eikarinnrétting, 
korkflísar á gólfi, borðkrókur með 
glugga. Flísar á gólfum í sólstofu 
en þaðan er gengið út á timburver-
önd sem var smíðuð fyrir fáeinum 
árum.

Svefnálma er á vinstri hönd frá 
holi. Rúmgott hjónaherbergi og 
tvö barnaherbergi. Baðherbergi 
með flísum á veggjum og á gólfi, 
baðkar, hvít innrétting og útgengi 
á svalir. Í þvottahúsi eru innrétt-
ingar.

Garðurinn er stór og gróinn, 
skjólsæll og fallegur. Bílskúr er við 
hlið hússins með hita, rafmagni og 

rennandi vatni. Húsið var sprungu-
viðgert að utan árið 2016-2017. 
Þakkantur og þakrennur voru 
sömuleiðis endurnýjaðar. Neyslu-
lagnir voru endurnýjaðar fyrir 
nokkrum árum.

Húsið er mjög vel staðsett, stutt 
í alla helstu þjónustu, háskólinn í 
næsta nágrenni og göngufæri við 
miðbæinn.

Sérhæð á vinsælum stað 
Íbúðin er 
á efri hæð 
en húsið 
stendur við 
Aragötu 
sem er mjög 
vinsæll 
staður. 

Stór og 
skjólgóður 
garður er 
við húsið. 

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast og eigandi 

     

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast. Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

VÖLUTEIGUR 4, MOSFELLSBÆ
Mjög snyrtilegt og gott 1514 fm Iðnaðarhúsnæði á góðum stað, stórt 
útisvæði sem er afgirt á 6172 fm lóð.  10 stórar innkeyrslu hurðar.

Húsnæðið skiptist í 3 misstór bil með léttum veggjum (655 fm, 427 fm 
og 164 fm)  og 254 fm milliloft þar sem eru skrifstofur og geymslur.  
Verð tilboð.

Allar nánari 
upplýsingar veitir :
Sigurður Tyrfingsson  
löggiltur fasteignasali og  
húsasmíðameistari.  
s. 898-3708 
sigurdur@gardatorg.is 

Atvinnuhúsnæði 
óskast til leigu

Húsnæðið þarf að vera ca. 500fm á einni 
hæð með 2-3 innkeyrslu hurðum og amk 

500fm afgirtri lóð á stór höfuðborgarsvæð-
inu ( Austan við Elliðaárnar ). Hveragerði/

Selfoss kemur einnig til greina.

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Nemi til löggildingar í fasteigna-
sölu og lögfræðingur.

Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Híbýla í síma 585-8800 eða á net-
fanginu hibyli@hibyli.is 
Ólafur Már Ólafsson, löggiltur fast-
eignasali, sími 865-8515 / olafur@
hibyli.is 
Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur 
fasteignasali, sími 864-8800 / ingi-
bjorg@hibyli.is

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut



FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA - VERÐ FRÁ 28,9 MILLJ.

Vel hönnuð 4ra herbergja 93,3 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Þrjú svefnherbergi, björt 
stofa með suður svölum, opið eldhús, forstofa, rúmgott baðherbergi, sameiginlegt 
þvottahús á hæðinni og 6,8 fm geymsla í kjallara. Sérmerkt bílastæði er á lóð. Björt og 
frábærlega vel nýtt fjölskylduíbúð. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. 

 miðvikudaginn 26. feb. kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 SÓLTÚN 30 - ÍBÚÐ 302, 93,3 m2

101 REYKJAVÍK 45,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Glæsilega 151,8 fermetra 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð við Mánatún 5. Íbúðin, 
sem er 140,6 fermetrar auk 11,2 fermetra geymslu, skiptist í hol, rúmgott og bjart 
alrými með stórri eldhúsinnréttingu og eyju, hjónaherbergi, rúmgott herbergi,  tvö 
baðherbergi og þvottahús. Eigninni fylgir stæði í bílakjallara.  Stórar svalir til suðvesturs.

 mánudaginn 24. feb. kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 MÁNATÚN 5 - ÍBÚÐ 209, 151,8 m2

105 REYKJAVÍK, 76,9 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. 

 þriðjudaginn 25. feb. kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 GRENIMELUR 40
107 REYKJAVÍK, 63,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Glæsileg útsýnisíbúð á 9. hæð í nýju fjölbýli á Höfðatorgi. Vandaðar innréttingar í ljósum 
grábrúnum lit og er viðarlögð eyja í eldhúsi með háfi yfir. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni 
og bæði með baðaðstöðu. Annað baðherbergið er innaf hjónaherbergi. Yfirbyggðar 
svalir. Vönduð eign í hjarta miðborgarinnar.

 mánudaginn 24. feb. kl. 18:00-18:30OPIÐ HÚS

 BRÍETARTÚN 9 -íbúð 902, 121,9 m2

105 REYKJAVÍK, 86,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is
 KIRKJUSTÉTT 16, 188,3 m2

113 REYKJAVÍK, 85,9 mkr.

188.3 fm einstaklega vel skipulagt 6-7 herbergja endaraðhús á einstaklega góðum útsýnisstað í Grafarholti. 4-5 svefnherbergir. Innbyggður 
bílskúr (innangengt). Góðar svalir, harðviðarverönd og afgirtur garður. Gott bílaplan. Grunn og leikskóli í göngufæri ásamt annarri mjög góðri 
þjónustu. Fjölskylduvænn staður. Í dag eru 4 herbergi í húsinu ásamt stofu , borðstofu og sjónvarpsstofu en lítið mál að hafa allt að 6 svefnherb. 

mánudaginn 24. feb. kl 17:15 -17.45OPIÐ HÚS
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

 NÖKKVAVOGUR 18, 221 m2

104 REYKJAVÍK, 84,9 mkr.

221.6 fm mikið endurnýjað parhús á einstaklega góðum stað í Vogunum með bílskúr. Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum m.a hluti af gluggum og 
gleri, gólfefnum, innihurðum og innréttingum, raflagnir endurnýjaðar að hluta með flottri lýsingu í loftum rishæðar, endurn rafmagnstafla. Góður aflokaður garður 
með veröndum. 4-5 svefnherbergi, 2-3 stofur, tvö baðherbergi og gestasnyrting. Tvennar svalir og af öðrum þeirra er góð tenging við garðinn. 

miðvikudaginn 26. feb. kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

83.3 fm 3 herb. íbúð á 2.hæð í mikið viðgerðu húsi á mjög góðum útsýnisstað í 
bökkunum. . Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Tvö svefnherb. Glæsilegt útsýni.   Nýir 
gluggar og gler að mestu, hús nýlega viðgert og sameign mjög góð.

 þriðjudaginn 25. feb.kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 MARÍUBAKKI 6, 83,3 m2

109 REYKJAVÍK, 35,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Sérlega björt og vel skipulögð 73,8 fm, 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli.
Afhending við kaupsamning.

 mánudaginn 24. feb. kl 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 ARNARSMÁRI 10, 73,8 m2

201 KÓPAVOGI, 41,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

Mikið endurnýjuð hæð með 4 svefnherbergjum á annarri hæð í fjórbýlishúsi við 
Gnoðarvog í Reykjavík. 

 Þriðjudaginn  25. feb. kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 GNOÐARVOGUR 86, 159,1 m2

104 REYKJAVÍK, 71,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

GLÆSILEG FIMM HERBERGJA ÚSÝNISÍBÚÐ, ÍBÚÐINNI ER  MEÐ ÖLLUM 
GÓLFEFNUM, TVÖ BAÐHERBERGI.  STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. LAUS STRAX.

 mánudaginn 24. feb. kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 GERPLUSTRÆTI 17 - íbúð 402, 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

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.

 þriðjudaginn 25. feb. kl 17:00 -17:30OPIÐ HÚS

 HEIÐNABERG 16, 140,4 m2

111 REYKJAVÍK, 54,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Gott og vel skipulagt 107,7 fm, 4 herbergja endaraðhús með góðum suður garði 
með palli við Lindarbyggð 12, 270 Mosfellsbær. Fallegt alrými með samliggjandi 
stofu og eldhúsi, mikil lofthæð. Þrjú góð svefnherbergi. Falleg eign á vinsælum og 
fjölskylduvænum stað í Mosfellsbæ.

 LINDARBYGGÐ 12, 107,7 m2

270 MOSFELLSBÆR, 53,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Góða 87.4 fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð við Ljósvallagötu 22, aðeins ein íbúð á hæð. 
Frábær staðsetning við eina mest sjarmerandi götu borgarinnar. Stutt í fjölbreytta 
þjónustu, skóla á öllum stigum og miðbæ Reykjavíkur með öllu því sem hann hefur upp 
á að bjóða.

 LJÓSVALLAGATA 22, 87,4 m2

101 REYKJAVÍK, 48,5 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Ebenezershús: Uppbyggingarverkefni.
Einbýlishús við Lindargötu 10 í Reykjavík. Húsið er kjallari hæð og ris, byggt árið 1913. 
Heimild er fyrir stækkun og gert er ráð fyrir fimm samþykktum íbúðum og heildarstærð 
um 494 fm. Í dag eru tvær íbúðir í húsinu og eru þær báðar í útleigu.

 LINDARGATA 10, 156,7 m2

101 REYKJAVÍK, 99,5 mkr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum baðherbergjum og 
þvottahúsi þar eru vandaðar flísar frá MARAZZI og kubbalýsing er í loftum. Gólfsíðir 
gluggar í stofu. Hiti í gólfi. Yfirbyggðar svalir, svalalokun.

 mánudaginn 24. feb. kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 JAÐARLEITI 2, 107,3 m2

103 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Fyrir 60 ára og eldri. 3ja herb. glæsileg 100,7 fm íbúð ásamt stæði 
í bílageymslu í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofugang, hol, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og innréttingu, stofu, eldhús og þvottahús innaf 
eldhúsi. Geymsla í íbúð og í kjallara. Yfirbyggðar svalir og útsýni. 

 þriðjudaginn  25. feb. kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 STRIKIÐ 10, 100,7 m2

210 GARÐABÆR, 59,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Frábær nýuppgerð 3ja herbergja íbúð í Miðtúni.  Húsið er allt nýstandsett, meðal 
annars dren og húsið endursteinað.

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. feb. kl 17-17.30 

 MIÐTÚN 28, 83,3 m2

105 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Efstaleiti 21 íbúð 601 4 herbergja íbúð í nýju glæsilegu lyftuhúsi með góðu útsýni. Litir 
og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af Rut Káradóttur innanhússarkitekt. 
Fullfrágenginni með harðparketi sem er Quick step frá Harðviðarvali á meginrýmum. 
Vandaðar flísar frá Marazzi á baðherberginu.

 miðvikudaginn 26. feb. kl. 17.00 – 17.30OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 21, 100,6 m2

103 REYKJAVÍK, 74,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

 EFSTALEITI, 103 REYKJAVIK

OPIÐ HÚS mán., þrið. og mið. kl. 17.00 – 17.30

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM Verð frá 28,9 millj.

LOKAÁFANGI Í SÖLU

Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað 
í borginni. Sannkallað miðborgar hverfi í 
göngufræi við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar.

OPIÐ 
HÚS

Ármann Þór 
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali
armann@eignamidlun.is

Sími: 847 7000

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson

Lögg. fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is

Sími: 864  5464

Þórarinn M. 
Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali
Sölustjóri

thorarinn@eignamidlun.is

Sími: 899 1882

Hrafnhildur Björk 
Baldursdóttir

Lögg. fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is

Sími: 862 1110

Unnar 
Kjartansson

Sölufulltrúi
unnar@eignamidlun.is

Sími: 867 0968

Hreiðar Levy 
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is

Sími: 661 6021

Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- 
og litaval á innréttingum og flísum.

Fyrstu íbúðir til afhendingar vorið 2020. 
Fjölbreytt úrval íbúða,
verð frá 28,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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



FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA - VERÐ FRÁ 28,9 MILLJ.

