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MAGNUM PINK OG BLACK  3PK

MAGNUM WHITE OG CLASSIC  4PK

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
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 Sýrlenskur karlmaður heldur á særðu barni eftir árásir á Douma austur af Damaskus, höfuðborg Sýrlands. Fréttir herma að stjórnarherinn hafi ráðist á Douma, en svæðið 
er undir stjórn uppreisnarmanna. Þúsundir flóttamanna hafa að undanförnu reynt að flýja frá stríðshrjáðu Sýrlandi til Evrópu. Stjórnmálaleiðtogar víðast hvar í Evrópu 
virðast á einu máli um að það þarf að gera miklu meira til að hjálpa þeim. NordicPhotos/AFP 

saMfélag „Við getum mjög auðveld-
lega tekið á móti miklu fleira fólki en 
nú er áætlað. Það er þó ekki Rauða 
krossins að koma með tölu heldur er 
það stjórnvalda að ákveða því þetta 
er spurning um stefnu og skipulag,“ 
segir Þórir Guðmundsson, deildar-
stjóri Rauða krossins í Reykjavík, um 
flóttamannavandann og þátttöku 
Íslendinga.

Fjölmargir Íslendingar hafa 
kallað eftir því að ríkisstjórnin falli 
frá áformum sínum um að taka við 
fimmtíu flóttamönnum í ár og á 
næsta ári. Sú tala eigi að vera hærri 
og jafnvel miklu hærri.

„Ég myndi hiklaust segja að ef við 
lítum á næstu tvö ár þá ættum við 
að taka á móti hundruðum, ekki 
eitt eða tvö hundruð, heldur miklu 
fleirum. Það er tala sem við ráðum 
mjög vel við.“

Sláandi myndir hafa birst síðustu 
daga af börnum sem fullorðnum, 

ýmist lifandi eða látnum, sem reyna 
að flýja ástand í heimalandi sínu til 
meginlands Evrópu til landa á borð 
við Grikkland og Makedóníu. Fólkið 

hættir lífi sínu í áhættusömum og 
ólöglegum fólksflutningum í von um 
betra líf. „Við höfum séð myndir af 
fólki sem er að kafna í vöruflutninga-
bílum og af fólki sem er að drukkna 
í Miðjarðarhafinu. Það verður að 
hjálpa þessu fólki og við verðum að 
taka á móti þeim,“ segir Þórir sem 
fagnar því að sveitarfélög landsins 
skyldu bregðast vel við því að taka 
við fleiri flóttamönnum.

Borgarastyrjöldin hófst í Sýrlandi 

fyrir tæplega fjórum og hálfu ári 
og bjuggu þá 20 milljónir manna í 
landinu. Tólf milljónir hafa þurft 
að yfirgefa heimili sín en aðeins um 
250 þúsund flóttamenn frá Sýrlandi 
hafa komist til landa Evrópusam-
bandsins, sem svarar til aðeins um 
2 prósenta þeirra sem þurft hafa að 
flýja heimili sín.

Þórir segir það vera mikilvægast 
að fólkið sem komi til Íslands komist 
í skjól fjarri styrjaldarsvæðum. „Um 
leið og fólkið er komið í skjól þarf 
það að finna fyrir því að það sé vel-
komið.“ 

Hann  nefnir  nokkur dæmi um 
það hvernig Íslendingar geti lagt 
sitt af mörkum og hjálpast að við að 
flóttafólki líði vel.  „Til dæmis geta 
Íslendingar gerst stuðningsfjöl-
skyldur, tekið fólki fagnandi, boðið 
flóttafólki í mat eða bara brosað til 
fólks í strætó.“

Eygló Harðardóttir velferðarráð-

herra sagði  ríkisstjórnina vera að 
fara yfir málið hvað varðar fjölda 
flóttamanna í þættinum Sprengi-
sandi á Bylgjunni í gær. Hún sagðist 
ekki vilja segja hvort fyrrnefnd tala 
verði tífölduð eða tvöfölduð vegna 
þess að hún vildi ekki setja neitt 
hámark á fjölda þeirra sem við 
tökum við. Það velti allt á því hversu 
mikla aðstoð hinn almenni borgari 
í landinu er tilbúinn til að veita 
hópnum og ríkisvaldinu.

Þá sagði Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra í fréttum Stöðvar 2 
um helgina að Ísland þyrfti að rétta 
fram hjálparhönd í þeirri neyð sem 
flóttamenn búa við í Evrópu. Hann 
sagðist fylgjandi því að Íslendingar 
geri meira en gert er núna. Þá sagði 
hann hryllilegt að horfa á ástandið í 
Evrópu og við landamæri álfunnar. 
Íslensk stjórnvöld hljóti að skoða 
hvað sé hægt að gera til að koma til 
aðstoðar. nadine@frettabladid.is

Gætum tekið við hundruðum
Fjölmargir Íslendingar kalla eftir því að Ísland taki á móti fleiri flóttamönnum en áform ríkisstjórnarinnar 
gera ráð fyrir. Deildarstjóri Rauða krossins í Reykjavík segir það vera stjórnvalda að ákveða töluna.

Þórir  
Guðmundsson, 
deildarstjóri 
Rauða krossins  
í Reykjavík.

skoðun  Þórunn Egilsdóttir 
 skrifar um kjarasamninga 12

t Í M a M ó t   Brynjar Halldórsson 
er doktor í sálfræði 16

lÍfið  Erna Mist fær innblástur frá 
fordómafullu fólki   26

sport Hlynur Bæringsson er 
sáttur við stöðuna fyrir EM  14

Í dag er Fréttablaðið

mailto:nadine@frettabladid.is


Fjórar sýningar að eigin vali  
á besta verðinu. 

Áskriftarkort  
Borgarleikhússins 

Vertu með  
í vetur! 

Miðasala 

568 8000 | borgarleikhus.is 

Heilbrigðismál Ný pilla, Addyi, sem 
á að auka kynlöngun kvenna kemur á 
markað í Bandaríkjunum á næstunni. 
Ólíkt Viagra, stinningarlyfi fyrir karl-
menn, virkar pillan á huglæga þætti 
en ekki líffræðilega og er því um 
margt skylt geðlyfi.

Alexander Smárason, yfirlæknir 
kvennadeildar sjúkrahússins á Akur-
eyri, segir minnkandi kynhvöt alls 
ekki óalgengt kvörtunarmál kvenna 
sem koma til kvensjúkdómalækna. 
„Þær spyrja hvort það sé hægt að gera 
eitthvað, en í raun er ekki mikið um 
töfralausnir. Það hafa verið til plástr-
ar og vefjahylki sem auka testósterón 
en hvorugt fæst á íslenskum markaði. 
Það þarf að hafa í huga að svo margt 
getur  valdið minnkandi kynhvöt,“ 
segir Alexander.

Áslaug Kristjánsdóttir kynlífsráð-
gjafi segir lyfjameðferð við minnk-
andi kynlöngun ofureinföldun á 
flóknu vandamáli enda verði minnk-
uð kynlöngun sjaldan til í tómarúmi 
og sé yfirleitt sambandsvandamál.

„Kynlöngun er afstætt hugtak og 
afar persónubundin. Það er eðlilegt 
að kynlöngun okkar flökti, sé stund-
um mikil og stundum lítil. Það eru 
ótal utanaðkomandi þættir sem hafa 
þar áhrif, svo sem stress, barneignir 
og ánægja í sambandi,“ segir Áslaug 
en fagnar því hins vegar að kynlífs-
vandi kvenna fái umræðu. „Þrátt fyrir 
það tel ég ekki að lausnin sé fundin 
og í raun að það sé verið að leita á 
röngum stað, út frá gróðasjónarmiði 
frekar en öðru.“

Sigríður Dögg Arnardóttir kyn-
fræðingur hefur kynnt sér lyfið og líst 
ekki sérlega vel á það. „Niðurstöður 
rannsókna sýna að tíðni ánægjulegs 
kynlífs fór úr hálfu skipti í eitt skipti 

á mánuði. Ánægjulegt, ekki endilega 
fullnægjandi. Fyrir hvern er verið að 
gera þetta? Fyrir manninn eða kon-
una?“ spyr Sigríður Dögg.

Spurð hvort lyfið verði þá nokkuð 
eftirsótt af konum segir Sigríður 
Dögg að hætta sé á að búin verði 
til ímynduð þörf og aukin pressa á 
frammistöðu kvenna eins og gerst 
hefur með Viagra hjá karlmönnum.

„Nemandi í 10. bekk sagði mér 
fyrir nokkru að hann hefði fengið 
uppáskrifað Viagra hjá lækninum 
sínum því hann náði honum ekki 
upp með kærustunni. Svo kom í ljós 
að ástæðan var tilfinningalegs eðlis.“

Sigríður Dögg segir vandamál 
kvenna aðallega felast í því að þær 
þekki ekki sinn eigin líkama nógu vel. 
„Konur þurfa að stunda sjálfsfróun, 
þekkja fantasíur sínar og það sem 
kveikir í þeim. Einnig þurfa þær að 
gera kröfu um fullnægingu og unað í 
kynlífi og því er minnkandi kynlöng-
un oft vandamál sambandsins, ekki 
bara konunnar. Fyrir utan að það er 
líka alveg í lagi að hafa litla eða enga 
kynhvöt ef maður er sáttur við það.“ 
erlabjorg@frettabladid.is

Kynfræðingar ekki 
kátir með kynlífspillu
Addyi er lyf sem er ætlað að auka kynhvöt kvenna. Kvensjúkdómalæknir segir 
að minnkandi kynhvöt kvenna sé algengt vandamál en kynfræðingar segja að 
vandinn sé yfirleitt þess eðlis að pilluát geti ekki bætt úr honum.

 Matarhátíð Búrsins vel heppnuð

Á matarmarkaði í Hörpu  „Þetta var æðislegt og neytendur áttu í góðum samskiptum við framleiðendurna. Andrúmsloftið var gott og gestir fóru héðan 
ánægðir,“ segir Hlédís Sveinsdóttir, verkefnastýra og einn skipuleggjandi Matarhátíðar Búrsins sem haldin var nú um helgina í Hörpunni. Þetta er í sjötta 
sinn sem hátíðin er haldin. Á hátíðinni var meðal annars stærsti matarmarkaður landsins, þar sem bændur og framleiðendur koma víðs vegar að hlaðnir 
ljúfmeti til sölu og smakks. Þá voru aðrir viðburðir á hátíðinni, svo sem örkynningar þar sem framleiðandinn sagði frá sinni framleiðslu. Auk þess fengu 
börnin blöðrur í hinum ýmsu myndum og boðið var upp á andlitsmálningu. „Þetta heppnaðist langt fram úr vonum.“ Fréttablaðið /Stefán

Veður

Hvað er Addyi?

Addyi (flibanserin) er serótónínlyf sem ætlað er konum sem nálgast breytinga-
skeiðið og hafa tapað kynhvöt sinni. Lyfið var samþykkt 18. ágúst síðastliðinn af 
lyfjaeftirliti Bandaríkjanna og er fyrsta viðurkennda lyfið gegn kyndeyfð kvenna. 
Lyfjaeftirlitið hafði neitað að samþykkja lyfið í tvígang á síðustu fimm árum. Í kjöl-
far ráðgefandi álits sérfræðinefndar um málið var lyfið loksins samþykkt og ef allt 
gengur upp fer það á markað í Bandaríkjunum í október.

Lyfið hefur verið kallað Viagra fyrir konur en er í raun allt annars eðlis. Addyi 
hefur áhrif á heilaboðefni sem tengjast kynlífslöngun en Viagra hefur engin áhrif 
á löngun, heldur hefur það líffræðileg áhrif. Addyi er í raun geðlyf í grunninn, það 
þarf að taka það á hverjum degi og það má alls ekki drekka áfengi ofan í það. 
Þekktar aukaverkanir eru meðal annars of hár blóðþrýstingur og þunglyndi.

samfélag „Ég held að þetta sé rasismi. 
Sem innflytjandi vil ég ekki að þetta 
komi fyrir okkur aftur og aftur,“ 
segir Cynthia Trililani um það að 
mósambískri konu hafi verið vísað 
frá skemmtistaðnum Loftið fyrr í 
þessum mánuði vegna ásakana um 
að hún væri vændiskona. Cynthia er 
í Félagi kvenna af erlendum uppruna.