Vel hönnuð 4ra herbergja 93,3 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Þrjú svefnherbergi, björt 
stofa með suður svölum, opið eldhús, forstofa, rúmgott baðherbergi, sameiginlegt 
þvottahús á hæðinni og 6,8 fm geymsla í kjallara. Sérmerkt bílastæði er á lóð. Björt og 
frábærlega vel nýtt fjölskylduíbúð. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. 

 miðvikudaginn 26. feb. kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 SÓLTÚN 30 - ÍBÚÐ 302, 93,3 m2

101 REYKJAVÍK 45,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Glæsilega 151,8 fermetra 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð við Mánatún 5. Íbúðin, 
sem er 140,6 fermetrar auk 11,2 fermetra geymslu, skiptist í hol, rúmgott og bjart 
alrými með stórri eldhúsinnréttingu og eyju, hjónaherbergi, rúmgott herbergi,  tvö 
baðherbergi og þvottahús. Eigninni fylgir stæði í bílakjallara.  Stórar svalir til suðvesturs.

 mánudaginn 24. feb. kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 MÁNATÚN 5 - ÍBÚÐ 209, 151,8 m2

105 REYKJAVÍK, 76,9 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. 

 þriðjudaginn 25. feb. kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 GRENIMELUR 40
107 REYKJAVÍK, 63,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Glæsileg útsýnisíbúð á 9. hæð í nýju fjölbýli á Höfðatorgi. Vandaðar innréttingar í ljósum 
grábrúnum lit og er viðarlögð eyja í eldhúsi með háfi yfir. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni 
og bæði með baðaðstöðu. Annað baðherbergið er innaf hjónaherbergi. Yfirbyggðar 
svalir. Vönduð eign í hjarta miðborgarinnar.

 mánudaginn 24. feb. kl. 18:00-18:30OPIÐ HÚS

 BRÍETARTÚN 9 -íbúð 902, 121,9 m2

105 REYKJAVÍK, 86,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is
 KIRKJUSTÉTT 16, 188,3 m2

113 REYKJAVÍK, 85,9 mkr.

188.3 fm einstaklega vel skipulagt 6-7 herbergja endaraðhús á einstaklega góðum útsýnisstað í Grafarholti. 4-5 svefnherbergir. Innbyggður 
bílskúr (innangengt). Góðar svalir, harðviðarverönd og afgirtur garður. Gott bílaplan. Grunn og leikskóli í göngufæri ásamt annarri mjög góðri 
þjónustu. Fjölskylduvænn staður. Í dag eru 4 herbergi í húsinu ásamt stofu , borðstofu og sjónvarpsstofu en lítið mál að hafa allt að 6 svefnherb. 

mánudaginn 24. feb. kl 17:15 -17.45OPIÐ HÚS
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

 NÖKKVAVOGUR 18, 221 m2

104 REYKJAVÍK, 84,9 mkr.

221.6 fm mikið endurnýjað parhús á einstaklega góðum stað í Vogunum með bílskúr. Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum m.a hluti af gluggum og 
gleri, gólfefnum, innihurðum og innréttingum, raflagnir endurnýjaðar að hluta með flottri lýsingu í loftum rishæðar, endurn rafmagnstafla. Góður aflokaður garður 
með veröndum. 4-5 svefnherbergi, 2-3 stofur, tvö baðherbergi og gestasnyrting. Tvennar svalir og af öðrum þeirra er góð tenging við garðinn. 

miðvikudaginn 26. feb. kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

83.3 fm 3 herb. íbúð á 2.hæð í mikið viðgerðu húsi á mjög góðum útsýnisstað í 
bökkunum. . Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Tvö svefnherb. Glæsilegt útsýni.   Nýir 
gluggar og gler að mestu, hús nýlega viðgert og sameign mjög góð.

 þriðjudaginn 25. feb.kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 MARÍUBAKKI 6, 83,3 m2

109 REYKJAVÍK, 35,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Sérlega björt og vel skipulögð 73,8 fm, 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli.
Afhending við kaupsamning.

 mánudaginn 24. feb. kl 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 ARNARSMÁRI 10, 73,8 m2

201 KÓPAVOGI, 41,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

Mikið endurnýjuð hæð með 4 svefnherbergjum á annarri hæð í fjórbýlishúsi við 
Gnoðarvog í Reykjavík. 

 Þriðjudaginn  25. feb. kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 GNOÐARVOGUR 86, 159,1 m2

104 REYKJAVÍK, 71,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

GLÆSILEG FIMM HERBERGJA ÚSÝNISÍBÚÐ, ÍBÚÐINNI ER  MEÐ ÖLLUM 
GÓLFEFNUM, TVÖ BAÐHERBERGI.  STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. LAUS STRAX.

 mánudaginn 24. feb. kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 GERPLUSTRÆTI 17 - íbúð 402, 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

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.

 þriðjudaginn 25. feb. kl 17:00 -17:30OPIÐ HÚS

 HEIÐNABERG 16, 140,4 m2

111 REYKJAVÍK, 54,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Gott og vel skipulagt 107,7 fm, 4 herbergja endaraðhús með góðum suður garði 
með palli við Lindarbyggð 12, 270 Mosfellsbær. Fallegt alrými með samliggjandi 
stofu og eldhúsi, mikil lofthæð. Þrjú góð svefnherbergi. Falleg eign á vinsælum og 
fjölskylduvænum stað í Mosfellsbæ.

 LINDARBYGGÐ 12, 107,7 m2

270 MOSFELLSBÆR, 53,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Góða 87.4 fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð við Ljósvallagötu 22, aðeins ein íbúð á hæð. 
Frábær staðsetning við eina mest sjarmerandi götu borgarinnar. Stutt í fjölbreytta 
þjónustu, skóla á öllum stigum og miðbæ Reykjavíkur með öllu því sem hann hefur upp 
á að bjóða.

 LJÓSVALLAGATA 22, 87,4 m2

101 REYKJAVÍK, 48,5 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Ebenezershús: Uppbyggingarverkefni.
Einbýlishús við Lindargötu 10 í Reykjavík. Húsið er kjallari hæð og ris, byggt árið 1913. 
Heimild er fyrir stækkun og gert er ráð fyrir fimm samþykktum íbúðum og heildarstærð 
um 494 fm. Í dag eru tvær íbúðir í húsinu og eru þær báðar í útleigu.

 LINDARGATA 10, 156,7 m2

101 REYKJAVÍK, 99,5 mkr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum baðherbergjum og 
þvottahúsi þar eru vandaðar flísar frá MARAZZI og kubbalýsing er í loftum. Gólfsíðir 
gluggar í stofu. Hiti í gólfi. Yfirbyggðar svalir, svalalokun.

 mánudaginn 24. feb. kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 JAÐARLEITI 2, 107,3 m2

103 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Fyrir 60 ára og eldri. 3ja herb. glæsileg 100,7 fm íbúð ásamt stæði 
í bílageymslu í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofugang, hol, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og innréttingu, stofu, eldhús og þvottahús innaf 
eldhúsi. Geymsla í íbúð og í kjallara. Yfirbyggðar svalir og útsýni. 

 þriðjudaginn  25. feb. kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 STRIKIÐ 10, 100,7 m2

210 GARÐABÆR, 59,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Frábær nýuppgerð 3ja herbergja íbúð í Miðtúni.  Húsið er allt nýstandsett, meðal 
annars dren og húsið endursteinað.

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. feb. kl 17-17.30 

 MIÐTÚN 28, 83,3 m2

105 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Efstaleiti 21 íbúð 601 4 herbergja íbúð í nýju glæsilegu lyftuhúsi með góðu útsýni. Litir 
og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af Rut Káradóttur innanhússarkitekt. 
Fullfrágenginni með harðparketi sem er Quick step frá Harðviðarvali á meginrýmum. 
Vandaðar flísar frá Marazzi á baðherberginu.

 miðvikudaginn 26. feb. kl. 17.00 – 17.30OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 21, 100,6 m2

103 REYKJAVÍK, 74,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

 EFSTALEITI, 103 REYKJAVIK

OPIÐ HÚS mán., þrið. og mið. kl. 17.00 – 17.30

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM Verð frá 28,9 millj.

LOKAÁFANGI Í SÖLU

Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað 
í borginni. Sannkallað miðborgar hverfi í 
göngufræi við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar.

OPIÐ 
HÚS

Ármann Þór 
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali
armann@eignamidlun.is

Sími: 847 7000

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson

Lögg. fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is

Sími: 864  5464

Þórarinn M. 
Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali
Sölustjóri

thorarinn@eignamidlun.is

Sími: 899 1882

Hrafnhildur Björk 
Baldursdóttir

Lögg. fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is

Sími: 862 1110

Unnar 
Kjartansson

Sölufulltrúi
unnar@eignamidlun.is

Sími: 867 0968

Hreiðar Levy 
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is

Sími: 661 6021

Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- 
og litaval á innréttingum og flísum.

Fyrstu íbúðir til afhendingar vorið 2020. 
Fjölbreytt úrval íbúða,
verð frá 28,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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.

• Vandað og vel skipulagt 258,8 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum við Hraunás í Garðabæ. 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.

• Lóðin er með tyrfðri flöt og tveimur harðviðarver-
öndum. Staðsetning er mjög góð á útsýnisstað. 

Verð 128,9 millj.

Hraunás  - Garðabæ. Vel staðsett einbýlishús.

 

Eignin verður til sýnis fimmtudag 
frá kl. 12.15 – 12.45
• Góð 98,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér 

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

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

• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. 
Þak endurnýjað árið 2008, húsið málað að utan 
árið 2010, stigagangur var málaður og skipt um 
teppi árið 2010 og gluggar málaðir árið 2014. 

Hér er um að ræða virkilega fallega og sjarmer-
andi íbúð í steinsteyptu húsi frá árinu 1920.

Verð 41,9 millj.

• Parhús með tveimur íbúðum í útleigu á 351,0 
fermetra afgritri lóð með 8-10 sér bílastæðum á 
virkilega góðum stað í miðborginni.  

• Tvær 2ja herbergja íbúðir eru í húsinu, ein á 
hvorri hæð, og eru þær báðar í útleigu. Góðir 
tekjumöguleikar til lengri tíma.

• Parhúsið er í þokkalegu ástandi að innan og 
utan, en þarfnast einhvers viðhalds og endur-
bóta.

• Mögulegt væri að leigja út bílastæði á lóðinni 
til viðbótar, en nýtt rafmagnshlið var sett upp 
á lóðina fyrir nokkrum vikum síðan og hún því 
lokuð fyrir óviðkomandi umferð.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá 
kl. 17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 90,2 fm. íbúð á 2. hæð að  

meðtalinni sér geymslu við Kleppsveg. 
• Eldhús hefur verið endurnýjað á smekklegan 

hátt. Rúmgóð stofa með stórum gluggum og 
svölum til suðvesturs. Hjónaherbergi með litlu 
fataherbergi innaf.

• Búið er að skipta um alla glugga, gler og  
svalahurð í íbúð.

• Aðeins 6 íbúðir í stigaganginum.  
Snyrtileg sameign.  

Verð 39,9 millj.

Laugavegur 49. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð

Ingólfsstræti. Parhús með tveimur íbúðum.

• Fallegt og vel skipulagt 199,0 fm. parhús á einni 
hæð með mikilli lofthæð og innbyggðum 31,5 
fm. bílskúr við Sandprýði í Garðabæ.  

• Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum í húsinu en 
núverandi eigendur stækkuðu stofu sem nemur 
einu herbergi.

• Stór og björt stofa með tveimur útgöngum á 
verandir til suðurs og austur. Eldhús með miklum 
innréttingum úr hnotu. Þrjú herbergi auk fataher-
bergis. 

Eigendur eru tilbúnir til að athuga með skipti á 
4ra - 6 herbergja íbúð eða hæð í Ásahverfinu 
eða mögulega annars staðar í Garðabæ.

Verð 89,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega falleg 69,3 fm. íbúð á 2. hæð að með-

talinni sér geymslu í eftirstóttu húsi fyrir 55 ára og 
eldri við Sléttuveg 15 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir 
23,1 fm. bílskúr.

• Stofa með útsýni til suðurs. Flísalagðar skjólsælar 
svalir með glerlokun að hluta. Rúmgott svefnher-
bergi. 

• Á jarðhæð er m.a. veislusalur setustofur og 
líkamsræktaraðstaða.

• Húsvörður er í húsinu. 
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 43,9 millj.

Sandprýði 1 – Garðabæ. Parhús á einni hæð.

Sléttuvegur 15. 2ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.Kleppsvegur 124. 3ja herbergja íbúð

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega fallegt 203,5 fm. einbýlishús á tveimur 

hæðum auk kjallara við Tjarnarbraut í Hafnarfirði. 
• Tvær stofur og er kamína í annarri. Hægt væri að 

nýta aðra stofuna sem svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Endurnýjað gestasalerni. Fimm herbergi 
og eru svalir til suðvesturs út af einu þeirra. 

• Lóðin er 589,0 fm. að stærð. Hellulögð stétt 
að húsi. Tyrfð flöt fyrir framan hús og fallegur 
gróður. Steyptir veggir á lóðarmörkum og hellu-
lagt stæði. Vel væri hægt að koma fyrir bílskúr 
á lóðinni og liggur fyrir deiluskipulag þess efnis 
ásamt teikningum. 

Frábæra staðsetningu við tjörnina í Hafnarfirði 

með afar fallegu útsýni.     Verð 89,9 millj.

Fjárfestingarkostur með nýjum traustum lang-
tímaleigusamningi.
• 250 fermetra iðnaðarhúsnæði, sem er allt ný inn-

réttað sem eldhús og í mjög góðu ástandi.
• Nýr 10 ára leigusamningur er í gildi um eignar-

hlutann og selst eignin því í útleigu.  
• Hið innra var húsnæðið algjörlega endurnýjað og 

innréttað upp á nýtt fyrir um 2 árum síðan undir 
núverandi rekstur sem er matvælavinnsla. 

• Epoxy er á gólfi og hluta veggja í sal en veggir 
eru að öðru leyti klæddir með stáli.  Nýtt og mjög 
vandað loftræstikerfi er í eignarhlutanum.

Tjarnarbraut 15 – Hafnarfirði. Einbýlishús við Lækinn.

Smiðjuvegur – Kópavogi

• Fallegt og vel skipulagt 199,0 fm. parhús á einni 
hæð með mikilli lofthæð og innbyggðum 31,5 
fm. bílskúr við Sandprýði í Garðabæ.  

• Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum í húsinu en 
núverandi eigendur stækkuðu stofu sem nemur 
einu herbergi.

• Stór og björt stofa með tveimur útgöngum á 
verandir til suðurs og austur. Eldhús með miklum 
innréttingum úr hnotu. Þrjú herbergi auk fataher-
bergis. 

Eigendur eru tilbúnir til að athuga með skipti á 
4ra - 6 herbergja íbúð eða hæð í Ásahverfinu 
eða mögulega annars staðar í Garðabæ.

Verð 89,9 millj.

Sandprýði 1 – Garðabæ. Parhús á einni hæð.
• 280,5 fm. einbýlishús á einni hæð með inn-

byggðum 41,5 fm. bílskúr á einstökum og 
skjólsælum útsýnisstað á 1.517,0 fm. sjávarlóð á 
sunnanverðu Arnarnesinu.  

 Húsið var þó nokkuð endurnýjað fyrir um 20 
árum síðan.  Þá var m.a. skipt um gólfefni, inni-
hurðir, eldhús, raflagnir, innréttingar, baðherbergi 
o.fl.  Á sama tíma voru stéttar og plan steypt og 
settar hitalagnir í.  

• Stór setu- og arinstofa. Borðstofa með útgengi í 
skála og þaðan á svalir og lóð. Fjögur svefnher-
bergi. Tvö baðherbergi þar af eitt innaf hjónaher-
bergi. 

• Byggingarreitur á lóðinni er alls ekki fullnýttur og 
því væri auðsótt að fá leyfi til töluverðrar stækk-
unar eignarinnar.

• Einstaklega vel staðsett eign við óbyggt svæði 
og með óhindruðu sjávarútsýni.

Verð 147,0 millj.

Hegranes – Garðabæ. Einbýlishús á sjávarlóð.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

FIM
MTUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

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

Húsið er tvær hæðir og kjallari samtals um 400 fermetrar.
Stórar glæsilegar samliggjandi stofur. 4-5 svefnherbergi auk 3ja her-

bergja 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.

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



sími

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið 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

Urriðaholtsstræti 28
210 Garðabær

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

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

Sérlega vel skipulagt  
207 fm einbýli á einni hæð
 • Hjónasvíta með fallegu 

baðherbergi 
 • Þrjú góð barnaherbergi 

og gott baðherbergi 
 • Mikil lofthæð 
 • Veglegt eldhús og 

stílhreinar innréttingar 
 • Þvottahús með rennihurðum 

fyrir tækjum
 • 45 fm tvöfaldur bílskúr með 

geymslulofti og geymslukjallara

Jökulhæð 1
210 Garðabær

 Verð:   94,5 millj.

Hrólfsskálamelur 3
170 Seltjarnarnes

Falleg og vel skipulögð 
134 fm 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð
 • Nýlegt lyftuhús með stæði 

í lokaðri bílageymslu 
á Seltjarnarnesi

 • Eignin skiptist í 118,8 fm 
íbúðarrými og  
15,2 fm geymslu.

Verð:  79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24. febrúar 

milli kl 17 og 17:30

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar

kl 17:00 og 17:30

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

Mikið endurnýjuð 3ja herb endaíbúð 
 • Gott skipulag, fyrsta hæð í góðu fjölbýli 
 • Stofa og eldhús mynda fallegt alrými 
 • Gott aðgengi og þvottahús á hæðinni 
 • Eignin getur verið laus fljótlega

Verð :  39,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sléttahraun 23

s. 899 1178

220 Hafnarfjörður

5 íbúðir eftir í húsinu Urriðaholt
 • Nokkrar íbúðir með sér bílskúr 
 • Fullbúnar tilbúnar íbúðir
 • Dæmi: 112 fm íbúð á 3ju hæð(201)

56,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

Mosagata 5-7 210 Garðabær

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

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

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

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

Nýjar íbúðir í 3ja hæða lyftuhúsi 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 
 • Margar íbúðir með sérinngangi 

39,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

Sogavegur 73 - 77 108 Reykjavík

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Afhent 
maí 2020

Sýnum  
teikningar  
á skrifstofu  
Mikluborgar.  

6 sumarhús, þrjú þeirra eru með 2 svítum
 • Stærðir frá 78 - 86 fm.
 • Með aðgang að hótelþjónustu
 • Heitur pottur er við hvert hús 
 • Staðsett í Hvalfirði, stutt frá Reykjavík 
 • Tilvalið fyrir stéttarfélög eða fyrirtæki

TilboðVerð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sumarhús til sölu

s. 775 1515

 Hvalfjörður

Falleg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
 • Björt og falleg eign, frábært skipulag 
 • Góð stofa og eldhús, sólríkar svalir 
 • 3 fín herbergi, endurnýjað baðherbergi 
 • Hol getur nýst sem tv-hol og sér þvottahús 
 • Laus fljótlega

Verð :  44,5 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarholt 5

s. 899 1178

220 Hafnarfjörður

Ný vönduð 99,6 fm, 3ja herbergja íbúð 
 • Stórar glæsilegar stofur
 • 6,5 fm svalir til vesturs og suður inn í garð 
 • 6,3 fm sérgeymsla í kjallara og stæði í bílageymslu

67,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

Barónsstígur 6 (409) 101 Reykjavík

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

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

• Stærðir íbúða frá 58-254 fm. 
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla 

þjónustu, veitingastaði og 
útivist.

• Hljóðgólf í öllum íbúðum, 
sérstakalega einangrandi 
veggir og gler

• Allar íbúðir að fullu  
loftræstar (inn og út)

     Afhending 
     lok apríl 2020

Stuðlaborg er sérstaklega 
vandað fjölbýli með 77 
íbúðum í fimm lyftuhúsum

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

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

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

Sérlega 
vandaðar 

íbúðir

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja 
íbúð á 3ju hæð 
 • Til leigu í nýju lyftuhúsi við Hlíðarenda í Reykjavík
 • Stæði í bílageymslu
 • Til afhendingar strax

230 þúsVerð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fálkahlíð 2

s. 775 1515

102 Reykjavík

TIL LEIGU

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl. 17:30 - 18:00

 • Glæsileg ný 4ra herbergja íbúð á 1 hæð 
 • Gólfefni, ísskápur og uppþvottavél fylgja 
 • Bílastæði í bílageymslu 
 • Laus til afhendingar strax

Lágaleiti 9
109 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri
 • Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 2ja og 3ja herbergja íbúðir
 • Flestar íbúðirnar ná í gegnum húsið og með útsýni
 • Aðgengi að þjónustu og félagsmiðstöð í Hraunbæ 10

Nánari upplýsingar veita:

Hraunbær 103a/b/c 110 Reykjavík

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

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

Afhent 
okt 2020

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

Hafið samband

.       

68,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. febúar 18:00 - 18:30

 • Falleg og björt 150 fm neðri sérhæð 
 • Nýlegt eldhús og baðherbergi
 • Nýleg gólfefni 
 • Stórar og bjartar stofur 
 • Frábær staðsetning

Safamýri 95
108 Reykjavik

NÝTT Í SÖLU

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

LAUS STRAX

T I L B Ú I N T I L 
A F H E N D I N G A R

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

.       

49,5 millj.Verð:

Glæsilegt 115 fm  
heilsárshús í Bjarkarborgum

 • Auka 30 fm gestahús 
á fallegri eignarlóð

 • Hjónasvíta m 
sérbaðherbergi

 • Gestaherbergi og svefnloft
 • Stór pallur með nuddpotti

Bjarkarbraut 3
801 Grímsnes

102Reykjavík

Yfir  
80 íbúðir 

seldar

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

og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

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

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

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

 • Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

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

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

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

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

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

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

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

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

Verð frá : 39,9 millj.

Nýjar íbúðir við Hlíðarenda
Valshlíð – Fálkahlíð 
Smyrilshlíð

Afhending
vor/sumar 

2020

OPIÐ HÚS Alla daga vikunnar frá kl. 12 til 12:30
Sýningar íbúð í Fálkahlíð 2

.       

195 millj.Verð:

 • Rjúkandi við Vegamót í 
Eyja- og Miklaholtshreppi.

 • 14 herbergi þar sem hvert 
er með sérinngangi og 
stóru baðherbergi. 

 • Á lóð við herbergin 
er heittur pottur. 

 • Veitingasalan er í fullum  
gangi, henni tengist veislusalur 
með vín veitingaleyfi.

Vegamót hótel 
311 Snæfellsnesi

Glæsilegt hótel og 
veitingastaður

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

.       

79,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24. febrúar kl 17:30 - 18:00

 • 63,1 fermetra raðhús sem er 
eign á þremur hæðum 

 • Innbyggður ca 25 fm bílskúr 
 • Mikið endurnýjað 
 • 6 svefnherbergi og þrjú baðherbergi 
 • Innangengt í bílskúr

Hjallasel 5
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl. 18:00 - 18:30

 • Mjög góð 144,5 fm íbúð á 3 hæð, 
 • Fjögur svefnherbergi 
 • Stór stofa 
 • Bílskúr 25,6 fm 
 • Suðursvalir 
 • Frábært útsýni til Esjunnar 
 • Gott viðhald 

Hrafnhólar 2
112 Reykjavík

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • Vel skipulögð og góð 68,4 fm, 
3ja herbergja íbúð á 1.hæð 

 • Í góðu fjölbýli í Kópavogi. 

Ásbraut 11
200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

.       

39,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • 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

Breiðavík 35
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

38,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl 18:00 - 18:30

 • 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

Langafit 12
210 Garðabæ

Nánari upplýsingar veitir: 

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

NÝTT Í SÖLU 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

NÝTT Í SÖLU 

.       

 Verð frá: 67,9 millj.

 • Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi

 • Rúmgóðar og vel skipulagðar 
3ja - 4ra herbergja íbúðir

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni

 • Íbúðirnar skilast fullbúnar 
án aðal gólfefna

 • Sér inngangur í allar íbúðir

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

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

TILBÚIÐ TIL 

AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. febrúar 17:00 - 17:30

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

Nánari upplýsingar veita:



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

.       

49,5 millj.Verð:

Glæsilegt 115 fm  
heilsárshús í Bjarkarborgum

 • Auka 30 fm gestahús 
á fallegri eignarlóð

 • Hjónasvíta m 
sérbaðherbergi

 • Gestaherbergi og svefnloft
 • Stór pallur með nuddpotti

Bjarkarbraut 3
801 Grímsnes

102Reykjavík

Yfir  
80 íbúðir 

seldar

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

og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

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

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

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

 • Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

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

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

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

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

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

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

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

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

Verð frá : 39,9 millj.

Nýjar íbúðir við Hlíðarenda
Valshlíð – Fálkahlíð 
Smyrilshlíð

Afhending
vor/sumar 

2020

OPIÐ HÚS Alla daga vikunnar frá kl. 12 til 12:30
Sýningar íbúð í Fálkahlíð 2

.       

195 millj.Verð:

 • Rjúkandi við Vegamót í 
Eyja- og Miklaholtshreppi.

 • 14 herbergi þar sem hvert 
er með sérinngangi og 
stóru baðherbergi. 

 • Á lóð við herbergin 
er heittur pottur. 

 • Veitingasalan er í fullum  
gangi, henni tengist veislusalur 
með vín veitingaleyfi.

Vegamót hótel 
311 Snæfellsnesi

Glæsilegt hótel og 
veitingastaður

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

.       

79,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24. febrúar kl 17:30 - 18:00

 • 63,1 fermetra raðhús sem er 
eign á þremur hæðum 

 • Innbyggður ca 25 fm bílskúr 
 • Mikið endurnýjað 
 • 6 svefnherbergi og þrjú baðherbergi 
 • Innangengt í bílskúr

Hjallasel 5
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl. 18:00 - 18:30

 • Mjög góð 144,5 fm íbúð á 3 hæð, 
 • Fjögur svefnherbergi 
 • Stór stofa 
 • Bílskúr 25,6 fm 
 • Suðursvalir 
 • Frábært útsýni til Esjunnar 
 • Gott viðhald 

Hrafnhólar 2
112 Reykjavík

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • Vel skipulögð og góð 68,4 fm, 
3ja herbergja íbúð á 1.hæð 

 • Í góðu fjölbýli í Kópavogi. 