Cynthia hefur sjálf ítrekað lent í 
því að vera sökuð um sölu á vændi. 
Bæði hefur henni verið neitað um 
aðgang að skemmtistöðum og þá 
hafa menn boðið henni greiðslu fyrir 
kynlíf þegar hún er úti að skemmta 
sér. Vinkonum Cynthiu hefur líka 
verið neitað um aðgang að skemmti-
stöðum þegar þær hafa verið með 
mönnunum sínum og þær kallaðar 
asískar píkur.

„Ég held að þetta snúist um steríó-
týpuna. Sumt fólk hefur tilhneigingu 
til að alhæfa um fólk út frá hörunds-
lit.“ –snæ

Algengt 
að kalla 
erlendar 
konur 
mellur

Cynthia Trililani er frá Indónesíu en 
hefur búið hér á landi í meira en áratug. 
Hún hefur ítrekað lent í því að vera 
ásökuð um vændi. Fréttablaðið/GVA

Hæg vestlæg eða breytileg átt á 
morgun. Skýjað með köflum eða 
bjartviðri, en skýjað og sums staðar 
lítilsháttar súld vestan til á landinu. 
Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðaustur-  
og Austurlandi. sjá síðu 18

stjórnsýsla Þórólfur Matthíasson 
prófessor, sem var einn átta umsækj-
enda um starf ríkissáttasemjara fyrr í 
sumar, hefur sent erindi til umboðs-
manns Alþingis þar sem hann fer 
fram á að farið verði í saumana á 
ráðningarferlinu. Bryndís Hlöðvers-
dóttir var skipuð í embættið.

„Umkvörtunarefnið snýr að því 
hvort vandaðir stjórnsýsluhættir 
hafi verið viðhafðir við undirbúning, 
málsmeðferð og skipun í embætti 
ríkissáttasemjara vorið 2015,“ segir í 
erindi Þórólfs til umboðsmanns. Þar 
segir að ferlið sé í þrettán atriðum á 
skjön við góða, skilvirka og gagnsæja 
stjórnsýslu.

„Það sem stuðar mig er að ég tel 
mig vera með meiri menntun en 
Bryndís hefur og mér finnst síðan 
ferlið sjálft hannað með svolítið sér-
stökum hætti,“ sagði Þórólfur í sam-
tali við fréttavefinn Vísi í gær. - jbg

Kvartar til 
umboðsmanns

Kynlöngun er af-
stætt hugtak og 

afar persónubundin. Það er 
eðlilegt að kynlöngun okkar 
flökti, sé stundum 
mikil og stund-
um lítil.
Áslaug Kristjánsdóttir, 
kynlífsráðgjafi.

Nemandi í 10. bekk 
sagði mér fyrir 

nokkru að hann hefði fengið 
uppáskrifað Viagra hjá 
lækninum sínum því hann 
náði honum ekki upp með 
kærustunni. Svo kom í ljós 
að ástæðan var 
tilfinningalegs 
eðlis.“
Sigríður Dögg Arnar-
dóttir, kynfræðingur.
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kraftmeiri
suzuki swift!

Swift Sport er með öflugri 1600 cc vél sem er 136 hestöfl. 
Hann kemur fimm dyra með sex gíra beinskiptingu 
og meðaleyðslan er aðeins 6,4 lítara á hundrað km. 
Swift Sport er ríkulega útbúinn. Meðal staðalbúnaðar eru 
sportsæti, 17 tommu álfelgur, vindskeið, tvöfalt pústkerfi, 
vönduð hljómtæki með sex hátölurum og USB tengi, 
ESP stöðugleikakerfi og sjö öryggisloftpúðar. 

 

Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

3.550.000 kr.

Komdu, skoðaðu og prófaðu gripinn.  



Samgöngur Heitavatnsrennslið í 
Vaðlaheiðargöngum vestanverðum er 
stöðugt og hefur hiti vatnsins náð 63 
gráðum. Þegar stóra vatnsæðin kom 
í ljós síðasta sumar var vatnið um 43 
gráður og runnu þá um 350 lítrar á 
sekúndu úr stafni ganganna. Enn er 
of mikið kaldavatnsrennsli austan 
megin í göngunum til að geta hafið 
gangagröft þar.

Valgeir Bergmann, framkvæmda-
stjóri Vaðlaheiðarganga, segir verktaka 
enn vera á svokölluðu blautu svæði 
í göngunum vestan megin og því sé 
framvindan ekki hröð í augnablikinu. 
Göngin hafa lengst um 25 metra á viku 
síðustu vikurnar en ekkert hefur verið 
borað austanmegin síðan kalt vatn fyllti 
göngin þar. „Um leið og við komumst úr 
þessu blauta svæði þá getum við grafið á 
meiri hraða en nú er gert,“ segir Valgeir 
og bendir á að þegar best lét lengdust 
göngin um eitt hundrað metra á viku, 
sem er talið mjög gott.

„Vatnið er um 63 gráðu heitt og við 
erum mikið að vinna í efnagraut og 
bergþéttingum til að halda áfram verk-

inu. Austan megin er unnið að vegskála 
og vegaframkvæmdum á meðan ekki 
er hægt að grafa. Við sjáum samt vatns-
rennslið minnka þar og því förum við 
að sjá forsendur fyrir því að hefja útdæl-
ingu á vatninu og byrja að grafa austan 
megin líka,“ segir Valgeir.

Hann telur þó að göngin  verði 
hægt að  opna í lok árs 2017. „Við 
gerum okkur vonir um það, já. Við 
erum svona að kortleggja hvernig 
við sjáum framvinduna fyrir okkur 
og þetta gæti verið orðið klárt fyrir 
áramót 2017-2018.“- saB
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Costa del Sol

Frá kr. 89.900

Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 + 2 í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 115.900 m.v. 2 í íbúð.

Aguamarina á

7. september eða 17. september

SÉ
RTIL

BOÐ

Samfélag Fyrirhugað er að stokka 
upp þjónustu Reykjavíkurborgar 
við útigangsfólk. Hugmyndin er að 
fækka þeim sem sækja í Gistiskýlið 
á hverri nóttu og koma fólki frekar 
í varanlegt húsnæði. Fréttablaðið 
greindi frá því á föstudag að helm-
ingur þeirra sem nota skýlið væru 
karlmenn frá Austur-Evrópu.

Reykjavíkurborg tók við gisti-
skýlinu að Lindargötu í júní síðast-
liðnum. Áður hafði það verið rekið 
af Samhjálp og var til langs tíma í 
húsnæði við Þingholtsstræti. Við 
flutning úrræðisins á Lindargötu 
fjölgaði gistirýmum um tíu. „Þá 
héldu menn að þeir væru búnir að 
leysa vanda utangarðsmanna,“ segir 
Allan  Morthens, forstöðumaður 
Gistiskýlisins.

Raunin varð önnur og í sumar 
hefur þurft að vísa mönnum frá 
þegar fullt er. Í húsinu eru 25 rúm 
og fjórar dýnur til að grípa til í neyð. 
Karlarnir sem leita í Gistiskýlið eru 
allt frá tvítugsaldri og upp í áttræðis-
aldur. Sumir þeirra hafa gist meira 
og minna í skýlinu í aldarfjórðung. 
„Þeim hefur stundum verið boðið 
annað húsnæði en það tekur of mik-
inn pening. Þetta eru öryrkjar með 
150 til 200 þúsund krónur á mánuði. 
Þeir vilja ekki eyða peningum í hús-
næði. Þeir eru í neyslu,“ segir Allan.

Í skýlinu er eitt pínulítið einstak-
lingsherbergi sem hugsað er fyrir 
unga stráka eða ef þangað leitar 
fólk sem er edrú. Þá er þar líka her-
bergi búið nokkrum rúmum sem 
tekur á móti allra veikustu mönn-
unum. Allan lýsir því að þangað komi 
stundum menn sem þurfi að rúlla 
inn í hjólastólum sökum ölvunar. 
„Hér skíta menn á sig og æla og fá 
krampa.“ Sjúkrabílar og lögregla eru 
tíðir gestir í skýlinu.

Á annarri hæð hússins er herbergi 
sem kallast í daglegu tali Pólska 
svítan. Þar eru níu rúm svo gott 
sem frátekin fyrir hóp manna frá 
Austur-Evrópu sem gistir reglulega 
í Gistiskýlinu. Fréttablaðið greindi 
frá því fyrir helgi að Reykjavíkur-
borg væri nú að reyna að kortleggja 
vanda þessa hóps. Mennirnir tala 
ekki íslensku og litla ensku. Þess 
vegna hefur þeim reynst erfitt að 
nýta úrræði sem þeim standa til boða 
í húsnæðismálum og meðferð við 
vímuefnavandanum. „Þeir eru bara 
allslausir og kjósa að vera hér því hér 
fá þeir allavega að borða og sofa.“

Í húsinu er rúmum komið fyrir 
hverju upp við annað. „Það verður 
að stappa inn. Þetta er auðvitað ekki 
boðlegt. Vonandi verður framhaldið 
þannig að við getum losað um þetta 
þannig að það geti verið meiri reisn 
yfir þessu,“ segir Allan.

Um fimmtíu manns eru í alvar-

legustu stöðunni í Reykjavík, að sögn 
Ilmar Kristjánsdóttur, formanns vel-
ferðarráðs. Hluti af þeim er kannski 
um tíu manna hópur erlendra aðila. 
Nú hefur svokallað útigangsteymi á 
vegum Reykjavíkurborgar smíðað 
nýtt verklag fyrir utangarðsfólk. 
Teymið samanstendur af félagsráð-
gjöfum, borgarvörðum, kjörnum 
fulltrúum og öðru starfsfólki sem 
sinnir þjónustu við útigangsfólk. 
„Það sem hefur verið til umræðu er 
að það sé ákveðin ofþjónusta við 
veikasta hópinn á versta staðnum 
og kannski ekki nógu mikil hvatning 
til að komast upp úr þessum erfiða 
stað,“ segir Ilmur.

Hún segir að hugmyndir teymisins 
byggi á því að fólk þurfi svokallaða 
tilvísun til að gista í Gistiskýlinu. 
„Þegar þú færð tilvísunina færð þú 
kannski viku á meðan það er verið 
að vinna úr málinu þínu. Þegar þú 
ert búinn að gera áætlun með þínum 
félagsráðgjafa færðu eitthvert fast 
rými, líka í Gistiskýlinu.“

„Svo þegar þú ert búinn að ná 

einhverri áætlun færðu kannski 
sér herbergi og þegar þú ert búinn 
að vera í því í einhvern tíma og ná 
árangri færðu úthlutað íbúð. Þannig 
á þetta að virka.“

Ilmur segir að nú sé lausnin að 
úthluta íbúðum til fólks sem vegna 
fíknar sinnar og geðrænna kvilla ráði 
ekki við að halda heimili.

Aðspurð hvort til greina komi að 
húsnæðið sem fólk fái úthlutað verði 
gjaldfrjálst, í ljósi þess að sumir vilji 
frekar eyða örorkubótum í neyslu en 
húsnæði, segir Ilmur að það sé ekki 
inni í myndinni. „Ef þú færð frítt hús-
næði og bætur þá getur þú bara eytt 
bótunum þínum í neyslu en það þarf 
að vera „tough love“. Það er verið að 
tala um það núna í velferðarkerfinu 
í Svíþjóð að það þurfi að vera hvati. 
Þú þarft að sýna árangur til að fá 
umbun. Mér finnst í rauninni koma 
til greina að rukka fyrir Gistiskýlið 
þegar þú ert búinn að vera í ákveðinn 
tíma og það er búið að gera ákveðna 
áætlun með þér sem þú stendur ekki 
við.“ snaeros@frettabladid.is

Gestum í Gistiskýlinu fækki
Gistiskýlið fyrir útigangsfólk er fullt þrátt fyrir að plássum hafi verið fjölgað um tíu. Veikasti hópurinn vill 
ekki borga fyrir húsnæði. Formaður velferðarráðs Reykjavíkur segir útigangsfólk þurfa „tough love“.