Ásbraut 11
200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

.       

39,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl. 17:00 - 17:30

 • 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

Breiðavík 35
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

38,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. febrúar kl 18:00 - 18:30

 • 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

Langafit 12
210 Garðabæ

Nánari upplýsingar veitir: 

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

NÝTT Í SÖLU 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

NÝTT Í SÖLU 

.       

 Verð frá: 67,9 millj.

 • Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi

 • Rúmgóðar og vel skipulagðar 
3ja - 4ra herbergja íbúðir

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni

 • Íbúðirnar skilast fullbúnar 
án aðal gólfefna

 • Sér inngangur í allar íbúðir

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

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

TILBÚIÐ TIL 

AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. febrúar 17:00 - 17:30

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

Nánari upplýsingar veita:



– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

 Ný 3-4 herbergja íbúð með tvennum svölum 
 • Íbúðin er með sjávarútsýni til norðurs. 
 • Úr borðstofu/stofu er gengið út á suðursvalir
 • Stofan með útgengi út á svalir sem snúa til norðvesturs.

94,5 millj.Verð:

Nánari upplýsingar veita:

Hallgerðargata 7 105 Reykjavík

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

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

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

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 8829 
pall@miklaborg.is

Stuðlaborg 309

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

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

36,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðvangur 41

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

Glæsilegt hús „SÓLBORG” við 
Kirkjusand í 105 Reykjavík
 • Vandaðar 2ja til 5 herbergja íbúðir
 • Nálægt miðborginni og í nálægð við Laugardalinn

76,4 millj.Verð:

Nánari upplýsingar veita:

Sólborg 407 105 Reykjavík

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

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

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

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 8829 
pall@miklaborg.is

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

Björt og vel skipulögð 55,9 fm íbúð
 • 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
 • Sunnanmegin á Seltjarnarnesi 
 • Sér inngangur er í íbúðina 

32,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Unnarbraut 28

s. 775 1515

170 Seltjarnarnes

Mikið uppgerð og vel skipulögð  
113 m2 íbúð á 1. hæð
 • 67,9 fm íbúð með góðri stofu og tveimur herbergjum
 • Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni
 • 45,4 fm bílskúr

49,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hófgerði 15

s. 899 5856

200  Kópavogur

Íbúð á 4 hæð, 129,2 fm 
 • 3 svefnherbergi
 • Stæði í bílageymslu 

79,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 14

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsilegt 197,2 fm einbýli (lögbýli)  
á fallegum stað í Laugarás. 
 • Lóðin er 15.000 fm. Eign í sérflokki.
 • Eignin er öll endurgerð með nýjum lögnum. 
 • Nýr tvískiptur bílskúr 56 fm með baðherbergi og auka rými. 
 • Gólfhitalagnir í öllu húsinu. 

69,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugagerði

s. 775 1515

801 Selfoss

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

Sölumenn taka á móti 
gestum á skrifstofu 

Mikluborgar í Lágmúla 4 
frá klukkan 11:00 - 14:00

virka dagar

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efri 
hæð með sérinngangi. 
 • Frábært útsýni að Bessastöðum og Snæfellsjökli. 
 • Mikil lofthæð í stofu og afar góð staðsetning innst 

í botnlanga á holtinu við stórt  grænt svæði. 
 • Mjög gott skipulag.

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ögurás 3

s. 773 6000

210 Garðabær

52,9 millj.

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

56,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 16 

s. 845 8958

105 Reykjavík

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 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

Rrúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð
 • Eignin er alls 109,1 fm  
 • Það er tvö svefnherbergi, baðherbergi og eldhús 
 • Suðursvalir með frábæru útsýni
 • Stæði í bílageymslu.

53,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásholt 2

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsileg 108,8 fm íbúð á 4hæð 
 • 2-3 svefnherbergi 
 • Suðursvalir með svalalokun 
 • Mikið útsýni á 3 vegu
 • Aðgangur að félagsmiðstöðinni Hæðargarði 31 

Verð :  57,9 millj.

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

Hæðargarður 29

s. 616 1313

108 Reykjavík

FYRIR 63 ÁRA  

OG ELDRI

Efri sérhæð ásamt hluta neðri  
hæðar, 234fm 
 • 4 svefnherbergi og stórar stofur 
 • Einstakt útsýni yfir Elliðaárdalinn 
 • Útsýnissvalir og stór verönd 
 • Bílskúr

Verð :

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  

Nánari upplýsingar:

Fýlshólar 2

s. 663 4392

111 Reykjavík

74,9 millj.



 2.736,5 fm hús byggt árið 2007 og er byggt úr forsteyptum einingum. Húsið er í góðu ástandi. Góð 
aðkoma er að húsinu þar sem gengið er inní sýningarsal/söluskrifstofur. 

 Milliloft er að hluta í húsinu með skrifstofum, mötuneyti og starfsmannaaðstöðu. Aftan við þessi 
rými er svo stór vinnslusalur með mikilli lofthæð. Stór afgirt og malbikuð lóð er við húsið. 

 Húsið stendur á 15.048 fm sameiginlegri lóð með Völuteig 31. Á lóðinni er 1200 ampera heimtaug 
og þar af leiðandi getur húsnæðið hentað fyrir ýmiskonar iðnað.

 1.964,9 fm hús byggt árið 1985 og er límtréshús. Góð lofthæð er í húsinu. Innkeyrsluhurðar eru 
á suðurgafli inní port. Húsið er nánast eitt opið rými með tengibyggingu sem er innréttað sem 
skrifstofur. Góð aðkoma er að húsinu og er öll lóðin malbikuð.

 Húsið stendur á 15.048 fm sameiginlegri lóð með Völuteig 31A. Á lóðinni er 1200 ampera 
heimtaug og þar af leiðandi getur húsnæðið hentað fyrir ýmiskonar iðnað.

 Glæsilegt og vandað 1.514,2 atvinnuhúsnæði sem stendur á 6.172 fm afgirtri lóð. 
 Húsið er byggt árið 1999 og er stálgrindarhús sem er að megninu til á einni hæð með millilofti í 

norðvesturhorni.  Góð lofthæð er í húsinu. 10 stórar innkeyrsludyr eru á húsinu 5,1 x 3,6 m hver 

hurð (hæð 5,1 m). Húsið skiptist í dag í þrjár einingar, hver með sérinngangi.   
Auðvelt er að opna á milli eða skipta með öðrum hætti.

SALA FASTEIGNA
SÍÐAN 1957

Grensásvegur 11
Sími 588 9090
www.eignamidlun.is

VÖLUTEIGUR 31a –  270 MOSFELLSBÆR

VÖLUTEIGUR 31 –  270 MOSFELLSBÆR

VÖLUTEIGUR 4 –  270 MOSFELLSBÆR

VERÐ: 650 MILLJ.

VERÐ: 300 MILLJ.

VERÐ: TILBOÐ

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096 
dadi@eignamidlun.is

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096 
dadi@eignamidlun.is

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 861 8514 
sverrir@eignamidlun.is

FREKARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg. 
leigumiðlari. Sími 824 9098
hilmar@eignamidlun.is



BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 25.FEB KL 17:00-18:00

48 SELDAR 
AF 72 ÍBÚÐUM

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

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

 11 íbúðir e�ir af 49 á �verfisgötu 40-44

 13 íbúðir e�ir af 23 á �augavegi 27a og b

 Stórar svalir,  stæði í  bílgeymslu, gólfsíðir

    gluggar og fallegt útsýni með mörgum íbúðum

 Stærðir frá 35,2 -  102,4 fm

 Verð frá 31.9 mkr.

..

 36 glæsilegar íbúðir á bilinu 67-185 fm

 Eignirnar afhendast fullbúnar án gólfefna

 Verð frá 39.900.000 kr.

BJARKARHOLT 25-29

SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 24.FEB KL 18:00-18:30

 24 seldar af 32 íbúðum | Fullbúnar íbúðir

 Skemmtilegar 3-4 herb. íbúðir frá 96,1-125 fm

 Verð frá 47.900.000 kr.

VEFARASTRÆTI 40-44

SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 24.FEB KL 17:00-17:30

SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 24.FEB KL 17:30-18:00

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

www.VEFARSTRAETI.is

BRYNJUREITUR.IS

www.NMM.is

LEIRDALUR 15-21
260 REYKJANESBÆR

 Glæsilegar 4 herbergja 109,5 fm íbúðir

 Bílskúr er 32 fm, valkvætt er hvorri íbúð hann fylgir

 Fullbúnar eignir tilbúnar til afhendingar

 Viðhaldslétt staðsteypt hús klætt með flísum 

 Sólpallur fylgir jarðhæð, þaksvalir fylgja efri hæð

 Friðsælt og fjölskylduvænt hverfi í Reykjanesbæ

 Verð án bílskúr er 49.5 mkr. með bílskúr 56.5 mkr.
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Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali | Sími 899 6753 | arg@remax.is

Gunnar Sverrir Harðarson
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 11 íbúðir e�ir af 49 á �verfisgötu 40-44
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 Stórar svalir,  stæði í  bílgeymslu, gólfsíðir

    gluggar og fallegt útsýni með mörgum íbúðum

 Stærðir frá 35,2 -  102,4 fm

 Verð frá 31.9 mkr.

..

 36 glæsilegar íbúðir á bilinu 67-185 fm

 Eignirnar afhendast fullbúnar án gólfefna

 Verð frá 39.900.000 kr.

BJARKARHOLT 25-29

SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 24.FEB KL 18:00-18:30

 24 seldar af 32 íbúðum | Fullbúnar íbúðir

 Skemmtilegar 3-4 herb. íbúðir frá 96,1-125 fm

 Verð frá 47.900.000 kr.

VEFARASTRÆTI 40-44

SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 24.FEB KL 17:00-17:30

SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 24.FEB KL 17:30-18:00

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

www.VEFARSTRAETI.is

BRYNJUREITUR.IS

www.NMM.is

LEIRDALUR 15-21
260 REYKJANESBÆR

 Glæsilegar 4 herbergja 109,5 fm íbúðir

 Bílskúr er 32 fm, valkvætt er hvorri íbúð hann fylgir

 Fullbúnar eignir tilbúnar til afhendingar

 Viðhaldslétt staðsteypt hús klætt með flísum 

 Sólpallur fylgir jarðhæð, þaksvalir fylgja efri hæð

 Friðsælt og fjölskylduvænt hverfi í Reykjanesbæ

 Verð án bílskúr er 49.5 mkr. með bílskúr 56.5 mkr.



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

Domusnova kynnir vandað verslunar-, lager- og skrif- 
stofuhúsnæði við Skipholt 33-35, Reykjavík samtals 2890 fm.

Húsnæðið er í langtímaútleigu til  Reykjafells hf. sem er með 
langa og góða viðskiptasögu.

Fasteignin er mjög vel staðsett og hefur verið í góðu viðhaldi 
í gegnum árin.

Domusnova fasteignasala kynnir í 
sölu 1514,2 fm stálgrindar-, iðnaðar- 
og skrifstofuhúsnæði að Völuteig 4.

Eigninni er í dag skipt í þrjú hólf/
einingar, hver með sér inngangi, en 
auðvelt er að opna á milli hólfa.
Á langhlið hússins eru níu inn-
keyrsluhurðir og 1 innkeyrsluhurð  
er á austurenda hússins.

Málsetning á hurðum er B 390 cm  
og H 510 cm.
Í öllum rýmum er salernisaðstaða 
og innréttað skrifstofurými með 
eldhúsi/kaffiaðstöðu.
Mjög gott 6.172 fm útisvæði er við 
húsið, lóðin er öll afgirt.

Skipholt 33-35 - Reykjavík 

Völuteigur 4 - Mosfellsbær 

Stórar innkeyrsluhurðar

6.172 fm afgirt útisvæði

10 innkeyrsluhurðar

Samtals 2.890 fm

Samtals 1.514,2 fm

Hentar orkufrekum iðnaði

Oscar Clausen
Löggiltur Fasteignasali
Viðskiptafræðingur

oc@domusnova.is 

Sími: 861 8466



FRÁBÆR 
FYRSTU KAUP 
Í ÞORLÁKSHÖFN

Um er að ræða 2ja til 3ja herbergja 
íbúðir við Sambyggð í Þorlákshöfn.
 
Góðir lánamöguleikar í boði, kynntu 
þér málið hjá fasteignasala.

Verð frá 21.900.000 kr.

VIÐ TÖKUM BÍLINN SEM ÚTBORGUN 
OPIÐ HÚS 
ÞRIÐJUDAGINN 25. FEBRÚAR 
KLUKKAN 17.00-17.30



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

 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

 Bókhald
Bókhaldsþjónusta, vsk, laun, 
Innheimta. Áralöng reynsla. AKB 
bókhald s. 856-6749

 Húsaviðhald

 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

 Spádómar

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

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

Heilsa

 Nudd
Heilsunudd, opið frá 10-20. Einnig 
um helgar S. 832 8863

Atvinna

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

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Breikkun Vesturlandsvegar milli Varmhóla og 
Hvalfjarðarvegar  

Vegagerðin hefur tilkynnt til Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu ásamt 
viðaukum um  breikkun Vesturlandsvegar milli Varmhóla og Hvalfjarðar-
vegar. 

Kynning á frummatsskýrslu:Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 24. febrúar til 7. apríl á eftirtöldum stöðum: Í íþróttahúsi Klébergs-
skóla, Kjalarnesi, á skrifstofu Reykjavíkurborgar, í Þjóðarbókhlöðunni og 
hjá Skipulagsstofnun.  Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipu-
lagsstofnunar www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi 
síðar en 7.apríl 2020 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykja-
vík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Kynningarfundur: Vakin er athygli á að Vegagerðin stendur fyrir kynn-
ingarfundi á frummatsskýrslu þann 27. febrúar kl. 16:00 til 18:00 í 
Klébergsskóla, Kjalarnesi og eru allir velkomnir.  

Til sölu eru 5 
vandaðar íbúðir við 
Sóltún, 
Mánatún, 
Ofanleiti og 
Dverg hamra, 
sem seljast saman í 
félagi. 

Góð kaup. 
Örugg fjáfesting. 

Íbúðirnar eru allar í 
traustri útleigu. 

Til sölu 5 leiguíbúðir

 KOPARSLÉTTA 11, 846,8 m2

162 Reykjavík,180 mkr.

Til sölu tvö atvinnuhúsnæði sem hægt er að selja saman eða í sitt hvoru lagi samtals 846,8 
fm. Annars vegar 470,2 fm enda bil. Gólflötur er um 400 fm og milliloft er um 70 fm. Tvennar 
innkeyrsludyr eru á húsnæðinu og hægt er að skipta því upp í tvö bil. Hins vegar 401,6 fm 
án millilofts. Tvennar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu og hægt er að skipta því upp í tvö bil. 
Lóð er malbikuð.

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9093
kjartan@eignamidlun.isATVINNUHÚSNÆÐI

 

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

 ÞORRAGATA 7, 150 m2

101 Reykjavík, 70,9 mkr.

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

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 861 8511
magnea@eignamidlun.isBÓKIÐ SKOÐUN

 

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

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Breiðakur 4 Garðabæ

Mjög góð 126 fm. 3ja herb. íbúð í nýju lyftuhúsi.
Verð 64.9 millj.
Stæði í bílakjallara fylgir.

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

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

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  2 4 .  F E B R ÚA R  2 0 2 0  M Á N U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



OPIÐ HÚS mánudaginn 24. feb. kl. 17.30 – 18.00

Garðatorg 4a    210 Garðabæ 67.900.000

Falleg og björt  3 - 4 herbergja íbúð á 4. hæð, auk stæðis í kjallara, 
alls 115,5fm, þar af er geymsla á 1. hæð, 7,3fm. Svalir eru 11,9fm, 
glerlokaðar og með flísaparketi, gott útsýni. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi þar af stórt hjónaherbergi með sér baðherbergi, auk 
annars baðherbergis. 

Sér þvottaherbergi innan íbúðar. Opið eldhús með eldunareyju. 
Eldhús, borðstofa og stofa eru í samliggjandi rými. Sér sjónvarpshol. 
Eikar viðarparkett. Byggð 2015 og er afar vel umgengin og fín. 

Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3 - 4     Stærð: 115,5 m2     Bílakjallari

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. feb. kl. 17:30-18:00

Rauðavað 3    110 Reykjavík

Björt og opin 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri suðurverönd frá stofu. 
Stæði í bílageymslu. 41,8 fm sérnotaréttur á lóð. Eldhús og borðstofa opið við 
stofu. Hvít innrétting fá HTH með eyju. Corian borðplötur. Baðherbergi með glugga, 
rúmgóð sturta. Hjónaherb. m. fataherb. og rúmg.barnaherb. Þvottahús með 
glugga. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 108,0 m2      Bílageymsla

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. 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 þriðjudaginn 25. feb. kl 17.30-18.00

Kelduhvammur 4    220 Hafnarfirði 39.900.000

Mjög falleg risíbúð með stórkostlegu útsýni í góðu þríbýlishúsi á 
róglegum stað í Hafnarfirði. Íbúðin er skráð skv fmr.86,7 fm en 
gólfflötur er stærri þar sem íbúðin er að hluta til undir súð. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð ma. innihurðar, pl.parket, eldhúsinnrétting og 
fl.  Eldhús rúmgott með fallegri innréttingu, 2 rúmgóð svefnherbergi 
og geymsla innan íbúðar. Sjón er sögu ríkari.   

Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 86,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. feb. kl. 17:30 - 18:00

Kríunes 7    210 Garðabæ 110.000.000

Glæsilegt og afar vel staðsett 5-6 svefnherbergja einbýlishús með 
innbyggðum tvöföldum bílskúr innarlega í botnlanga við Kríunes á 
Arnarnesinu í Garðabæ. Um er að ræða hús sem er skráð 230fm og 
þar af er bílskúr 44,8fm. Húsið skiptist í rúmgott anddyri/forstofa, hol, 
eldhús, stofu, borðstofu, tvö baðherbergi, hjónaherbergi og fjögur til 
fimm barnaherbergi. Tvöfaldur innbyggður bílskúr með geymslulofti. 
Góður pallur til suðurs út frá stofu og einnig úr hjónaherbergi.Örstutt 
er út á stofnbrautir. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur. Nýtt þak 
og nýlega hefur verið skipt um stétt og garð að framanverðu við húsið. 
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 7     Stærð: 230,9 m2      

67.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. feb. kl. 17:30 - 18:00

Laufás 5     210 Garðabæ

Afar björt og falleg 3ja svefnherbegja hæð í reisulegu húsi við Laufás í Garðabæ. 
Íbúðin er skráð samtals 100,1 fm, og þar að auki er geymsla í sameign sem ekki 
eru inní skráðum fm íbúðarinnar. Íbúðin skiptist í rúmgott anddyri/forstofa, hol, 
eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi/svefnherbergi, baðherbergi, hjóna-
herbergi og barnaherbergi. Uppl. veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 4     Stærð: 100,1 m2      

48.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. feb. kl. 17:30-18:00

Helluvað 15 íb. 402    110 Reykjavík 44.900.000

GEGGJAÐ ÚTSÝNI - EINSTAKLEGA FALLEG, BJÖRT OG RÚMGÓÐ 3JA HERB. 
ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU Í SKEMMTILEGU LYFTUFJÖL-
BÝLI (BYGGT 2008) Á FRÁBÆRUM STAÐ Í NORÐLINGAHOLTI.  RÚMGOTT OG 
OPIÐ ELDHÚS/BORÐSTOFA/STOFA með víðáttumiklu útsýni til fjalla.s. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 95,8 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. feb kl.17:30-18:00

Grundarhús 2    110 Reykjavík 52.900.000

Falleg 4ra herbergja enda íbúð með sér inngangi og sólpalli. Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvottaherbergi,
aðalrými með eldhúsi m/eyju sem var endurnýjað 2016, borðstofu og 
stofu með útgengi út á timburpall
til suðurs, 3 svefnherbergi, geymslu og rúmgóðu baðherbergi. Að auki 
er sameiginleg hjóla- og
vagnageymsla í húsinu.
     
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 119 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. feb. 17:30 – 18:00

17. Júnítorg    210 Garðabær

Vel skipulögð, falleg og björt íbúð á efstuhæð við 17.Júní torgi í  Garðabæ. Eignin er með 
aukinni lofthæð og er á fjórðu hæð. Íbúðin skiptist í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og 
rúmgóðri stofu. Eldhús er með ljósri innréttingu, góðu skápaplássi, parket á gólfi. Bað-
herbergi er flísalagt með sturtu og ljósri innréttingu. Þar er tengi fyrir þvottavél. Geymsla 
8,7 fm er í sameign. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 3     Stærð: 77.3 m2      

44.500.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 8378889

Miðhús 50    112 Reykjavík 81.800.000

Fallegt og frábærlega vel staðsett einbýlishús með bílskúr í Húsahverfi Grafar-
vogs. Mögulegt er að útbúa íbúð í bílskúrnum sem er sérstæður. Garðurinn er 
alveg aflokaður og mjög gróinn og fallegur með munstur steyptum stéttum og 
veröndum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol og bjartar stofur.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 6     Stærð: 211,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. feb. kl 18.30-19.00

Hverafold 21    112 Reykjavík 39.900.000

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 svefnher-
bergin eru 2. Frábær staðsetning  niður við Voginn í Hverafold Grafarvogi þar sem 
er sérstaklega skjólgott og veðursælt. Stutt er skóla, leikskóla og aðra þjónustu.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 93,4 m2      

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



LÁRÉTT
1. Borg
5. Dund
6. Íþróttafélag
8. Hnýsast
10. Átt
11. Mak
12. Mats
13. Flug
15. Afgjöld
17. Missa

LÓÐRÉTT
1. Þroskast
2. Kveina
3. Nögl
4. Niðurfelling
7. Safna
9. Reka
12. Sólselja
14. Mælitæki
16. Ólæti

LÁRÉTT: 1. mekka, 5. aml, 6. fh, 8. njósna, 10. na, 
11. kám, 12. dóms, 13. svif, 15. tollar, 17. glata.
LÓÐRÉTT: 1. mannast, 2. emja, 3. kló, 4. afnám, 
7. hamstra, 9. skófla, 12. dill, 14. vog, 16. at.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Byrne átti leik gegn Pirc á 
Ólympíuskákmótinu 1952.

1...Hxc3+! 2. Kxc3 Re3! 3. 
Hxf2 Rd1+ 0-1.  
Lindaskóli vann öruggan sigur 
á Íslandsmóti barnaskóla, 1.-3. 
bekkur, sem fram fór á föstu-
daginn. Í gær lauk alþjóðlegu 
móti í Kragerö í Noregi. Tólf 
íslenskir skákmenn tóku þátt. 
Helgi Áss Grétarsson og Hilmir 
Freyr Heimisson stóðu sig best 
Íslendinganna. 

www.skak.is: Kragerö-mótið.                    

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

Svartur á leik

Vestan 8-15 m/s, en 
mun hægari A-lands í 
fyrstu. Suðlæg átt, 5-13 
á morgun og lægir um 
kvöldið. Gengur á með 
éljum en snjóar um tíma 
SV til í kvöld og nótt og 
á SA-landi á morgun. 
Lengst af bjartviðri 
á norðaustanverðu 
landinu. Frost 0 til 8 stig, 
kaldast inn til landsins, 
en frostlaust við suður-
ströndina.

1 8 5 4 3 7 2 6 9

9 3 4 2 6 1 5 7 8

2 6 7 8 9 5 3 1 4

7 1 6 9 2 8 4 5 3

5 9 2 3 7 4 6 8 1

8 4 3 1 5 6 7 9 2

4 7 9 5 1 3 8 2 6

3 5 1 6 8 2 9 4 7

6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8

2 4 8 7 6 9 1 3 5

3 5 6 8 1 2 7 9 4

9 6 5 1 3 4 8 2 7

8 1 4 9 2 7 3 5 6

7 2 3 5 8 6 9 4 1

4 8 2 6 7 3 5 1 9

5 3 1 4 9 8 6 7 2

6 7 9 2 5 1 4 8 3

2 6 8 3 4 9 5 7 1

3 5 9 7 1 6 4 8 2

4 1 7 8 5 2 3 6 9

9 7 1 4 8 5 2 3 6

5 4 6 2 3 1 7 9 8

8 2 3 6 9 7 1 4 5

1 9 4 5 7 8 6 2 3

6 3 5 9 2 4 8 1 7

7 8 2 1 6 3 9 5 4

3 2 8 1 5 9 7 6 4

4 6 5 2 7 3 1 9 8

7 1 9 4 6 8 2 3 5

5 7 1 6 9 4 8 2 3

8 4 6 3 2 5 9 1 7

9 3 2 7 8 1 4 5 6

6 8 3 9 1 7 5 4 2

1 5 4 8 3 2 6 7 9

2 9 7 5 4 6 3 8 1

4 8 7 6 2 9 5 1 3

1 9 5 7 8 3 4 6 2

6 2 3 5 1 4 7 8 9

2 4 9 3 7 8 6 5 1

8 3 6 9 5 1 2 4 7

5 7 1 2 4 6 3 9 8

3 1 2 4 9 5 8 7 6

7 5 8 1 6 2 9 3 4

9 6 4 8 3 7 1 2 5

4 2 3 1 9 5 6 7 8

1 7 8 6 2 4 9 5 3

6 5 9 3 7 8 1 2 4

3 8 2 4 1 9 7 6 5

5 1 4 8 6 7 2 3 9

7 9 6 5 3 2 4 8 1

8 6 5 2 4 1 3 9 7

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 4 7 9 5 3 8 1 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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VELDU GÆÐI!
Margar tegundir af 
gómsætum bollum 

Mér finnst senni-
legt að þú hafi 
sett met í háu 

kólesteróli, Ívar.