Vatnið hitnar í Vaðlaheiðargöngum

Mikill hiti er í göngunum og eru stórir blásarar fyrir utan munnann sem blása lofti 
inn í göngin. Fréttablaðið/Auðunn Níelsson

Gistiskýlið gefur ekki mikið pláss fyrir næði. Rúmdýnurnar eru gjöf frá Minningarsjóði Lofts Gunnarssonar útigangsmanns. 
Fréttablaðið/Anton Brink

ViðSkipti Kaffihúsakeðjan Dunkin' 
Donuts opnar annað kaffihús á 
Íslandi í október næstkomandi og 
verður það staðsett á fyrstu hæð í 
Kringlunni. „Við verðum með hraða 
og góða þjónustu og sama vöruúrval 
og á kaffihúsinu okkar á Laugavegi," 
segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri 
Dunkin´ Donuts á Íslandi, í tilkynn-
ingu til fjölmiðla.

Gert er ráð fyrir að ráða þurfi í 
kringum tíu manns fyrir opnunina og 
eftir að þeim ráðningum lýkur eru um 
30 manns í vinnu hjá Dunkin' Donuts 
á Íslandi. Til stendur að veitingastaðir 
Dunkin verði orðnir 16 talsins eftir 
fimm ár.

Dunkin opnaði á Laugavegi 3 fyrir 
verslunarmannahelgi. Biðröð mynd-
aðist fyrir fyrsta opnunardaginn og 
á fyrsta sólarhring komu þúsundir 
gesta. - jhh

Dunkin í 
Kringluna

Árni Pétur opnaði fyrstu verslunina í 
byrjun ágúst. Fréttablaðið/GVA

Það sem hefur verið 
til umræðu er að 

það sé ákveðin ofþjónusta 
við veikasta hópinn á versta 
staðnum og kannski ekki 
nógu mikil hvatning.
Ilmur Kristjánsdóttir, 
formaður  
velferðarráðs

Þetta eru öryrkjar 
með 150 til 200 

þúsund krónur á mánuði. 
Þeir vilja ekki eyða pening-
unum í húsnæði. Þeir eru í 
neyslu
Allan Morthens,  
forstöðumaður 
Gistiskýlisins

VíSindi Oliver Sacks, breskur tauga-
læknir og rithöfundur, er látinn, 82 
ára  gamall. Hann er þekktur fyrir 
bækur sínar og sjónvarpsþætti um 
undur mannsheilans og þótti skrifa 
af hlýju um reynslu sjúklinga sinna. 
Banamein hans var krabbamein.

Bækur Sacks hafa selst í milljónum 
eintaka og verið þýddar á 25 tungu-
mál.  Gerð hafa verið eftir bókum 
hans leikrit, sjónvarpsþættir og kvik-
myndir, þar á meðal kvikmyndin 
Awakenings frá 1990.

Sacks starfaði sem taugalæknir í 
Bandaríkjunum lengst af og hóf að 
skrifa um sjúklinga sína í upphafi átt-
unda áratugar síðustu aldar. Síðustu 
árin bjó hann og starfaði í New York 
þar sem hann lést á heimili sínu. - ngy

Oliver Sacks 
látinn

Sacks starfaði sem taugalæknir lengst af.
 NordicPhotos/AFP
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VERTU VELKOMIN(N) Í  REYNSLUAKSTUR OG UPPLIFÐU ENDALAUST BETRI CR-V

OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL .  12:00 OG 16:00

Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.iswww.honda.is

Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 • Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535



Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Jarðvegsþjappa 
og steinsög

Stærð plötu: 400 x 550 mm
Þyngd: 80 kg
Mótor: Honda bensín 5,5 hö
Miðflóttaafl á plötu: 1400 kg
Mesti hraði áfram: 26 m/mín
Víbratíðni: 93 Hz

(fleiri stærðir á lager)

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Oleo Mac 16” 
Steinsög 5HP 

149.900
m. VSK

PC 1442 Shatal 
jarðvegsþjappa

210.900
m. VSK

Vagn fáanlegur 
sér kr. 129.900 
með vsk.

Starfsemi HL stöðvarinnar í Reykjavík 
hefst samkvæmt stundaskrá 

fimmtudaginn 3. september.

Vinsamlega staðfestið þátttöku
í síma 561 8002 

eða á hlstodin@simnet.is.

HL STÖÐIN

HL STÖÐIN
Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga

Hátúni 14 – 105 Reykjavík – Sími 561 8002

Upplýsingar í síma 560 1010 

eða á mottaka@heilsuborg.is

Þjálfari: Linda Gunnarsdóttir sjúkraþjálfari

www.heilsuborg.is Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

- Þín brú til betri heilsu

Þarfnast þú meiri orku?

Orkulausnir 
Henta þeim sem glíma við orkuleysi, 
eru með vefjagigt eða vilja byggja sig 
upp eftir erfið veikindi. 
Einstaklingsviðtal við sjúkraþjálfara. 

8 vikna námskeið hefst 1. september
Þri. og fim. kl. 10.00 og 15.00
Framhaldsnámskeið þri. og fim. 
kl. 14.00.

Samfélag „Um þessi mál hafa allir 
þagað á sama tíma og allt verður vit
laust ef fatlaður Reykvíkingur þarf að 
bíða í einn eða tvo klukkutíma eftir 
flutningi,“ segir Valdimar Össurarson, 
sem hefur barist fyrir rétti fatlaðra í 
sveitarfélaginu Vesturbyggð um tíma. 
Móðir Valdimars er bundin við hjóla
stól og býr í því sveitarfélagi.

Að sögn Valdimars hefur sveitar
félagið komist upp með að brjóta lög 
um málefni fatlaðra, jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar og Mannrétt
indasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
í mörg ár með því að bjóða ekki upp 
á lögbundna ferðaþjónustu fyrir fatl
aða. Þar sé enginn bíll til slíks akstur. 
„Það eru margvísleg lögbrot sem 
fatlað fólk í Vesturbyggð sætir af hálfu 
opinberra aðila. Vesturbyggð er lítið 
samfélag og því er málið viðkvæmt. 
Fatlaðir í sveitarfélaginu eru þannig 
í mjög slæmri aðstöðu til að sækja 
rétt sinn.“

Sveitarfélagið samanstendur af 
fjórum hreppum og eru Patreks
fjörður og Bíldudalur aðalþéttbýlis
kjarnarnir. Þar búa rúmlega eitt 
 þúsund manns.

Í lögum um málefni fatlaðs fólks 
segir að sveitarfélög skuli gefa fötluðu 
fólki kost á ferðaþjónustu. Markmið 
ferðaþjónustu fatlaðs fólks sé að gera 
þeim sem ekki geta nýtt sé almenn
ingsfarartæki vegna fötlunar kleift 
að stunda atvinnu og nám og njóta 
tómstunda.

„Þetta er eitt af þeim ákvæðum 
sem eru einna skýrust í lögunum. 
Það er mjög alvarlegt ef sveitarfélag 
sér ekki að hér er um skyldu að ræða. 
Þeir hafa sagt í tvö ár að þeir séu að 
að reyna að semja við verktaka til að 
keyra bíl en aldrei hefur neitt verið 
gert,“ segir Sigurjón Unnar Sveins
son, lögfræðingur hjá Öryrkjabanda
lagi Íslands og bætir við að málið sé 
algjörlega óásættanlegt.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri 
Vesturbyggðar, staðfestir að ekki sé 
í boði ferðaþjónusta fyrir fatlaða í 
Vesturbyggð. „Við höfum reynt að 
semja við verktaka um málið og 
vorum búin að semja við aðila en 
hann gaf svo verkefnið frá sér.“

Ásthildur segir að unnið sé í því að 
finna verktaka á svæðinu til þess að 
taka að sér akstur fatlaðra. Ábyrgðin 

sé þó ekki á sveitarfélaginu heldur 
ríkinu. „Þeir aðilar sem þurfa á ferða
þjónustu að halda í Vesturbyggð 
eru allir á sjúkrahúsi og er það því 
hlutverk ríkisins að halda utan um 
þá aðila. Þetta er í raun ekki í okkar 
höndum,“ segir Ásthildur og bætir 
við að sveitarfélagið vilji hins vegar 
koma upp þjónustu fyrir fatlaða. 
„Við viljum sinna fötluðum íbúum 
vel og höfum verið að reyna að finna 
lausn í þessi mál. Fyrir lítið sveitar
félag er þetta gríðarlega mikill kostn
aður.“

Sigurjón segir engu máli skipta að 
fatlaðir einstaklingar í Vesturbyggð 
séu á sjúkrahúsum. Skyldan sé lög
bundin. „Þetta er ekkert flókið. Þeir 
eru ekki að sinna því sem þeim ber 
að gera samkvæmt lögum.“ 
nadine@frettabladid.is

Brotið á rétti fatlaðs 
fólks í Vesturbyggð
Engin ferðaþjónusta er fyrir fatlað fólk sem býr í sveitarfélaginu Vesturbyggð. 
Engin bíll er þar til slíks aksturs. Bæjarstjóri Vesturbyggðar segir ríkið bera ábyrgð. 
Lögfræðingur ÖBÍ segir lögin kveða skýrt á um skyldu sveitarfélaga í þessum efnum.

 Brasilíumenn senda ákall til fyrrverandi forseta

 Stjórnvöldum mótmælt Mótmælendur í Sao Paulo í Brasilíu halda á uppblásinni blöðru af Luiz Inacio Lula da Silva 
þegar þeir mótmæla Dilma Rousseff, núverandi forseta, og Verkamannaflokknum á Paulista-breiðstræti, sem er 
aðalgata fjármálamarkaðarins í Sao Paulo. Mikil reiði ríkir út í núverandi stjórnvöld landsins. NordicPhotos/afP

Við viljum sinna 
fötluðum íbúum vel 

og höfum verið að reyna að 
finna lausn í þessu máli. 
Fyrir lítið 
sveitarfélag er 
þetta gríðar-
lega mikill 
kostnaður.“
Ásthildur  
Sturludóttir 

Þetta er ekkert 
flókið. Þeir eru ekki 

að sinna því sem þeim ber að 
gera samkvæmt lögum.“
Sigurjón Unnar 
Sveinsson 

auSturríki Þrjú þeirra barna sem 
lögreglan í Austurríki bjargaði úr 
vöruflutningabíl í bænum Braunau 
þar í landi á föstudag eru nú horfin 
af sjúkrahúsinu. Stöðvaði lögregla 
bílinn á leið sinni að landamærum 
Þýskalands og kom í ljós að tutt
ugu og sex flóttamenn frá Sýrlandi, 
 Afganistan og Bangladess voru innan
borðs og hefur bílstjórinn verið tek
inn höndum.

Bíllinn fannst degi eftir að upp 
komst um yfirgefinn flutningabíl 
með sjötíu og einu líki flóttafólks í 

Austurríki, sem talið er að hafi látist 
tveimur dögum áður. Segir lögregla 
allar líkur á að fjölskyldur barnanna 
freisti þess að komast yfir til Þýska
lands, en Braunau er á landamærum 
Þýskalands og Austurríkis.

Undanfarinn mánuð hafa um 
107.500 flóttamenn komið til Evrópu, 
hvort sem er sjóleiðina eða akandi. 
Franski utanríkisráðherrann, Laur
ent Fabius, gagnrýndi aðgerðarleysi 
AusturEvrópuþjóðanna í viðtali við 
BBC í gær, og sagði afskiptaleysið 
hreint hneyksli. - ga

Þrjú börn hurfu af  
austurrísku sjúkrahúsi 
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Lýðræðismál voru í brennidepli á aðalfundi Pírata sem fór fram í Iðnó um helgina. Fundarmenn hafa í raun sinnt málefnastarfinu í nokkurn tíma en öll málefnavinna fór fram á vef Pírata. Þannig gátu fleiri en bara 
fundargestir mótað stefnu flokksins. Fréttablaðið/Stefán

Stjórnmál „Píratar eru mótstöðu-
flokkur í eðli sínu,“ segir Ásta Helga-
dóttir, verðandi þingmaður Pírata. 
Hún mun taka þingsæti Jóns Þórs 
Ólafssonar þegar Alþingi kemur aftur 
saman í byrjun september.

Hún segir að eðli Pírata hingað 
til hafi verið að bregðast hratt  við 
aðgerðum ríkisstjórnarinnar hverju 
sinni en með auknum meðbyr gætu 
Píratar hugsanlega þurft að breyta 
starfsháttum. Hún sér fyrir sér að 
Píratar gætu tekið þátt í ríkisstjórn 
eftir Alþingiskosningar.

Ásta er ánægð með fylgi Pírata en 
segir að þrátt fyrir bjartsýni þurfi að 
halda uppi raunhæfum væntingum.

„Ég held að við getum gert ráð fyrir 
um 15 til 25 prósentum atkvæða í 
næstu kosningum.“

Í stjórnmálaflokki þar sem enginn 
formaður er til staðar er athygli fólks 
á málefnunum en ekki úlfúðinni í 
kringum formannskosningar.

„Við Píratar erum í raun eins og ein 
stór fjölskylda. Í stað þess að deila um 
leiðir að markmiðinu erum við með 
mjög skýran fókus á markmiðið. Við 

erum mjög lausnamiðaður flokkur,“ 
segir Ásta.

Flokkur sem berst fyrir því að 
færa valdið til fólksins fylgir eigin 
 predikun en undirbúningur málefna-
starfs Pírata fór fram í aðdraganda 
fundarins á vefnum. Allir skráðir 
Píratar áttu kost á að ræða og móta 
stefnuna fyrir fundinn og þrjár vin-
sælustu tillögurnar fengu að lokum 
meðferð fundarmanna aðalfundar.

Lýðræðismálin voru ofarlega á 
baugi og raunar voru nær einungis 
lýðræðismál á dagskrá aðalfundar 
en þar trónaði ný stjórnarskrá efst. 
Þá samþykkti fundurinn tillögu um 
lýðræðiseflingu á öllum stjórnsýslu-
stigum, eflingu á kosningaþátttöku 
ungs fólks og ályktun um móttöku 
flóttafólks.

Ætla sér að færa valdið til almennings
Aðalfundur Pírata lofar íslensku þjóðinni því að samþykkja nýja stjórnarskrá og koma á þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarumsókn 
 Íslands að Evrópusambandinu. Kapteinn Pírata telur best að mynda stjórnarsáttmála með öðrum stjórnmálaflokkum fyrir kosningar.

Stefán Rafn  
Sigurbjörnsson
stefanrafn@frettabladid.is

„Að sjálfsögðu er það þannig að við 
höfum verið stjórnmálaflokkur sem er 
í stöðugri mótun og þróun en það er 
gott að hafa kjölfestu í grunnstefnunni 
okkar og siðferðilegan kompás í Pírata-
kóðanum,“ segir Birgitta Jónsdóttir, 
kapteinn Pírata.

Bjarni Benediktsson gagnrýndi 
Pírata fyrir rótleysi á dögunum en 
Birgitta segir Pírata bara hafa gaman 
af gagnrýninni og flokksmenn 
passa upp á að ekki sé svarað í 
sömu mynt. Þá segir hún að hluti 
af því að skapa stefnufestu sé 
að ganga til kosninga með til-
búinn stjórnarsáttmála utan 
um ákveðin málefni.

„Ég held að það hljóti 
að vera krafa á þá flokka 
sem ætla að vinna 
saman eftir kosningar 
að þeir láti liggja fyrir 
stjórnarsáttmála fyrir 
kosningar. Þá getur fólk 
tekið afstöðu til þess 
hvað það vill sjá þessa 
flokka gera saman. Ef þú 

gerir það eftir á upplifir fólk það eins og 
það sé svikið.“

Margir telja að fylgisaukning Pírata 
skýrist af andúð á eldri 

stjórnmálaflokkum. 
Birgitta telur mikil-

vægt að kjósendur 
átti sig á því að 
enginn einn 
stjórnmálaflokk-
ur er fær um að 
framkvæma 
breytingar. 

„Ég held að 
það sé mjög 
mikilvægt að 
fólk átti sig á 
því að ef það 
vill að Píratar 
vinni ekki með 
neinum þá 
munum 
við vera í 
minnihluta 
og þá náum 
við ekki að 
koma neinum 

stefnumálum í gegn. Ef það er krafan þá 
verðum við alltaf í minnihluta.“

Hún segir það óhjákvæmilegt að 
flokkurinn standi ekki undir væntingum 
allra sem kjósa hann en Birgitta telur að 
þá sé best að lofa sem minnstu og vera 
fókuseraður á sín helstu stefnumál. Hún 
nefnir til dæmis að síðasta ríkisstjórn hafi 
gengið í þá gildru að ætla sér of mikið.

„Þau gerðu þau grundvallarmistök 
að ætla sér að gera of margt og þar af 
leiðandi gerðu þau ekki neitt vel. Er ekki 
nær að prófa eitthvað annað en við 
höfum alltaf gert?“

„Við höfum ekki rætt það,“ segir 
Birgitta um hvort Píratar séu reiðu-
búnir að taka sæti í ríkisstjórn. Hún segir 
það þó ekki í boði ef Píratar þyrftu að 
gefa afslátt á vinnubrögðum sínum og 
hugmyndafræði.

„Ég myndi ekki vilja vera bæði ráðherra 
og þingmaður. Það er á hreinu. En ef ég 
ætti að nefna óskastöðuna myndi ég vilja 
vera utanríkisráðherra, hjarta mitt er í 
utanríkismálunum. En ég hef samt aldrei 
fantaserað um þingmennskuna eða ráð-
herrastól.“

Telur heiðarlegast að gera stjórnarsáttmála fyrir kosningar

Vilja afgreiða tvö mál og boða til kosninga
Af hljóðinu í fundargestum að dæma virtist lítið um málefnaágreining á aðal-

fundi Pírata. Engin formannskosning og fá stefnumál á dagskrá hafa eflaust gert 
það að verkum að engir flokkadrættir hafi myndast innan flokksins.

Aðalmál fundarins var ályktun um nýja stjórnarskrá og þjóðaratkvæðagreiðslu 
um aðildarviðræður að Evrópusambandinu.

„Píratar lofa íslensku þjóðinni að fái flokkurinn umboð hennar í næstu 
kosningum til Alþingis muni næsta þing samþykkja og fjalla um tvö mál. Í fyrsta 
lagi hina nýju stjórnarskrá og í öðru lagi boða til bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu 
vegna umsóknar Íslands að Evrópusambandinu. Að afgreiddum þessum málum 
verður boðað til nýrra Alþingiskosninga svo ný stjórnarskrá geti tekið gildi.“

Í stað þess að deila 
um leiðir að mark-

miðinu erum við með mjög 
skýran fókus á markmiðið. 
Við erum mjög lausnamið-
aður flokkur.
Ásta Guðrún Helgadóttir, verðandi þing-
maður Pírata. 5,1%

32,3%

✿  Fylgi Pírata
35%

30%

25%

20%
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Alþingiskosningar 2013

júlí 2015
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DCS355D2

18V FJÖLNOTA 
SÖG OG JUÐARI 
Rafhlaða 2*2 Ah Li-lon 
Hraði: 0–20.000 OPM 
Fjöldi aukahluta 
Flýtilosun á blaði 
Vönduð TSTAK taska 

HÖRKUTILBOÐ
- á heima hjá Sindra -

DCD790D2

18V KOLALAUS
HLEÐSLUBORVÉL 
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*2,0 Ah Li-Ion
Hersla: 60 Nm
Þyngd: 1,55 kg
Gírar: 2
LED ljós

DCG412N

SLÍPIROKKUR 18V
XR 125 MM
Fyrir 125 mm skífur
Afl: 405W
Snúningshraði: 7.000 sn./mín.
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu

D28135

SLÍPIROKKUR
Afl: 1400W
Skífur: 125 mm
Snúningshraði: 10.000 sn./mín.
Þyngd: 2,5 kg

DWE4151

SLÍPIROKKUR
Afl: 900W
Skífur: 125 mm
Snúningshraði: 11.800 sn./mín.
Þyngd: 2,05 kg

DCS355N 

18V FJÖLNOTA SÖG  
Afl: 300W
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hraði: 0–20.000 OPM
Þyngd: 1,06 kg
Flýtilosun á blaði
Lengd: 310 mm
 

34.900 m/vsk.
Fullt verð 45.505

Tilboðsverð

DCF880N

ÖFLUG 18V HERSLUVÉL ½ 
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Bitahaldari: ½”
Hersla: 203 Nm
Afl: 250W
Snúningshraði: 0–2.300 sn./mín.

DCK211D2T 

BORVÉL 
HERSLUVÉL 10.8V 
Borvél 
Hersluvél 
Rafhlaða: 2*2,0 Ah 
Hleðslutæki 
Vönduð TSTAK taska 

45.900 m/vsk.
Fullt verð 60.115

Tilboðsverð

57.900 m/vsk.

 Fullt verð 76.316

Tilboðsverð

DCD790P2
ÖFLUG 18V KOLALAUS
HLEÐSLUBORVÉL 
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*5,0 Ah Li-Ion
Hersla: 60 Nm
Þyngd: 1,84 kg
Gírar: 2
LED ljós

54.365 m/vsk.
Fullt verð 66.365

Verð með uppítöku

DCF886N 

18V HERSLUVÉL 
Öflug 18V kolalaus hersluvél
Bitahaldari: ¼“
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hersla: 165 Nm
Hraði: 0–2.800 sn./mín.
LED ljós

34.900 m/vsk.
Fullt verð 45.430

Tilboðsverð

27.900 m/vsk.
Fullt verð 33.957

Tilboðsverð

35.142 m/vsk.
Fullt verð 47.142

Verð með uppítöku

13.900 m/vsk.
Fullt verð 16.922

Tilboðsverð
19.900 m/vsk.

Fullt verð 21.593

Tilboðsverð

34.900 m/vsk.

Fullt verð 41.425

Tilboðsverð

 31. ÁGÚST TIL 4. SEPTEMBER

Tökum eldri borvélarupp í fyrir 
 

12.000,-

Tökum eldri borvélarupp í fyrir 
 

12.000,-
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Sigmundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra vill láta skoða hvort 
ríkissjóður eigi að koma að innviða-
uppbyggingu í Siglufirði eftir flóðið í 
bænum síðastliðinn föstudag.

Aurflóðið er með þeim stærri 
í manna minnum. Straumþungi 
Hvanneyrarár, sem kemur niður úr 
Hvanneyrarskál norðarlega í bænum, 
varð svo mikill að að áin rauf í sundur 
tvo vegi á leið sinni niður bæinn, 
Fossveg og Hólaveg, flæddi yfir bakka 
sína í suðurátt meðfram sjúkrahúsinu 
í bænum og þar niður á eyrina svo-
kölluðu. Geysistórt stöðuvatn mynd-
aðist á stórum hluta eyrarinnar með 
tilfallandi eðju sem smeygði sér inn í 
á fjórða tug íbúðarhúsa. Mörg íbúðar-
hús í bænum eru mikið skemmd og 
dæmi um að innanstokksmunir á 
jarðhæð húsa séu allir ónýtir.

Hulda Ragnheiður Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri Viðlagatrygg-
inga, segir starfsmann á þeirra vegum 
verða í Fjallabyggð á morgun til að 
svara spurningum heimamanna. Hún 
segir forsendu þess að geta fengið 
innbú bætt hjá sjóðnum vera þá að 
eigandi sé með brunatryggt innbú. 
„Ef einstaklingur er með brunatryggt 
innbú getur hann fengið það bætt 
hjá okkur, annars ekki,“ segir Hulda 
Ragnheiður.

Bæjarstarfsmenn vinna nú hörðum 
höndum að því að tæma fráveitukerfi 
bæjarins af grjóti og leir sem safnast 
hefur saman í kerfinu. Í aurflóðinu 
fylltist allt fráveitukerfið sem gerði 
það að verkum að vatn leitaði inn í hús.

Að auki lokaðist vegurinn milli 
Siglufjarðar og Fljóta í Skaga-
firði. Þrjár skriður féllu niður á 
 veginn austan Strákaganga og aðrar 
fjórar féllu í Almenningum vestan 

 ganganna. Vegagerðin vinnur að því 
að hreinsa veginn og telur líklegt að 
hann opnist ekki fyrr en í fyrsta lagi 
á miðvikudag.