Húrra! Það er ekki 
fagnaðarefni. 
Borðarðu fisk, 

Ívar?

Jahá.  
Oft í viku!

Hvers konar 
fisk?

Svona 
rauðan!

Óhollt? 
Hvað 

næst?

Það má vera að 
súkkulaðibananar 
teljist ekki til eins 
af hverjum fimm 

á dag

Ertu 
ómeiddur?

Náðirðu 
þessu á 
mynd?

Nei!
Þá er 

svarið 
nei.

Ég hélt að skoppað af 
veggjunum væri aðeins 
orðatiltæki.

Aðeins þrír dagar til jóla.
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Skipholt 45, 105 Rvk. 
OPIÐ HÚS MÁN 24/2 KL. 17:30-18:00.

Skipholt 45, 4. hæð til hægri. Fimm herbergja íbúð (fjögur svefnherbergi) á efstu hæð 
ásamt herbergi í kjallara með aðgengi að salerni og sturtu, samtals 114,1 fm. Parekt 
og flísar á gólfum. Uppgert eldhús með nýlegum tækjum. Innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél fylgja. Stutt í margvíslega þjónustu. Verð 46,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 24. febrúar kl. 17:30-18:00, verið velkomin. 

Einarsnes 74, 102 Rvk. 
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. 

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

Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is.

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk., 
EINBÝLI. 

Stýrimannastígur 8: Ca. 177  fm gullfallegt hús á frábærum stað í Vesturborginni. Húsið 
hefur verið endurinnréttað á síðustu árum og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru 
rúmgóðar stofur með arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru 
þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Kjallari er óinnréttaður en teikningar fylgja . 
Húsið er stórglæsilega innréttað og öll vinna hin vandaðasta.  
Skipti möguleg á minni eign. 

Álfholt 32, 220 Hfj. 7 herbergja íbúð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 25/2 KL. 17:15-18:00.

Álfholt 32, 220 Hfj., íbúð 302. 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum, samtals 154,9 fm. 
Húsið er steinsteypt 3ja hæða fjölbýli ásamt kjallara og þakrýmis. Tvö herbergi á neðri 
hæð ásamt stofu, eldhúsi, holi, baðherbergi og þvottahúsi. Á efri hæð eru þrjú svefn-
herbergi, sjónvarpshol ásamt baðherbergi og geymslu. Góðar svalir. Parket og flísar á 
gólfum. Gott innra skipulag. Verð 54,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 25. febrúar kl. 17:15-18:00, verið velkomin.

Bjarkarás 9, 210 Garðab. glæsileg efri sérhæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 25/2 KL. 17:00-17:30.

Bjarkarás 9, 210 Garðabær. Glæsileg 141,7 fm 4ra herbergja efri sérhæð með stórum 
svölum og stæði í bílageymslu. Sérinngangur. Glæsilegar innréttingar sem og gólfefni. 
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Falleg frágengin lóð. Verð 77,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 25. febrúar kl. 17:00-17:30, 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

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

 

 Heildareignin Síðumúli 6 til sölu. Eignin er skráð 726,8 fermetrar og er á 1.253 fermetra lóð.  
 Húsið er á tveimur ca 345 hæðum auk ca 40 fm rishæðar. Hjólastólalyfta.
 Lóðin er frágengin og malbikuð með um 30 bílastæðum. Húsið að utan er í þokkalegu ástandi en fyrir liggur 

að einhverra framkvæmda er þörf. Staðsetning eignarinnar er góð, miðsvæðis, á eftirsóttum stað í hverfi.

SÍÐUMÚLI 6 VERÐ: 189 MILLJ.

TIL SÖLU

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 861 8514 
sverrir@eignamidlun.is

FREKARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg. 
leigumiðlari. Sími 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA
SÍÐAN 1957

Grensásvegur 11
Sími 588 9090
www.eignamidlun.is

STÆRÐ HÚSS: 726,8 FM   I   STÆRÐ LÓÐAR: 1.253 FM BÓKIÐ SKOÐUN

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Höfum til sölu vegna opinberra skipta tvær 
kúajarðir í Rangárvallasýslu. Önnur er með 

um 500.000 þús lítra kvóta og hin með 
300.000 lítra kvóta.

Nánari upplýsingar veita:
Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali 
862 1996  steindor@log.is og 
Ólafur Björnsson hrl. skiptastjóri 
480 2900 oli@log.is

Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali  |  steindor@log.is

Jarðir til sölu

 KOPARSLÉTTA 11, 846,8 m2

162 Reykjavík,180 mkr.

Til sölu tvö atvinnuhúsnæði sem hægt er að selja saman eða í sitt hvoru lagi samtals 846,8 
fm. Annars vegar 470,2 fm enda bil. Gólflötur er um 400 fm og milliloft er um 70 fm. Tvennar 
innkeyrsludyr eru á húsnæðinu og hægt er að skipta því upp í tvö bil. Hins vegar 401,6 fm 
án millilofts. Tvennar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu og hægt er að skipta því upp í tvö bil. 
Lóð er malbikuð.

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9093
kjartan@eignamidlun.isATVINNUHÚSNÆÐI
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Ungu áhorfendurnir hafa bæði gaman af og fræðast í leiðinni, segir gagnrýnandinn. MYND/ÁSTA JÓNÍNA ARNARDÓTTIR

LEIKHÚS

Þitt eigið leikrit II  
– Tímaferðalag 

Þjóðleikhúsið

Höfundur: Ævar Þór Benediktsson
Leikarar: Lára Jóhanna Jónsdóttir, 
Hilmir Jensson, Ebba Katrín Finns-
dóttir, Snorri Engilbertsson og Íris 
Tanja Í. Flygenring
Leikstjóri: Stefán Hallur Stefáns-
son
Leikmynd: Högni Sigurþórsson, 
Magnús Arnar Sigurðarson og Her-
mann Karl Björnsson
Búningar: Ásdís Guðný Guð-
mundsdóttir
Lýsing: Magnús Arnar Sigurðarson
Tónlist: Anna Halldórsdóttir
Hljóðmynd: Kristinn Gauti Einars-
son
Myndbandshönnun: Ásta Jónína 
Arnardóttir
Leikgervi: Valdís Karen Smára-
dóttir
Kosningakerfi og sértækar tækni-
lausnir: Hermann Karl Björnsson
Tæknistjórn á sýningum: Áslákur 
Ingvarsson og Ásta Jónína Arnar-
dóttir

Ef t i r vænt i ng i n va r næ st u m 
áþreifanleg í Kúlunni síðastliðinn 
föstudag þegar Þitt eigið leikrit II – 
Tímaferðalag eftir Ævar Þór Bene-
diktsson, betur þekktur sem Ævar 
vísindamaður, var frumsýnt. Síðast-
liðin ár hefur Ævar Þór haslað sér 
völl sem einn afkastamesti barna-
bókahöfundur landsins og er þessi 
leiksýning hans önnur tilraun til 
að færa hugmyndafræðina úr bók-
unum yfir á svið, þar sem áhorf-
endur geta haft áhrif á framvindu 
sýningarinnar.

Anna Hönnudóttir leitar svara 
um líðan móður sinnar sem berst 
við óljósan sjúkdóm á spítala. Allt 
í einu birtist taugatrekktur sendill 
sem afhendir henni litla leðurtösku, 
með honum í samfloti er undarlega 
brosmildur en stífur maður (meira 
að segja hárgreiðslan er undarlega 
stíf ). Dularfulli maðurinn heitir 
Radar og er leiðsögumaður Önnu, 

því í leðurtöskunni leynist tímavél, 
gjöf frá óþekktum einstaklingi. 
Anna ákveður að ferðast um tímann 
í leit að lækningu fyrir móður sína.

Öflugur leikarahópur
Rúmt ár er síðan Þitt eigið leikrit 
- Goðsaga var frumsýnt og fram-
farir Ævar Þórs í handritavinnunni 
eru töluverðar. Hér er hugmyndin 
um gagnvirkt leikhús tekið föstum 
tökum, nú stjórna brellurnar ekki 
för heldur sagan og persónurnar. 
Aðalhetjan, Anna, fer í leiðangur 
til að bjarga móður sinni en endar 
með því að bjarga sjálfri sér og 
verða að betri manneskju. Helstu 
persónur eru heilar og heillandi, 
tilsvörin hnyttin og söguþráðurinn 
skemmtilega úthugsaður. Sömu-

leiðis laumar hann inn f lóknum 
vísindahugmyndum svo sem um 
orsök og af leiðingar tímaf lakks. 
Stundum tekur þó of langan tíma 
fyrir persónur verksins að koma 
sér að efninu sem veldur því að 
sýningin er aðeins lengri en þörf er 
á og persónur eiga til að tala í fyrir-
lestrum frekar en saman.

Leikarahópurinn er kannski lítill 
en öflugur er hann. Önnu Hönnu-
dóttur leikur Lára Jóhanna Jóns-
dóttir af næmni og vex ásmegin 
þegar líða tekur á, lokasena sýn-
ingarinnar er með því besta sem 
hún hefur sýnt á sviði. Radar leikur 
Hilmir Jensson af miklum húmor 
en líka með miklum kærleik og 
smellnum tímasetningum. Ebba 
Katrín Finnsdóttir heldur áfram 

að sýna hversu fjölhæf leikkona 
hún er, í hennar höndum er Hanna 
Önnudóttir full af kaótískri orku. 
Snorri Engilbertsson nýtur sín best 
sem egypski verkstjórinn en nær 
ekki að vera jafn sannfærandi sem 
Billi barnungi. Íris Tanja Flygenring 
styður laglega við hópinn í fjöl-
mörgum smærri hlutverkum. Í 
heildina vinnur hópurinn afskap-
lega vel saman, með gleðina að 
vopni.

Stefán Hallur Stefánsson snýr 
aftur til að leikstýra barnaleikriti 
eftir Ævar Þór. Nálgun hans nú er 
ferskari, liprari og atriðin f læða 
vel saman. Byrjunaratriðið rímar 
fallega við sýningarlok og ævin-
týrinu um hugrökku prinsessuna 
er haglega þrætt inn í aðalsöguna. 

Einstaka feilspor má þó merkja og 
ameríska hreimnum í villta vestr-
inu mætti sleppa, grínið er ekki 
nægilega fyndið fyrir svo langa 
senu.

Mikið sjónarspil
Tæknin er núna frekar til stuðn-

ings heldur en sýning í sjálfri 
sér eins og áður sagði, þó er hún 
auðvitað mikið sjónarspil. List-
ræna teymið sem stendur að baki 
tímaf lakkinu er stórt og verkefni 
þess ærið. Fyrst ber að nefna leik-
myndahönnuðina Högna, Magnús 
Arnar og Hermann sem í samstarfi 
við Ástu Jónínu finna fjölbreyttar 
leiðir til að spenna út heim þessa 
litla sviðs. Mikið er treyst á mynd-
vinnslu en þau passa sig á að glæða 
baksviðið lífi frekar en að fletja út, 
eins og gerist alltof oft þegar unnið 
er með myndbönd.

Tvennt stendur upp úr þegar 
kemur að ljósahönnun Magnúsar 
Arnar Sigurðarsonar. Í fyrsta lagi 
þarf þor til þess að slökkva öll ljósin 
á leiksviði en það borgaði sig svo 
sannarlega, í öðru lagi eru loftljósin 
fyrir ofan áhorfendasætin. Þau soga 
áhorfendur með í tímaflakkið á ein-
faldan en áhrifaríkan máta. Geisla-
virku rotturnar standa upp úr þegar 
kemur að búningahönnun og geim-
veran ógurlega er vel unnin af hendi 
Valdísar Karenar Smáradóttur.

Þitt eigið leikrit II – Tímaferðalag 
er barnaleikhús fyrir tuttugustu- og 
fyrstu öldina þar sem leitað er nýrra 
leiða til að kynna unga áhorfendur 
fyrir töfrum leikhússins. Ungu 
áhorfendurnir hafa bæði gaman af 
og fræðast í leiðinni. Hér er aldrei 
talað niður til þeirra heldur á sér 
stað samtal milli áhorfenda, höf-
undar og leikara. Þó má nefna að 
sýningin er ekki endilega fyrir 
yngri leikhúsgestina sem geyma 
lítið hjarta þar sem bæði öskrandi 
risaeðlur og slímkenndar geimverur 
bíða þeirra. En fyrir alla aðra er 
óhætt að lofa góðri skemmtun sem 
er pakkað inn í hjartnæma sögu um 
hugrekki. Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hjartnæmst og fjörugt 
tímaferðalag sem engan svíkur.