Sigmundur Davíð átti fund í gær 
með oddvitum allra flokka í bæjar-
stjórn Fjallabyggðar. Eftir fundinn 
fór hann í könnunarleiðangur um 
bæinn og virti fyrir sér afleiðingar 
hamfaranna síðastliðinn föstudag. 
„Það er auðvitað allt öðruvísi að upp-
lifa svona hluti í eigin persónu heldur 
en að heyra bara lýsingar eða sjá 
myndir og það er mjög margt sem er 
mjög sláandi hérna. Þá sérstaklega að 
sjá skemmdirnar hjá íbúum bæjarins 
á heimilum fólks. Menn eru reyndar 
búnir að vinna ótrúlegt þrekvirki nú 
tveimur dögum eftir flóðin. Í fyrsta 
lagi við að bregðast við ástandinu á 
meðan það varði og standa saman við 
að leysa úr þeim vanda og svo til að 
mynda nú þegar búið að þrífa meira 
og minna allar götur því menn hafa 
tekið þetta mjög föstum tökum og 
staðið saman. Það skiptir ótrúlega 

miklu máli. En svo mun það taka 
tíma að vinna úr framhaldinu,“ sagði 
Sigmundur eftir skoðunarferð sína.

Veðurathugunarstöðin á Sauða-
nesi í Almenningum sýndi að 
morgni föstudagsins úrkomu upp á   
114,7 mm, sem er gríðarlega mikil 
úrkoma. Sólar hringnum áður hafði 
fallið 41 mm svo mikið vatn var til 
staðar í fjöllum fyrir ofan Siglufjörð 
þegar Hvanneyraráin breiddi úr sér.

Sigmundur segir marga sitja eftir 
með bæði eignatjón og tilfinninga-
tjón. „Við þurfum í sameiningu, 
heimamenn og stjórnvöld, að vinna 
saman að því að leysa úr málum. 
Eitthvað fellur utan viðlagatrygginga 
og það þarf að meta það hvort ekki 
sé hægt að finna lausn á því að bæta 
það og svo í framhaldinu að skoða 
hvort ekki þurfi að huga að innviða-
uppbyggingu.“ 

Stjórnvöld þurfi að skoða meðal 
annars hvort ofanflóðasjóður hafi 
hlutverki að gegna í þessum aðstæð-
um.  sveinn@frettabladid.is
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Hólavegur í sundur    Fossvegur í sundur

✿ Leið aurflóðsins inn í bæinn
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Eitt stærsta aurflóð sem fólk man eftir

Nú eru tilboðsdagar hjá okkur í fullum gangi.
Framúrskarandi Bosch heimilistæki og falleg gjafavara.

Opið virka daga frá kl. 11 – 18 
og á laugardögum frá kl. 11- 16.Kæli- og frystiskápur

Tilboðsverð: 
109.900 kr.
Fullt verð: 139.900 kr.

KGE 36BW30
Hvítur. Orkuflokkur A+. 
ChillerBox-skúffa. 
Tvö kælikerfi. 
Mál: 186 x 60 x 65 sm.

Safapressa

Tilboðsverð: 
17.900 kr.
Fullt verð: 22.600 kr.

MES 25A0
Pressar bæði ávexti 
og grænmeti.Uppþvottavél

Tilboðsverð: 
109.900 kr.
Fullt verð: 149.900 kr.

SMU 55M12SK
Hljóðlát, 44 dB. 
Fimm kerfi. 
TurboSpeed 20 mín.

Mikil vinna fram undan

Gunnar Birgisson, bæjarstjóri Fjallabyggðar, segir mikla vinnu 
eftir við að þrífa. „Bæjarstarfsmenn eru nú á fullu að hreinsa 
lagnakerfið og við munum verða í því næstu daga. Á sama tíma 
erum við í beinu sambandi við þann viðbragðshóp sem for-
sætisráðherra kallaði saman. Við munum síðan í framhaldinu 
fara að ræða það hvernig ríkið komi að málum við að bæta fráveitukerfi bæjarins.“

Sigmundur Davíð virti fyrir sér skemmdirnar á Siglufirði í gær. „Greinilegt að menn 
hafa unnið þrekvirki hérna,“ sagði forsætisráðherrann. Fréttablaðið/Völundur Jónsson

Gríðarmikil úrkoma 
sólarhringinn fyrir 
flóðin á Siglufirði olli því 
að þúsundir rúmmetra 
skriðu fram. Sjö skriður 
loka veginum milli 
Siglufjarðar og Fljóta 
og nokkra daga tekur 
að hreinsa fráveitukerfi 
bæjarins. Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra telur 
eðlilegt að kanna hvort 
ríkissjóður komi að 
innviðauppbyggingu í 
bæjarfélaginu.

Sveinn  
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is
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HÖRKUTILBOÐ
- á heima hjá Sindra -

DCD795D2 

18V KOLALAUS
HLEÐSLUBORVÉL 
MEÐ HÖGGI 
Patróna: 13 mm
Rafhlaða 2*2,0 Ah Li-lon 
Hersla: 60Nm 
Þyngd: 1,62 kg 
Gírar: 2 
LED ljós

DCD795P2 

18V KOLALAUS 
HLEÐSLUBORVÉL 
MEÐ HÖGGI 
Patróna: 13 mm 
Rafhlaða 2*5,0 Ah Li-lon 
Hersla: 60Nm 
Þyngd: 1,62 kg 
Gírar: 2 
LED ljós

DCS380N

18V SVERÐSÖG 
Afl: 560W
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hraði: 0–2.950 slög/mín.
Þyngd: 2,7 kg
Flýtilosun á blaði
Lengd: 425 tmm

34.900 m/vsk.
Fullt verð 45.015

Tilboðsverð

DCS391N 

18V HJÓLSÖG
Afl: 460W
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hraði: 3.700 sn./mín.
Þyngd: 3,2 kg
Skurðargeta við 90°: 55 mm
Blaðstærð: 165 mm

34.900 m/vsk.
Fullt verð 49.836

Tilboðsverð

DW088

2JA LÍNU LASER
Sá allra vinsælasti
Virkar núna með móttakara
Þyngd: 0,46 kg
3*AA rafhlöður
Veggfesting
Nákvæmni: +/-0,3 mm/m

39.900 m/vsk.
Fullt verð 48.269

Tilboðsverð

DWS780

GEIRUNGSSÖG
Afl: 1675W
Snúningshraði: 1.900–3.800 sn./mín.
Blaðstærð: 305 mm
Mesti halli: 48°/49°
Geirungur (hægri/vinstri): 60°/50°

Tilboðsverð

DCK691M3

6 VÉLA 
VERKFÆRASETT 18V 
DCD795 Borvél 
DCF885 Hersluvél 
DCS391 Hjólsög
DCG412 Slípirokkur 
DCS331 Stingsög 
DCL040 Ljós 
Rafhlöður 3 stk. 4,0 Ah Li-lon 

159.544 m/vsk.

 Fullt verð 185.514

Tilboðsverð

175.926 m/vsk.
Fullt verð 184.522

Tilboðsverð

DCS331N

18V STINGSÖG
Afl: 400W
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hraði: 0–3.000 slög/mín.
Þyngd: 2,4 kg
Flýtilosun á blaði
Strokulengd: 26 mm

36.900 m/vsk.

Fullt verð 50.550

Tilboðsverð

38.230 m/vsk.
Fullt verð 50.230

Verð með uppítöku

33.900 m/vsk.
Fullt verð 54.403

Tilboðsverð

 31. ÁGÚST TIL 4. SEPTEMBER

DE7023
LÉTT OG ÞÆGILEGT
BORÐ FYRIR ALLAR
GERÐIR GEIRUNGSSAGA
Lengd: 1,9–3,9 m
Burðargeta: 227 kg

Tökum eldri borvélarupp í fyrir 
 

12.000,-

Tökum eldri borvélarupp í fyrir 
 

12.000,-

DW770

GEIRUNGSSÖG
Afl: 1600W
Snúningshraði: 6.300 sn./mín.
Blaðstærð: 216 mm
Mesti halli: 48°
Geirungur (hægri/vinstri): 50/50 54.000 m/vsk.

Fullt verð 63.921

Tilboðsverð

Verð með uppítöku

58.872 m/vsk.

Fullt verð 70.872

Verð með uppítöku
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Mikill órói var á vinnumarkaði síðastliðið vor, 
þar sem hart var tekist á í viðræðum um kjara-
samninga. Tekist var á um hve háa upphæð hver 

og einn ætti að fá í launaumslagið. Eins og oftast áður var 
ekki unnt að klára samninga einungis með því að einblína 
á launa umslag hvers og eins, heldur þurftu stjórnvöld 
einnig að koma að borðinu með ýmis framfaramál fyrir 
okkar þjóðfélag. Yfirlýsing stjórnvalda frá 28. maí varð 
til þess að púsluspilið gekk upp og því lykillinn að því 
að langtímakjarasamningar tókust. Yfirlýsingin er því 
grundvallarplagg sem unnið verður eftir. Í yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninganna eru ellefu 
liðir sem lúta að ýmsum sviðum skatta-, velferðar- og 
húsnæðismála sem og úrbótum á sviði hagstjórnar og 
opinberra fjármála. Þar má nefna að með aðgerðunum 
mun lækkun á tekjuskatti einstaklinga nema allt að 
16 milljörðum króna á kjörtímabilinu. Það samsvarar 
tæpum 13% af tekjum ríkissjóðs af tekjuskatti einstak-
linga miðað við áætlun fjárlaga 2015. Ríkisstjórnin skuld-
bindur sig einnig til að skapa bætt skilyrði fyrir uppbygg-
ingu á húsnæðismarkaði. Þannig verði stuðlað að fjölgun 
ódýrra og hagkvæmra íbúða með það að markmiði að 
tryggja tekjulágum fjölskyldum leiguhúsnæði til lengri 
tíma og ráðist í átak um byggingu 2.300 félagslegra íbúða á 
tímabilinu 2016-19.

Einnig verður stuðlað að lækkun byggingarkostnaðar, 
meðal annars með endurskoðun byggingarreglugerðar og 
gjaldtöku sveitarfélaga. Húsnæðisbætur verða hækk-
aðar til að styðja við almennan leigumarkað og lækka 
húsnæðiskostnað efnaminni leigjenda og skattlagningu 
breytt í þeim tilgangi að lækka leiguverð og auka framboð 
á leigumarkaði. Þá verður komið sérstaklega til móts við 
þá sem kaupa sína fyrstu íbúð, m.a. með því að ungu fólki 
verði heimilt að nýta séreignarsparnað til þess. Fleiri 
aðgerðir, s.s. vegna lækkunar á kostnaði sjúklinga og 
aukinna framlaga til starfsmenntunar, eru í yfirlýsingunni 
en hana má finna á vef forsætisráðuneytisins.

Margar þessara aðgerða krefjast nokkurrar vinnu 
á Alþingi vegna lagabreytinga. Við framsóknarmenn 
munum greiða fyrir framgangi þeirra.

SKOÐUN

Frá degi til dags
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TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Magnús 
Guðmundsson
magnus@
frettabladid.is

Íslensk 
stjórnvöld 
þurfa því að 
láta reyna á 
ímyndunar-
aflið, láta 
samkennd og 
mannúð ráða 
för og marg-
falda þann 
fjölda flótta-
fólks sem 
verður boðið 
velkomið til 
Íslands.

Megnið af volæði veraldarinnar staf-
ar af skorti á ímyndunarafli,“ segir 
í Bréfi til Láru frá Þórbergi Þórðar-
syni frá 1924. Ímyndunaraflið býr 
nefnilega yfir þeim stórkostlega 
mætti að það getur gert okkur 

það kleift að setja okkur í spor annarra. Gert okkur 
það mögulegt að finna til með fólki og skilja betur 
hvað rekur það áfram í lífinu og fær það til þess að 
gera það sem það gerir. John Lennon, annað grann-
holda séní með kringlótt gleraugu eins og Þórbergur, 
skildi þetta líka mæta vel og bað okkur um að beita 
ímyndunaraflinu til þess að breyta heiminum til 
betri vegar. Ekki veitir af.

Þess vegna skulum við nú ímynda okkur eitt 
stundarkorn að við höfum í morgun vakið börnin 
okkar óvenju snemma til þess að reyna að komast 
úr landi með öllum tiltækum ráðum. Það er ekkert 
annað að gera. Okkar bíður ekkert líf, aðeins blóðug, 
heiftarleg styrjöld og dauði. Ímyndum okkur að við 
setjum allt í að komast um borð í gúmmíbát sem á 
smá möguleika á að koma okkur til öruggrar hafnar 
en gæti allt eins endað á hafsbotni. Ímyndum okkur 
að við komumst á áfangastað en þar taki okkur 
enginn opnum örmum, okkar bíða aðeins flótta-
mannabúðir, hungur og niðurlæging.

Það er erfitt að ímynda sér þessar aðstæður yfir 
kaffibolla á mánudagsmorgni norður á Íslandi. Engu 
að síður ber okkur þó siðferðisleg skylda til þess nú 
þegar þúsundir streyma til Evrópu í leit að lífi. Lífi 
án styrjalda, hungurs og hörmunga. Ástandið er svo 
skelfilegt að lítil þjóð norður í Atlantshafi þarf nú að 
hætta að hugsa smátt. Íslensk stjórnvöld samþykktu 
fyrir ekki svo löngu að taka við fimmtíu flóttamönn-
um á tveimur árum. Það er dropi í haf eymdarinnar. 
Tala sem getur í besta falli talist friðþæging þegar 
litið er til þess fjölda sem lönd á borð við Þýskaland 
og Svíþjóð taka við ár hvert og það er ekkert skjól í 
að miða við fólksfjölda á Íslandi. Langt frá því. 

Íslensk stjórnvöld þurfa því að láta reyna á ímynd-
unaraflið, láta samkennd og mannúð ráða för og 
margfalda þann fjölda flóttafólks sem verður boðið 
velkomið til Íslands. Það er það eina rétta í stöðunni 
fyrir þjóð sem vill vera hluti af samfélagi þjóðanna 
og bera höfuðið hátt á alþjóðavettvangi. Það er það 
eina rétta í stöðunni fyrir stjórnvald sem vill geta 
horfst skammlaust í augu við þjóð sína.

Þjóð sem getur með brotabroti af ímyndunar-
afli meistara Þórbergs sér til fulltingis gert betur, 
bjargað langtum fleiri mannslífum og tekið þeim 
opnum örmum. Því ef við getum ímyndað okkur 
betri heim þá getum við að sönnu breytt honum til 
betri vegar. 

Megnið 
af volæði 
veraldarinnar

Stjórnarliðar í vörn
Leiðtogar stjórnarflokkanna eru 
komnir í vörn eftir mikla siglingu 
Pírata í skoðanakönnunum 
undanfarið. Formaður Sjálf-
stæðisflokksins segir Pírata vera 
rótlausa og nefnir þar Birgittu 
Jónsdóttur sem dæmi. Það er 
vissulega rétt að á einungis sjö 
árum hefur Birgitta tekið þátt 
í starfsemi þriggja stjórnmála-
flokka. Hún er því í það minnsta 
víðförulli en margir aðrir félagar 
hennar á þingi.

eitthvað að misskilja?
Á flokksþingi Pírata ræddi 
Birgitta um myndun kosninga-
bandalags við aðra flokka fyrir 
næstu kosningar. En er Birgitta 
ekki eitthvað að misskilja skila-
boð kjósenda í könnunum? Þegar 
kjósendur horfa til Pírata, eru 
þeir þá ekki einmitt að afþakka 
vinnuframlag þeirra sem Birgitta 
vill mynda bandalag með?

flötur á samstarfi
Sú áhersla sem Birgitta lagði á 
stjórnarskrármál á flokksþinginu 
er þó góðra gjalda verð. Það er 
fullvíst að vel er hægt að ná sam-
stöðu um breytingar á ákveðnum 
köflum stjórnarskrárinnar, 
líkt og oddvitar ríkisstjórnar-
flokkanna hafa báðir sagt. Og 
mikilvægt þegar seinni hálfleikur 
kjörtímabilsins er hafinn að yfir-
veguð umræða um þau mál hefjist 
strax á haustþingi. 
 jonhakon@frettabladid.is

Kjarasamningar  
og stjórnvöld

Þórunn  
Egilsdóttir
alþingismaður

Einnig verð-
ur stuðlað 
að lækkun 
byggingar-
kostnaðar.

Halldór
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Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Kia Rio bíður þín í Öskju, Krókhálsi 11. Komdu og prófaðu, við tökum vel á móti þér.

Kia Rio LX 1,1 — dísil, beinskiptur.

Verð frá 2.550.777 kr. 
Útborgun aðeins 10% eða 255.077 kr.*

Einn sparneytnasti dísilbíll í heimi
Kia Rio er kraftmikill og sparneytinn dísilbíll sem fer með þig á vit ævintýranna. Hann 
er ríkulega búinn spennandi staðalbúnaði og eyðir um 3,6 l/100 km í blönduðum akstri. 
CO2 í útblæstri er með því minnsta sem þekkist og þess vegna má leggja honum frítt 
í Reykjavík, 90 mínútur í senn. 7 ára ábyrgð fylgir nýjum Kia Rio.
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www.kia.com7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

Ævintýrin
bíða þín í Rio

M.v. lán í 84 mánuði. Afborgun 38.777 kr. Vextir 9,4 %. 
Árleg hlutfallstala kostnaðar 11,14%.

*

Ríkisstjórnin segist ætla að taka á móti fimm-
tíu flóttamönnum undan vargöldinni í Sýr-
landi á næstu tveimur árum, og hyggst velja 
þá af kostgæfni. Af hverju fimmtíu? mætti 
kannski spyrja – af hverju ekki fimm? Á fimm 
árum? Þá væri nú aldeilis hægt að velja af enn 
meiri kostgæfni það fólk sem talið er líklegt til 
að aðlagast íslenskum siðum.

Nú, eða þá kannski einn fimmta úr einum 
einstaklingi? Þá væri hægt að leyfa flótta-
manni að vera hér í um tvo mánuði í senn og 
sjá hversu vel hann aðlagast …

Með dauðann á hælunum
Sá hugsunarháttur sem liggur að baki tilboði 
íslenska stjórnvalda um skjól hér fyrir fimm-
tíu flóttamenn er ekki boðlegur. Við finnum 
það öll hversu nánasarlegt og smásálarlegt 
þetta er. Í þessu sambandi má rifja upp að 
Íslendingar tóku þátt í því frumhlaupi Banda-
ríkjamanna og fylgiríkja þeirra að ráðast inn 
í Írak, en stríðið í kjölfarið hefur sett allt í bál 
og brand í þessum heimshluta og leyst öfl úr 
læðingi sem fara fram með fádæma grimmd 
gagnvart varnarlausum almenningi, sem nú er 
á flótta. Íslendingar bera sína ábyrgð á þessu 
ástandi, þó að vissulega hafi þeir ekki átt þar 
stóran hlut að máli.

Heimurinn kemur okkur við. Það er erfitt 
að útskýra það, en svona er það nú samt: 
Íslendingar eru – þó að margur haldi kannski 
annað – partur af mannkyninu. Á þessari Jörð 
eru vandamálin af þeim toga að þau verða 
aldrei leyst nema sem sameiginlegt verkefni 
mannkyns, eigi það að eiga von um framtíð á 
þessari Jörð. Þessi vandamál eru ekki síst til 

komin af vestrænum lifnaðarháttum og vest-
rænni rányrkju, vestrænni umgengni við auð-
lindir Jarðar og vestrænni afneitun á heimsins 
vá. Mannkynið er á fleygiferð, á flótta undan 
hungri og stríði um aðgang að vatni og öðrum 
grundvallarnauðsynjum; það er á flótta undan 
glæpagengjum þar sem snaróðir karlar fara 
um í flokkum myrðandi, nauðgandi, eyðandi 
og kúgandi. Mannkynið er á flótta með 
dauðann á hælunum.

Heimurinn er hér og nú, þetta er okkar 
heimur, okkar veruleiki, hvernig sem við 
reynum að klemma aftur augun og halda fyrir 
eyrun: þetta er allt hérna samt. Steinn Steinarr 
orti um þetta ljóð einhvern tímann um miðja 
síðustu öld. Það hét Heimurinn og ég og eins 
og öll mikil ljóðlist er það sveipað einkenni-
legum leyndardómi. Þar segir frá því hvernig 
skáldinu og heiminum kom illa saman en 
náðu sáttum þegar lítið barn var „leitt á brott 
með voveiflegum hætti“ svo að heimurinn 
og skáldið komast að því að „lífið var á móti 
okkur báðum“. Loks endar ljóðið með þessum 
línum, sem koma okkur enn við: „Því ólán 
mitt er brot af heimsins harmi, / og heimsins 
ólán býr í þjáning minni.“

Við erum með öðrum orðum öll börn 
Jarðarinnar. Heimsins ólán er okkar ólán. 
Mannkynið skipar sér í ólík samfélög en 
mennirnir eru ekki jafn ólíkir og hatursfram-
leiðendur eru alltaf að reyna að segja okkur: 
mennirnir nota tungumál og verkfæri, þeir 
fæðast, lifa, borða, elska og deyja. Þeir hafa 
unun af því að skapa. Þeir hugsa, dansa og 
yrkja og syngja. Þeir skreyta sig og þeir hlæja 
– það er kannski mennskast af öllu. Og þeir 
brosa þegar þeir eru glaðir en tárast þegar 
þeir eru sorgmæddir. Aðrir menn eru ekki 
jafn óskiljanlegir og alltaf er verið að telja 
okkur trú um. Það er í sjálfu sér ekki flókið 
úrlausnarefni að skilja aðra manneskju, leggi 
hún sig fram og maður sjálfur líka. Sumir 
virðast hins vegar leggja sig í líma við að skilja 
ekki aðrar manneskjur. Hjörtum mannanna 
svipar kannski ekki endilega saman í Súdan 
og Grímsnesinu – en stelpa á Eyrarbakka getur 

samt átt stelpu í Malaví sem vin á Facebook og 
þær geta talað um hluti sem afinn og amman á 
Eyrarbakka botna ekkert í.

Fólki fylgir vesen
Mannkynið er á fleygiferð og vatnsborð 
hækkar, hitinn eykst, fólkinu fjölgar, neyðin 
vex. Jörðin er að vísu afskaplega stór og óum-
ræðilega gjöful, svo að á allsnægtum hennar 
virðist ekkert lát, kunni mennirnir með þær 
gjafir að fara, en það hafa þeir bara því miður 
ekki enn þá lært, þrátt fyrir allt sitt vit – eða 
kannski öllu heldur vegna þess. Heimsins 
ólán verður ekki bætt með því að „við“ lokum 
að okkur, heldur þvert á móti: opnum þessi 
híbýli vindanna sem landið okkar er að 
stórum hluta.

Ísland hefur ýmislegt að bjóða því fólki sem 
hingað vill flytja og hér kýs að búa – sem er 
alls ekki auðvelt hlutskipti fyrir þau sem alin 

eru upp í sólríkum og gróðursælum löndum. 
Fólki fylgir alltaf vesen. Það aðhyllist alls 
konar fáránlegar hugmyndir, hefur skrýtna 
siði, talar undarlega. Það verða árekstrar – það 
má: en þegar þeir koma stökkvandi, haturs-
framleiðendurnir sem vilja næra ágreining 
hvar sem því verður við komið, og hella olíu á 
eldinn – þá má ekki hlusta á þá. Við speglum 
hvert annað: sé vel komið fram við fólk kemur 
það vel fram á móti, og hið sama gildir um þá 
sem mætt er með tortryggni og andúð. Eigi 
maður erfitt með að vera innan um alls konar 
fólk er alltaf hægt að flytja í Þaralátursfjörð og 
lifa þar af landsins gæðum, og er fullkomlega 
virðingarvert sjónarmið, en aðrir þola vel að 
til sé fjölbreytt mannlíf, og alls konar mann-
legt vesen. Þannig erum við flest.

Fólki fylgir alltaf alls konar vesen – en því 
fylgja líka möguleikar, nýir litir, ný dansspor, 
nýr matur, ný orð, ný bros, nýtt líf.

Heimsins ólán
Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur
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Í dag

Pepsi-deild karla 

ÍBV                   3–0 Keflavík 
1-0 Ian Jeffs (31.), 2-0 Gunnar Heiðar Þor-
valdsson, víti (38.), 3-0 Hafsteinn Briem 
(73.). 
Vonir Keflvíkinga um að spila í 
Pepsi-deildinni næsta sumar fuku 
endanlega út um gluggann í þessum 
leik.  

FH                     1–0      Víkingur 
1-0 Steven Lennon, víti (39.). 
FH er komið með sex stiga forskot 
og sex fingur á bikarinn. 

KR                     2–2      Valur 
0-1 Kristinn Ingi Halldórsson (1), 1-1 Krist-
inn Freyr Sigurðsson, sjm (33.), 1-2 Sigurður 
Egill Lárusson (52.), 2-2 Almarr Ormarsson 
(90.+1). 
Eftir tvö töp fyrir Val í sumar náði 
KR loksins í stig. Það er ekki nóg og 
titilvonirnar eru dánar. 