Tímalaus leit að innri styrk

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

24. FEBRÚAR 2020
Hvað?  Fræðakaffi/Frásagnir af geð-
veikum í Reykjavík á árum áður
Hvenær?  17.15-18.00
Hvar?  Borgarbókasafnið Spönginni 
Sigurgeir Guðjónsson sagnfræð-
ingur flytur erindi.

Hvað?  Handverkskaffi / Prjónum 
saman
Hvenær?  17.00-18.30
Hvar?  Borgarbókasafnið / Árbæ
Umsjón hefur Pétur O. Heimisson.

Hvað?  Ný verkefni Nato
Hvenær?  16.00
Hvar?  Veröld, hús Vigdísar
Íslenskir, breskir og bandarískir 
sérfræðingar fjalla um NATO. 

KVIKMYNDIR

Klovn the Final

Leikstjórn: Mikkel Nørgaard
Aðalhlutverk: Frank Hvam, Casper 
Christensen, Mia Lyhne

Rétt upp hönd sem hefur ekki heyrt 
um Klovn! Ókei, þá þarf ekki að fara 
mörgum orðum eða leggjast í djúpar 
greiningar á þessu danska grodda-
gríni sem í eðli sínu er svo einfalt að 
annað hvort fílar fólk fíflaganginn í 
þeim Frank og Casper eða þolir þá 
ekki.

Eðlilega, þar sem Klovn heyrir 
undir þá tegund gríns sem er best 
skilgreint sem eitur í beinum með-
virkra vegna þess einfaldlega að það 
sem fyrir augu og eyru ber er svo 
óbærilega vandræðalegt að verkirnir 
í meðvirkninni verða að raunveru-
legum líkamlegum óþægindum.

Þetta eru svipuð einkenni og The 
Office og Curb Your Enthusiasm 
framkalla nema bara að þegar 
Frank og Casper eru upp á sitt besta 
er stingurinn í meðvirkninni eigin-
lega óbærilegur.

Klovn the Final rambar á þessum 
sársaukamörkum þannig að maður  

þraukar í gegnum þjáninguna ýmist 
gleiðbrosandi eða skellihlæjandi 
þannig að þessi þriðja og síðasta 
Klovn-mynd, ef marka má yfir-
lýsingar þeirra félaga og fullyrðingu 
Caspers í nýlegu viðtali við Frétta-
blaðið, er því eiginlega bara eins 
góð kveðjustund og við sem elskum 
að þjást í meðvirkni gátum óskað 
okkur.

Fyrsta myndin var frábærlega vel 
heppnuð og þar tókst þeim Casper 

og Frank að fleyta þáttunum að því 
er virtist áreynslulaust af skjánum á 
stóra tjaldið. Og ganga meira að segja 
aðeins lengra í leiðinni. Næsta mynd 
var mun síðri, einhvern veginn laus-
ari í sér og meira eins og langur sam-
hengislítill sjónvarpsþáttur. Hún er 
þó miklu betri en af er látið núna 
þegar keppst er við að tala hana 
niður í samanburði við hinar tvær í 
þríleiknum.

Breytir því ekki að sú þriðja er 

nánast á pari við þá fyrstu og stekk-
ur yfir alla þvæluna í númer tvö og 
myndar nokkuð sterka, drepfyndna 
og óþægilega heild. Frank og Casper 
eru sjálfum sér líkir og klikka ekki 
og komast enn og aftur upp með alls 
konar rökleysu í þróun persónanna 
milli mynda og þáttaraða.

Mia Lyhne er alltaf jafn yndisleg 
og óbilandi sem klettur skynsem-
innar í þeim drullupolli sjálfhverfu 
og sjúkleika sem tilvera Franks og 
Caspers er.

Fleiri fastagestir úr þáttum og 
myndum skila sínu eins og við var 
að búast og Christian Østergaard 
Sørensen fær meira pláss en venju-
lega og tekur góðan sprett sem Lille 
Christian. Sem betur fer neitar 
Klovn sér ekki um smá dvergagrín 
þótt myndin beri um margt með sér 
að þeir Frank og Casper standa aldr-
ei þessu vant aðeins á bremsunni í 
ósmekklegheitunum. 
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Drepfyndin, óþægileg 
og ógeðslega ljúf kveðjustund með 
þeim Casper og Frank. Það er að segja 
fyrir okkur sem munum sakna þeirra. 
Hin hafa vonandi vit á því að halda sig 
víðsfjarri.

Varúð: Meðvirkni lífshætta

Frank og Casper eru sem betur fer sömu fíflin og venjulega. MYND/PER ARNESEN
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518 fm

Túngata 6

Verð: Tilboð

101 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði Sérmerkt bílastæði

Fallegt rými í virðulegu húsi

Gunnlaugur lögg. fasteignasali 844 6447      gunnlaugur@fastborg.is

Siggi Fannar lögg. fasteignasali 897 5930      siggifannar@fastborg.is

Til leigu

284 fm

Brautarholt 4

Verð: Tilboð

105 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði Afhending strax

Opið rými sem auðvelt er að breyta

Gunnlaugur lögg. fasteignasali 844 6447      gunnlaugur@fastborg.is

Siggi Fannar lögg. fasteignasali 897 5930      siggifannar@fastborg.is

Til leigu

Til leigu eða sölu

Þóra Birgisd. lögg. fasteignasali 777 2882     thora@fastborg.is

Frá 231 fm

Gylfaflöt 15

Verð frá 55 m.

112 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði

Nýtt atvinnuhúsnæði með ýmsum möguleikum

Eignin afhendist vor 2020

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Atvinnuhúsnæði
óskar eftir
starfsfólki

Borg fasteignasala státar af reynslumiklu 
teymi löggiltra fasteignasala og leigu-
miðlara sem aðstoða þig við kaup, sölu
og leigu atvinnuhúsnæðis. 

Við gefum góð ráð, gerum verðmat og 
hjálpum þér að koma hreyfingu á málin. 

Hafðu samband, saman finnum við lausn
sem hentar þér og starfsemi þinni.

Gunnlaugur Þráinsson
Löggiltur fasteignasali

Sigurður Fannar
Löggiltur fasteignasali

Löggiltur leigumiðlari Löggiltur leigumiðlari

Hafðu samband
og við aðstoðum þig

939,7 fm

Skipholt

Verð: 229 m.

105 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði Innkeyrsluhurðar

Frábær staðsetning

Brandur lögg. fasteignasali 897 1401      brandur@fastborg.is

Til sölu

212 fm

Gullslétta

Verð: 42,9 m.

162 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði

Innkeyrsluhurð og aukin lofthæð

Brandur lögg. fasteignasali 897 1401      brandur@fastborg.is

Laust strax

Til sölu

844 6447

gunnlaugur@fastborg.is

897 5930

siggifannar@fastborg.is



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
15.55 Very Ralph
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  Kristján Már 
Unnarsson snýr aftur eftir áramót 
með þessa frábæru þætti þar sem 
hann heimsækir samfélög vítt 
og breitt um landið, heilsar upp 
á fólk í leik og starfi og heyrir þau 
sjónarmið sem helst brenna á 
fólki í ólíkum byggðum.
19.45 Grand Designs Australia 8
20.40 The Outsider
21.40 Silent Witness
22.35 Ballers
23.00 60 Minutes
23.45 The Accident
00.35 Castle Rock
01.20 Boardwalk Empire  Board-
walk Empire gerist í Atlantic 
City í kringum 1920, við upphaf 
bannáranna í Bandaríkjunum, 
þegar sala áfengis varð ólögleg 
um allt land og mörg glæpagengi 
spruttu fram. Steve Buscemi leikur 
aðalhlutverkið og Martin Scorsese 
er framleiðandi þáttanna.
02.15 Boardwalk Empire
03.15 Boardwalk Empire
04.10 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
21.55 The Hundred
22.40 Hand i hand
23.25 Flash
00.15 The Big Bang Theory
00.35 Tónlist

11.10 Steinaldarmaðurinn
12.40 Where To Invade Next
14.40 Road Less Travelled
16.05 Steinaldarmaðurinn
17.35 Where To Invade Next
19.35 Road Less Travelled
21.00 Enter The Warrior’s Gate
22.45 Charlie’s Angels
00.25 This is The End
02.10 Enter The Warrior’s Gate 
 Ævintýraleg spennumynd sem 
fjallar um bandarískan ungling sem 
á dularfullan hátt ferðast til Kína.

07.00 Mexico Championship
13.00 AT&T Pebble Beach Pro-Am
18.35 PGA Highlights
19.30 Mexico Championship  Út-
sending frá Mexico Championship á 
Heimsmótaröðinni.

13.00 Gettu betur 1994 ML - MR
13.45 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
14.00 Enn ein stöðin 
14.25 Maður er nefndur Stefán 
Karlsson
15.00 Út og suður
15.30 Af fingrum fram Ólafur 
Haukur Símonarson
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 – Mislukkuð lautar-
ferð
18.50 Krakkafréttir  Fréttaþáttur 
fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Um-
sjón: Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir 
og Sævar Helgi Bragason.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Pöndukrútt Panda Babies 
 Heimildarþáttur um pöndumið-
stöðvar í Kína þar sem unnið er 
að því að aðstoða risapöndur við 
að fjölga sér þar sem tegundin er 
í útrýmingarhættu. Í þættinum 
fylgjumst við með fyrsta árinu í lífi 
nokkurra pandahúna.
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 Óslóardagbækurnar – The 
Oslo Diaries 
00.50 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

07.20 Genoa - Lazio
09.00 Atletico Madrid - Villarreal
10.40 Brentford - Blackburn
12.20 Barcelona - Eibar
14.00 ÍR - Valur  Útsending frá leik í 
Olís deild karla.
15.30 Haukar - Afturelding  Út-
sending frá leik í Olís deild karla.
17.00 Football League Show 
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
17.30 Ítölsku mörkin   Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
18.00 Spænsku mörkin   Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
18.30 Evrópudeildin - fréttaþáttur
18.55 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
19.20 Stjarnan - Selfoss  Bein út-
sending frá leik í Olís deild karla.
21.15 Seinni bylgjan  Markaþáttur 
Olís deildarinnar í umsjón Henrys 
Birgis Gunnarssonar.
22.45 Seinni bylgjan
23.10 Football League Show
23.40 SPAL - Juventus  Útsending 
frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.

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 Flugur  Hollies á umbrota-
tímum
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: Lönd og lýðir
15.00 Fréttir
15.03 Ísland var örlög hans
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. Hjartastaður 
 (25 af 31) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (12 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Bókahornið  Bókahornið 
fjallar um bækur af öllu tagi, 
gamlar og nýjar, með viðtölum við 
skapandi fólk.
20.30 Fasteignir og heimili  Upp-
lýsandi og fróðlegur þáttur um 
allt sem viðkemur fasteignum og 
góðum húsráðum.
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánu-
degi  21 er 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.

landsmanna 50 ára 
horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri 
viku*

landsmanna 30 ára og 
eldri horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri viku*

Við miðlum af reynslu!

ÞÚ ERT AÐ HORFA Á 
HRINGBRAUT

Útsendingar ná til

99,4%  
heimila landsins

VIÐ ERUM 
5 ÁRA!

Við þökkum áhorfið 
undanfarin 5 ár og hlökkum 

til að færa landsmönnum 
áfram íslenskt sjónvarp 
á degi hverjum þeim að 

kostnaðarlausu.

FRÉTTAUMRÆÐA,  
MENNING, HEILSA, 
LÍFSREYNSLA OG 

NÁTTÚRA 
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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

H a m r a b o r g  1 2   •   2 0 0  K ó p a v o g u r   •   4 1 6  0 5 0 0

ÁRANGUR Í SÖLU 
FASTEIGNA

www.eignaborg.is
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ÁRANGUR Í SÖLU 
FASTEIGNA

www.eignaborg.is

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

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

• 726,8 fermetra húseign á 1.253,0 fermetra lóð með fjölda bílastæða. Grunnflötur 
1. og 2. hæðar hússins er u.þ.b. 345,0 fermetrar að og inndregin 3. hæð hússins 
er um 40 fermetrar.  Hjólastólalyfta er á milli 1. og 2. hæðar hússins.   

• Á jarðhæð er verslunarhúsnæði með gólfsíðum gluggum út að Síðumúla, 7 
skrifstofur auk lagersrýmis ofl.  Á 2. hæð eru 6 skrifstofur, 2 fundarsalir, opið 
vinnurými o.fl. Á 3. hæð er um 40 fermetra opið rými.

• Ætla má að hægt verði að stækka 3. hæð hússins þannig að hún verði jafn stór 
neðri hæðum, en það er þó auðvitað háð samþykki skipulagsyfirvalda.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali.