Fylkir               0 –0      ÍA 
Bæði lið stig fjær falli eftir leik sem 
fær ekki háa einkunn fyrir gæði.

Fjölnir              1–1      Stjarnan 
1-0 Gunnar Már Guðmundsson (24.), 1-1 
Guðjón Baldvinsson (77.). 
Fyrsta mark Guðjóns fyrir Stjörnuna 
í sumar.

Breiðablik     0 –0      Leiknir 
Jonathan Glenn hefði getað tryggt 
Blikum sigur í uppbótartíma en 
skaut hátt yfir markið. 

Efri hluti 
FH 42
Breiðablik 36 
KR 35  
Valur 29 
Fjölnir 27
Fylkir 22

Neðri hluti 
Víkingur 21 
Stjarnan 21
ÍA 19 
ÍBV 18 
Leiknir 14 
Keflavík 7

21.00 Messan  Sport 2

Nýjast
Enska úrvalsdeildin
Swansea 2 – 1 Man. Utd
Southampton 3 – 0 Norwich
Newcastle 0 – 1 Arsenal
Stoke 0 – 1 WBA
Bournemouth 1 – 1 Leicester
Liverpool 0 – 3 West Ham
Chelsea 1 – 2 Crystal Palace
Aston Villa 2 – 2 Sunderland
Tottenham 0 – 0 Everton
Man. City 2 – 0 Watford
Efst 
Man. City 12
C. Palace 9
Leicester 8 
Swansea 8
Man. Utd 7
Arsenal 7  

Neðst 
Tottenham 3 
Watford 2 
Stoke City 2 
Newcastle 2
Southampton 2
Sunderland 2 

Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson 
var að vanda 
í byrjunarliði 
Swansea sem vann 
glæsilegan sigur 
á Man. Utd. Gylfi 
lagði upp fyrra mark 
Swansea í leiknum en það var fyrsta 
markið sem Man. Utd fær á sig í 
deildinni í vetur.

Stærstu úrslitin Crystal Palace er 
að koma allra liða mest á óvart 
í upphafi leiktíðar. Liðið gerði 
sér lítið fyrir og vann útisigur 
gegn Chelsea. Aðeins annað 
heimaleikjatap Chelsea í deildinni 
undir stjórn Jose Mourinho í 100 
leikjum. 
Hetjan Joel Ward skoraði markið 
sem stuðningsmenn Crystal Palace 
eiga aldrei eftir að gleyma. Markið 
kom níu mínútum fyrir leikslok. 
Kom á óvart Það var ótrúleg 
spjaldagleði dómara sem gáfu rauð 
spjöld eins og nammi um helgina. 
Alls var rauða spjaldinu lyft sex 
sinnum í leikjum helgarinnar og 
á stundum fyrir litlar sakir fannst 
mörgum.

Stjarnan bikarmeistari eftir dramatískar lokamínútur í Laugardalnum

Mikil gleði hjá Stjörnunni Stjarnan átti ótrúlega endurkomu í bikarúrslitaleiknum gegn Selfossi. Skoraði tvö mörk í lokin og vann leikinn 2-1. Donna 
Kay Henry skoraði mark Selfoss en Poliana og Harpa Þorsteinsdóttir skoruðu fyrir Stjörnuna. Stjörnustelpur fagna hér eftir leikinn. Fréttablaðið/Anton

Körfubolti „Þetta var ekki gott. Þeir 
voru frábærir en við vorum slakir. Það 
var bara þannig,“ segir landsliðsfyrir-
liðinn Hlynur Bæringsson en körfu-
boltalandsliðið fékk á baukinn gegn 
Belgum í gær og tapaði með 40 stiga 
mun, 86-46.

Þetta var síðasti æfingaleikur strák-
anna áður en alvaran hefst á EM í 
Berlín. Á föstudaginn töpuðu þeir fyrir 
Pólverjum, 80-65, en á laugardag lögðu 
þeir Líbanon, 96-75.

„Við hittum vel á það gegn Líbanon 
en núna datt ekkert. Svo fór allur vindur 
úr þessu hjá okkur. Það var ekki nógu 
mikil orka í þessu. Ef hinir vinna með 
40 stigum þá eru þeir einfaldlega miklu 
betri.“

Strákarnir munu mæta mörgum af 
bestu körfuboltaliðum Evrópu á EM 
og þar gæti liðið fengið skelli. Er gott 
eða slæmt að fá einn svona skell áður 
en haldið verður til Berlín?

„Ég veit ekki hvort maður græði ein-
hvern tímann á því að fá svona skell. 
Við vitum alveg út í hvað við erum að 
fara og verðum að hafa hausinn í lagi og 
klára svona leiki þar sem er á brattann 
að sækja. Við verðum að vera klárir í að 
halda áfram sama hvað á gengur. Haus-
inn fór niður hjá mönnum í þessum 
leik og það má ekki gerast á EM. Það 
er alltaf vont að tapa leikjum en það er 
alltaf verri tilfinning ef maður tapar og 
missti hausinn löngu áður en leikurinn 
var búinn.“

Strákarnir hafa fengið fínan undir-
búning fyrir stóru stundina. Æfinga-
leikir heima, mót í Eistlandi og svo loks 
þetta mót í Póllandi.

„Staðan á liðinu er fín í heildina séð. 
Mér finnst hafa gengið ágætlega í sumar 

Verðum að læra að halda haus
Landsliðsfyrirliðinn Hlynur Bæringsson er nokkuð sáttur með stöðuna á liðinu þegar stutt er í EM. 
Strákarnir fengu skell í gær gegn Belgum en allir sluppu óskaddaðir úr átökum helgarinnar.

Hlynur er farinn að telja niður dagana í fyrsta leikinn í Berlín. Fréttablaðið/Ernir

Leikjaplan  
Íslands á EM

5. sept. Þýskaland - Ísland kl. 13.00
6. sept. Ísland - Ítalía kl. 16.00
8. sept. Ísland - Serbía kl. 13.30
9. sept. Ísland - Spánn kl. 19.00
10. sept. Ísland - Tyrkland kl. 19.00

og það verður bara að hafa það að við 
höfum fengið einu sinni á kjaftinn núna 
í restina.  Við erum alltaf að bæta okkur 
og svo verður að koma í ljós hvort það 
dugar eitthvað í Berlín,“ segir Hlynur en 
allir leikmenn sluppu óskaddaðir frá 
helginni í Póllandi og Pavel Ermolinskij 
spilaði í 20 mínútur í gær.

„Við förum til Berlín og höldum 
áfram sömu vinnu. Reyna að finna 
leiðir þar sem við getum refsað lið-
unum. Finna einhverja veikleika sem 
við getum nýtt okkur.“

Strákarnir lögðu af stað til Berlínar í 
morgun. Sumarið er búið að vera langt 
og strangt. Menn hafa lagt mikið á sig 
og nú er loksins komið að því að þeir 
stígi á stóra sviðið.

„Þessi veruleiki hefur verið víðs fjarri 
hjá okkur í körfuboltalandsliðinu í 
mörg ár. Þetta er nýtt fyrir okkur og 
verður ótrúlega gaman,“ segir Hlynur 
en hann telur niður dagana í fyrsta leik.

„Sumarið hefur verið svolítið lengi 
að líða og maður hefur breytt mörgu í 
lífinu til að taka þátt. Búið inn á tengdó 
og mömmu og í raun ekki átt heimili. 
Maður getur því eðlilega ekki beðið 
eftir því að þetta byrji.“
 henry@frettabladid.is
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sigurbjörg Sigfinnsdóttir
(Sissa)

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði 
  19. ágúst. Útför hennar fer fram frá 

Garðakirkju, Álftanesi, föstudaginn 4. september kl. 13.00.

Grétar Geirsson Lára Kristjánsdóttir
Vilborg Elma Geirsdóttir Gylfi Adolfsson
Sigrún Geirsdóttir Guðmundur Haraldsson
Kristín Geirsdóttir Ómar Kristinsson

og fjölskyldur.

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á 
okkur að halda

KÆRLEIKSÞJÓNUSTA
Í 66 ÁR

Ný heimasíða – útför.is 

Brynjar Halldórsson lauk á dögunum 
doktors vörn í klínískri sálfræði við háskól-
ann í Bath í Englandi. Doktorsverkefni 
Brynjars gekk út á að rannsaka hegðunar-
mynstur fólks með heilsukvíða og einnig 
fólks með áráttu- og þráhyggjuröskun, auk 
þess að þróa ný meðferðarinngrip innan 
hugrænnar atferlismeðferðar við þessum 
flóknu kvíðavandamálum.

Leiðbeinandi Brynjars var Paul Salkovskis 
sem Brynjar segir brautryðjanda í hugrænni 
atferlismeðferð í heiminum og hefur hann 
sérhæft sig í meðferð á áráttu- og þráhyggju-
röskun.

„Það er hægt í mjög einfölduðu máli að 
líkja kvíðaröskunum við ís. Rétt eins og það 
eru til margar bragðtegundir af ís, þá eru 
til mismunandi afbrigði af kvíða en allar 
kvíðaraskanir hafa þó eitthvað sameiginlegt 
rétt eins og allur ís er kaldur. Sem dæmi má 
nefna að öllum kvíðaröskunum fylgja ein-
hver líkamleg einkenni.“

„Eitt afbrigði kvíða er félagsfælni, annað 
er ofsakvíði og svo er til áráttu- og þrá-
hyggjuröskun og svo mætti áfram telja,“ 
segir Brynjar. Hann segir áráttu- og þrá-
hyggjuröskun einkennast af því að fólk upp-
lifi uppáþrengjandi hugsanir, ímyndir eða 
efa sem því finnist sérstaklega óþægilegt. 
Algengt er að þema þráhyggju snúist um 
hreinlæti eða ótta um að maður hafi eða 
muni skaða sjálfan sig og/eða aðra. Til að 
losna við eða tækla þessar upplifanir bregst 
fólk oft við með áráttukenndri hegðun. Sem 
dæmi má nefna að algengt er að fólk sem 
hefur þráhugsanir um hreinlæti þvoi sér 
endurtekið, oft svo klukkustundum skiptir. 
„Það er mikilvægt að fólk sem er með þrá-
hugsanir viti að þessar hugsanir eru eitthvað 
sem allir upplifa að einhverju leyti. Hins 

vegar túlkar fólk með áráttu og þráhyggju 
þessar upplifanir á mun verri hátt en flestir 
aðrir,“ segir Brynjar.

Með áráttunni er ætlunin að koma í veg 
fyrir að það sem fólk óttast að gerist, gerist í 
raun og veru. En slík viðbrögð duga skammt. 
„Fólk heldur að það sé að koma í veg fyrir 
vandamálið en er í raun að viðhalda vand-
anum,“ segir Brynjar. Heilsukvíða segir hann 
vera áþekkan áráttu- og þráhyggjuröskun. 
Þá óttast fólk að það sé haldið eða muni 
þróa með sér alvarlegan sjúkdóm, til dæmis 
krabbamein. Af þeim sökum upplifir fólk 
mikinn kvíða og eyðir miklum tíma í að leita 
sér upplýsinga um sjúkdóma og leita endur-
tekið álits heilbrigðisstarfsfólks og krefjast oft 
alls kyns læknisrannsókna.

„Hluti af mínu doktorsverkefni var að reyna 
að öðlast betri skilning á tiltekinni áráttu-
hegðun sem er algeng á  meðal fólks með 
þessar tvær kvíðaraskanir og þróa nýja með-
ferðartækni til að tækla þessa tilteknu hegðun 
sem við sýndum fram á að viðheldur þessum 
kvíðavandamálum,“ segir Brynjar.