Síðumúli 6. Heil húseign með fjölda bílastæða. Einstök 
staðsetning

í Neskaupstað

Samtals er húsið skráð 1.611 m2. Góð lofthæð er í húsinu, 
4,5 m á neðstu hæð og 3,5 m á miðhæð.  

Bílastæði eru framan við húsið og lóðin, sem er 2.671 m2 
að stærð, er að stærstum hluta malbikuð. 
Sjávarmegin er viðlegukantur með góðu dýpi.

Húsið er vel staðsett í Neskaupstað með gott útsýni 
yfir bæinn og fjörðinn og getur hentað fyrir ýmiskonar 
starfsemi. Tilboð óskast í eignina.

   Upplýsingar gefur:  Jón Einar Marteinsson í síma 856 0802 eða á netfangið joneinar@hampidjan.is

Þar sem við höfum byggt nýtt, stærra 
og tæknilega fullkomið netaverkstæði í 

Neskaupstað, þá er eldra netaverkstæðishúsið nú 
til sölu.  Fyrsti áfangi byggingarinnar var byggður 
1966 og er sá hluti 450 m2 að grunnfleti og á  þrem 

hæðum.  Byggt var við húsið 1997 og er sá hluti 
168 m2 að grunnfleti og á tveim hæðum. 



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@
frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar 
Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

ÉG HEF SÉÐ HINA 
SÖNNU FEGURÐ ÞESSA 

LANDS OG FÓLKSINS SEM BÝR 
HÉRNA. MIG LANGAR ÞVÍ MIKIÐ 
AÐ FAGNA ÞESSUM FJÓRÐA 
ÁFANGA MEÐ FÓLKINU HÉRNA 
HEIMA. 
Michael Reid
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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
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

SIMBA 
DÝNURNAR 

HENTA BÆÐI Í
HEFÐBUNDIN OG 

STILLANLEG 
RÚM

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

Egill Kaktuz og Mike Reid stefna á að setja óhefðbundin heimsmet á Íslandi í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þeir Egill Kaktuz Þor-
kelsson, Michael Reid 
og Yonathan Belik eru 
partur af hópnum sem 
stendur að verkefninu 
Eitthjól Ísland, en þeir 

stefna á heimsmet á Íslandi. Þetta 
yrði þriðja heimsmet Michaels, 
en hann hefur verið búsettur hér-
lendis í um fjögur ár og starfar sem 
jöklaleiðsögumaður. Egill er í Sirkus 
Íslands og sérhæfir sig í grippli, sem 
er íslenska orðið yfir það að halda 
mörgum boltum á lofti í einu. Hann 
er einnig mjög fær á einhjóli, en 
þegar blaðamaður segist hafa tekið 
eftir nokkrum á slíku undanfarið 
stendur ekki á svörum.

„Það hefur örugglega bara verið 
ég,“ segir hann og hlær.

Ofur gripplari
Það eitt og sér er merkilegt hvað 
Egill er fjölhæfur, eða ofur gripplari 
eins og Michael kallar hann, en það 
er enn þá merkilegra í ljósi þess að 
hann þjáist af vöðvarýrnunarsjúk-
dómi. Michael virðist hans helsti 
stuðningsmaður og segir það magn-
að hversu langt hann hefur komist 
á sviðum sem krefjast líkamlegrar 
hæfni þrátt fyrir sjúkdóminn.

„Ég komst að því um tvítugt 
að ég væri með þennan ættgenga 
vöðvarýrnunarsjúkdóm. Síðan þá 
hef ég reynt að ögra sjálfum mér 
og líkama mínum, í það minnsta 
meðan ég hef fulla stjórn á mínu lífi 
og limum. Það er ástæðan fyrir því 

að ég hef ákveðið að gera allt sem 
ég get, hvern einasta dag, til að lífa 
lífinu til fulls og fara út fyrir þæg-
indarammann,“ segir Egill Kaktuz.

Næsta heimsmet
Næsta heimsmetið sem þeir stefna á 
er að fara einn kílómetra á einhjóli á 
meðan þeir grippla.

„Fyrsta metið okkar var í að 
ferðast lengstu vegalengd á smá-
hjóli. Sigríður Ýr Unnarsdóttir 
tók þátt í því og það fékk nokkra 
umfjöllun hérlendis. Nú hef ég tekið 
þátt í þremur heimsmetum en við 
stefnum á að slá þessi tvö til viðbót-
ar. Fimmta metið snýst um að fara 
kringum landið á einhjóli og taka 
þátt í ýmsum viðburðum í kringum 
landið á leiðinni,“ segir Michael.

Staðfesting frá borgarstjóra
Fyrst stefna þeir þó á, eins og áður 
sagði, að grippla á einhjólum heilan 

kílómetra. Michael viðurkennir að 
eflaust hafi einhver gert það áður, 
en það sé mjög flókið og erfitt ferli 
að fá slíkt viðurkennt af heimsmeta-
bók Guinness. Til þess þurfi meðal 
annars staðfestingu frá borgar- eða 
bæjarstjóra.

„Við þurfum að útvega helling 
af gögnum og staðfestingum. Við 
þurfum til dæmis að fá borgar- eða 
bæjarstjóra til að sýna tilrauninni 
athygli. Ef tré fellur í mannlausum 
skógi, gerðist það yfirleitt?“ segir 
Michael og hlær.

Ekki bara ferðabæklingur
Vonir standa til að gera sjónvarps-
þætti um för þeirra í kringum 
Ísland.

„Það hefur enn ekki verið full-
komlega staðfest en við vonum það 
besta. Mig langar mikið að sýna 
þá fegurð sem landið hefur upp 
á að bjóða. Ég hef kynnst því vel, 
ekki bara af því að ég bý hér heldur 
einnig sem leiðsögumaður. Ég hef 
séð hina sönnu fegurð þessa lands 
og fólksins sem býr hérna. Mig 
langar því mikið að fagna þessum 
fjórða áfanga með fólkinu hérna 
heima því hin metin hafa verið sett 
í útlöndum,“ segir Michael. „Ísland 
er svo miklu meira en bara ferða-
mannabæklingur,“ bætir hann við.

Egill Kaktuz og Michael lýsa því 
eftir borgar- eða bæjarstjórum í 
kringum landið sem vilja leggja 
þessu áhugaverða verkefni lið.
steingerdur@frettabladid.is

Stefna á að setja tvö 
heimsmet á Íslandi
Félagarnir Egill Kaktuz Þorkelsson Wild og Michael Reid stefna 
á að setja tvö heimsmet á Íslandi. Michael hefur áður sett þrjú 
heimsmet fyrir. Egill er sirkuslistamaður en þjáist einnig af vöðva
rýrnunarsjúkdóm sem orsakaði það að hann lifir nú lífinu til fulls.
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FYRIR2 1

BORÐUM

HOLLANN FISK Í 

FEBRÚAR

FISK-BÚAR

GAMALDAGS
HAKKBOLLUR

HEIMILISBOLLUR
FISKIBOLLUR

TENGJA 2 RÖR

LOK Á 
POTTA



Saltkjöt
Kjötsel - síðubitar

299KR/KG
ÁÐUR: 379 KR/KG

Saltkjöt
Kjötsel - sérvalið

1.698KR/KG
ÁÐUR: 1.998 KR/KG

Saltkjöt
Kjötsel - saltminna

695KR/KG
ÁÐUR: 939 KR/KG

Saltkjöt
Kjötsel - blanda

764KR/KG
ÁÐUR: 899 KR/KG

Berlínarbolla
65 gr

69KR/STK
ÁÐUR: 99 KR/STK

Saltkjöt
Kjötsel - ódýrt

479KR/KG
ÁÐUR: 599 KR/KG

Baunasúpugrunnur
Katla

377KR/PK
ÁÐUR: 539 KR/PK

SANNKALLAÐAR SÆLKERAVÖRUR 
FYRIR BOLLUDAGINN!

HOLLARI GÓÐGÆTI
Á ÖSKUDAGINN Í NETTÓ!

Bolla bolla bolla!

Lægra verð – léttari innkaup

Gular  
hálfbaunir
400 gr

179KR/PK
ÁÐUR: 229 KR/PK

-20%

-22%

17 VERSLANIR UM LAND ALLT
-30%

Ófylltar vatnsdeigsbollur
með súkkulaði - 6 stk

699KR/PK

Ófylltar vatnsdeigsbollur
Litlar m/ súkkulaði - 8 stk

699KR/PK

Ófylltar gerbollur
með súkkulaði - 5 stk

699KR/PK

Ófyllt vatnsdeigsbolla
með súkkulaði

159KR/STK

VERSLAÐU Á NETINU
FLJÓTLEGT - EINFALT - ÞÆGILEGT

NÚ GETUR ÞÚ PANTAÐ MATVÖRU Í GEGNUM 
VEFVERSLUN NETTÓ* OG SÓTT UM LAND ALLT

*Hægt er að fá sent heim að dyrum á Akureyri, Reykjanesbæ og á 
höfuðborgarsvæðinu. Lágmarkspöntun í heimsendingu er 5.000 kr.

-21%

-26%

-30%
ALLT FYRIR SPRENGIDAGINN!

MIKIÐ ÚRVAL AF SALTKJÖTI Á FRÁBÆRU VERÐI!
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

buzzador®

SPORT
LUNCH 

199
KR/STK

A+++
Orkuflokkur 

1600
Snúningar

9
kg

A+++
Orkuflokkur 

42 dB
Hljóðstyrkur

14
Manna

ELELCTROLUX
INNBYGGÐ
UPPÞVOTTAVÉL 

EEM48330L

AEG
ÞVOTTAVÉL 

L7FEG964E

MATSUI
KÆLI- OG
FRYSTISKÁPUR 

M149CW18E M149CX18E

þér að finna
við hjálpum 

rétta tækið

landsins af stórum 
mesta úrval 

heimilistækjum

119.995

44.444

89.990

A+
Orkuflokkur 

139L 64L 149cm
Kælir Frystir Hæð

Þú hefur 30 daga til að prófa vöruna heima. 
Ef þér líkar ekki varan getur þú skilað  

henni og fengið endurgreitt. 
Sjá skilmála á elko.is.

30 daga skilaréttur

A++
Orkuflokkur 

B
Þétting

8
Kg

AEG
ÞURRKARI 
T8DEG841E 119.995

49.990 79.990
SAMSUNG
INNBYGGÐUR
ÖRBYLGJUOFN 

MG22M8084AT

850W
Orkunotkun

22L
Rúmmál

SAMSUNG
BAKARAOFN 

NV70M3372BS

A
Orkunoflokkur

70L
Rúmmál

Elskan, verður þú heima til að 
taka á móti sendingu því það 
var tekið fram skýrum stöfum 

að fullorðinn þyrfti að kvitta?” 
spurði maðurinn minn. Í sending-
unni var írsk gintegund sem hann 
hafði smakkað í einhverju fjallahér-
aði og látið sig dreyma um síðan.

Ég rétt brá mér frá og þegar ég 
kom heim var sendingin komin. 
Sextán ára unglingurinn var einn 
heima og hafði tekið á móti gininu! 
Hann var ekki spurður um skilríki.

Nú erum við komin með nokkra 
reynslu af að setja ávanabindandi 
efni í hendurnar á einkasöluað-
ilum. Niðurstaðan er sú að Neyt-
endastofa hefur varla undan að 
uppræta ólöglegan styrkleika af 
nikótínvörum sem geta verið skað-
legar börnum og unglingum.

Miðað við höfðatölu er talið að 
um 60.000 Íslendingar glími við 
áfengisvanda og af þeim leiti 22.000 
sér aðstoðar, samkvæmt SÁÁ. Þá er 
ótalin þjáning af völdum eymdar, 
ofbeldis, lögbrota, veikindadaga, 
lifrarsjúkdóma, krabbameina og 
annarra sjúkdóma sem rekja má til 
áfengisneyslu.

Ef vínmenning er til, þá er henni 
lýst hér að ofan í hnotskurn.

Sumir þingmenn virðast svífa um 
í eilífum dansi með Dionysos, vín-
goðinu sem jafnan er nefndur goð 
óskynsemi og brjálæði. Þegar ein 
áfengislög eru slegin út af borðinu 
þá er bryddað upp á nýjum lögum 
og danssporum. Ætla þeir að dansa 
þar til áfengi flæðir yfir þjóðina og 
dregur úr henni alla dómgreind?

Undir bergmáli fjölmiðlaum-
ræðu um vanda heilbrigðiskerfisins 
hvíslar rödd Apollo, goð skynsemi 
og lækninga sem leggur vernd yfir 
ungdóminn, að tillagan um að 
rýmka til í sölu áfengis sé ekki það 
sem við þurfum á að halda núna.

Dansinn við Dionysos er orðinn 
þreytandi. Ég vil sjá næstu spor 
tekin í átt að bættri lýðheilsu.

Dansinn við 
Dionysos