Brynjar útskrifaðist frá Háskóla Íslands 
sem sálfræðingur. Þá vann hann í kjölfarið 
á geðsviði Landspítalans áður en hann flutt-
ist út til Englands árið 2009 og hóf sérnám í 
hugrænni atferlismeðferð við Institute of 
Psychiatry, King´s College London. „Á þeim 
tíma tók ég þátt í risastóru verkefni sem fólst 
í því að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í því að 
veita hugræna atferlismeðferð við þunglyndi 
og algengum kvíðavandamálum og gera þessa 
meðferð aðgengilega á heilsugæslustöðvum 
í Englandi. Þetta verkefni hefur vakið mikla 
athygli víðs vegar um heim. Í stuttu máli var 
reiknað út við London School of Economics 
að ríkið myndi til lengri tíma spara á því að 
fjárfesta í þjálfun heilbrigðisstarfsmanna til að 

veita þunglyndis- og kvíðasjúklingum viður-
kennda meðferð á heilsugæslustöðvum. Slíkt 
myndi koma fólki út á vinnumarkaðinn, sem 
myndi skila sér í auknum skattgreiðslum til 
ríkisins og draga úr kostnaði vegna örorku- 
og endurhæfingarlífeyris,“ segir Brynjar, sem 
hefur undanfarin sex ár unnið við að veita 
slíka meðferð þar úti.

„Eins og staðan er í dag í Englandi getur fólk 
með kvíða og þunglyndi leitað á heilsugæslu-
stöðvar og fengið hugræna atferlismeðferð. 
Þetta er að einhverju leyti í boði heima en 
úrræðin eru vandfundin því það eru fáir sál-
fræðingar ráðnir til starfa á heilsugæslum sem 
sinna sérstaklega meðferð fyrir fullorðna,“ 
segir Brynjar. „Það er mun betra aðgengi 
hérna úti. Þetta er verkefni sem væri áhuga-
vert að athuga hvort hægt væri að setja upp 
heima í einhverri mynd. Veruleikinn er sá að 
heima er sálfræðiþjónusta ekki niðurgreidd 
en hún er ókeypis hérna úti.“

Brynjar er nú með klíníska rannsóknar-
stöðu við háskólann í Reading í Englandi þar 
sem hann rannsakar kvíðaraskanir í börnum 
og vinnur að því að þróa meðferðarúrræði sér-
staklega fyrir börn.
thorgnyr@frettabladid.is

Kvíðasjúklingar fá meiri 
aðstoð í Englandi en hér
Brynjar Halldórsson lauk doktorsvörn í klínískri sálfræði við háskólann í Bath í Englandi. 
Verkefni hans fjallaði um hugræna athyglismeðferð við heilsukvíða og áráttu- og þráhyggju-
röskun. Hann segir að aðgengi að meðferðarúrræðum sé mun betra á Englandi en hér heima.

Lafði Díana Spencer, eða Díana 
prinsessa eins og hún var iðu-
lega kölluð, lést þennan dag árið 
1997 í bílslysi í Pont de l'Alma-
göngunum í París. Auk Díönu 
voru í bílnum kærastinn hennar, 
auðjöfurinn Dodi al Fayed, bíl-
stjórinn Henri Paul og lífvörður-
inn hennar Trevor Rees-Jones, og 
lifði sá síðastnefndi einn af. Er 
talið að bílstjórinn hafi blindast 
af flassi ljósmyndavéla sem 
ágengir ljósmyndarar notuðust 
við til að ná parinu saman, og 
fylgdu hvert fótmál, en bíllinn 
var á ofsahraða þegar hann skall 
á steypta súlu í göngunum. Í ljós 
kom eftir átján mánaða rann-
sókn að ökumaðurinn var undir 
áhrifum áfengis.
Díana var áður gift Karli Breta-
prinsi og ól honum synina Harry 
og Vilhjálm, en þau skildu árið 
1996 eftir fimmtán ára hjóna-

band. Dauði Díönu hlaut heims-
athygli og hafa samsæriskenn-
ingarnar hlaðist upp, en margir 
telja áreksturinn alls ekkert slys, 
heldur útspil bresku konungs-
fjölskyldunnar svo Karl gæti 
gifst æskuástinni sinni, Camillu 
Parker, og segja það hafa verið 
hlutverk MI6, eða leyniþjón-
ustunnar, að koma Díönu fyrir 
kattarnef.Díana var jörðuð þann 
6. september 1997 og fylgdust 
tveir og hálfur milljarður manns 
með sjónvarpsútsendingum frá 
athöfninni í Westminster Abbey.

Þ etta g e r ð i st
30.  ág ú st 1997 
 

Díana prinsessa lést í bílslysi

1314  Hákon háleggur færir 
höfuðborg Noregs frá 
Björgvin til Óslóar og 
lét reisa þar Akershus-
kastala.

1422  Hinrik 6. verður Eng-
landskonungur, en 
hann var aðeins níu 
mánaða þegar hann 
tók við krúnunni.

1888  Kobbi kviðrista lætur til 
skarar skríða þennan 
dag og myrti sitt fyrsta 
fórnarlamb. Alls féllu 
fimm konur í valinn á 
nokkrum mánuðum 
hjá þessum skaðræðis-
valdi. Kobbi kviðrista 
fannst þó aldrei og var 
því ekki sóttur til saka 
fyrir ódæðin.

1897  Thomas Alva Edison fær 
einkaleyfi á fyrstu kvik-
myndasýningarvélinni.

1919  Jóhann Sigurjónsson 
andast, þá þrjátíu og 
níu ára gamall.

1944  Breski herinn kemst 
yfir hina svokölluðu 
Gotalínu á Ítalíu og 
hrekur ítalska herinn 
til baka með skottið á 
milli lappanna.

1944  Íþróttabandalag 
Reykjavíkur er stofnað.

1955 Fyrsta sólarorkuknúna 
bifreiðin er frumsýnd 
og er það William G. 
Cobb sem tók það 
verkefni að sér.

1980  Verkalýðshreyfingin 
Samstaða er stofnuð 
í skipasmíðastöðinni 
Gdansk í Póllandi.

1991  Kirgisistan og Úsbekist-
an lýsa yfir sjálfstæði 
frá Sovétríkjunum.

2005  Hoy víkursamningurinn 
svokallaði er undir-
ritaður í Færeyjum, 
en hann er frí-
verslunar samningur 
milli Íslands og Fær-
eyja.

Merkisatburðir

Brynjar Halldórsson vann doktorsverkefni sem snerist að hluta til um það að öðlast betri skilning á tiltekinni áráttuhegðun .

Það er hægt að líkja 
kvíða við ís. Þegar 

þú skoðar ís ertu með margar 
bragðtegundir og það er eins 
með kvíða. Eitt afbrigði kvíða er 
félagsfælni, annað er ofsakvíði 
og svo er til áráttu- og þráhyggju-
röskun og svo framvegis.
Brynjar Halldórsson, sálfræðingur.
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Þriðjudagur Miðvikudagur

Nakamura (2814) vann glæsilegan 
sigur á Wesley So (2789) á Sinque-
field Cup. Hann hafði þegar fórnað 
tveimur peðum.

Svartur á leik
26...Rxe4!! 27.Hd1 Hxf3! 28.Hxd7 
Hf1+! 29.Kg2 Be3!! 30.Bg3 hxg3! 
31.Hxf1 Rh4+ 32.Kh3 Dh6 33.g5 
Rxg5+ 34.Kg4 Rhf3! 35.Rf2 Dh4+ 
36.Kf5 Hf8+ 37.Kg6 Hf6+! 38.Kxf6 
Re4+ 39.Kg6 Dg5#. Glæsilega teflt!

www.skak.is Fjör í St. Louis.

þrautir

Skák  Gunnar Björnsson
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LÁRÉTT: 2. baka, 6. af, 8. urr, 9. gjá, 11. ii, 12. götun, 
14. tangó, 16. rr, 17. aur, 18. auk, 20. má, 21. snuð.
LÓÐRÉTT: 1. gagg, 3. au, 4. kringum, 5. ari, 7. 
fjötrun, 10. áta, 13. una, 15. óráð, 16. ras, 19. ku.

Sudoku

Krossgáta

Myndasögur
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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.

veður  MyndaSögur
veðurspá Mánudagur

Hæg vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum eða bjartviðri, en skýjað 
og sums staðar lítilsháttar súld vestan til á landinu. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast 
á Suðaustur- og Austurlandi.

LÁRÉTT
2. hita, 
6. frá, 
8. dýrahljóð, 
9. jarðsprunga, 
11. tveir eins, 
12. að gata, 
14. dans, 
16. tveir eins, 
17. eyrir, 
18. umfram, 
20. leyfist, 
21. snudda.

LÓÐRÉTT
1. gól, 
3. tvíhljóði, 
4. umhverfis, 
5. fugl, 
7. hlekkjun, 
10. svif, 
13. líða vel, 
15. rænuleysi, 
16. fljótfærni, 
19. mun.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

 Við erum búin að setja 
aldurstakmörk á hvenær 

má keyra bíl, drekka áfengi 
og ég veit ekki hvað!

En það er eitt svið 
sem hreinlega öskrar á 

aldurstakmanir!
Segðu frá, 
Stóra nef!

Alskegg! 
Og það ætti að 

vera 50 ára!

Og allir sem brjóta 
reglurnar ættu að fá sekt?

Í það minnsta! Allir undir 
þrítugu ættu að vera  

                     nauðrakaðir!

Að sjálf-
sögðu!

Palli er búinn að vera 
inni í herbergi síðan 

hann kom heim. 

Ég hef 
áhyggjur.

Sagði hann 
eitthvað? Hann sagði að það 

væri ekkert að!

Nú jæja. Vaknaðu! Fyrsta 
merki um að það 
sé eitthvað að er 

þegar þeir seg ja að 
það sé ekkert að!

 Dæs. 
Ekki aftur! Ég hef verið handsömuð af geimverum 

frá plánetunni DooDoo! Hjálp!
Þú verður að læsa 
símanum þínum.

Fékkstu ein-
hver áhuga-

verð sms, 
pabbi?
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1 2 9 4 5 6 8 3 7

3 4 1 2 7 8 6 9 5

7 6 5 1 4 9 2 8 3

8 9 2 3 6 5 7 1 4

9 8 3 5 2 4 1 7 6

2 1 7 6 8 3 4 5 9

4 5 6 9 1 7 3 2 8

7 1 2 3 8 5 9 4 6

3 4 8 6 7 9 5 1 2

5 6 9 1 2 4 7 8 3

6 5 4 7 9 1 2 3 8

9 7 1 8 3 2 4 6 5

2 8 3 4 5 6 1 7 9

8 9 6 2 1 7 3 5 4

4 2 7 5 6 3 8 9 1

1 3 5 9 4 8 6 2 7

8 7 1 3 5 2 4 9 6

9 3 6 4 1 7 2 5 8

2 4 5 6 8 9 7 1 3

1 8 9 5 7 3 6 2 4

3 6 7 2 4 1 5 8 9

4 5 2 8 9 6 1 3 7

5 9 3 7 2 4 8 6 1

6 2 4 1 3 8 9 7 5

7 1 8 9 6 5 3 4 2

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

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

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

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

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

FM 96,3 FM Suður-
land
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

Stöð 2 Stöð 3

krakkaStöðin

gullStöðin

bíóStöðin

rÚv

golfStöðin

Sport 2

Sport

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:35
GRAND DESIGNS
Flottir þættir þar sem farnar eru ótroðnar slóðir við byggingu 
á húsum með stíl. Nútíma byggingarlist í sinni djörfustu 
mynd!
   

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 21:20
SHOW ME A HERO
Bandaríska stjórnin hefur 
ákveðið að byggja félagslegar 
íbúðir í þeim hluta New York 
sem hvítur meirihlutinn býr í 
og skapar þetta mikið ósætti.
 

 | 22:00
THE WOLVERINE
Hörkuspennandi mynd með 
Hugh Jackman í aðalhlutverki 
um Wolverine sem er kallaður 
til Japan og lendir þar í 
stórhættulegum aðstæðum.  

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:35
SUITS
Skemmtileg þáttaröð um 
hinn eitursnjalla Mike Ross og 
lögfræðinginn Harvey 
Specter en þeir félagarnir 
fara ekki alltaf eftir 
lagabókstafnum.

 | 21:40
STRIKE BACK
Frábær þáttaröð sem byggð 
er á samnefndri sögu eftir 
fyrrum sérsveitarmann í 
breska hernum.

 | 18:00
ÁFRAM DIEGÓ, ÁFRAM!
Diegó er alltaf að lenda í 
spennandi ævintýrum því 
hann vinnur sem 
dýrabjörgunarmaður. 

 | 21:20
ORANGE IS THE NEW BLACK
Stórskemmtilegir þættir um 
Piper Chapman sem lendir í 
fangelsi fyrir glæp sem hún 
framdi mörgum árum fyrr.
 

10.50 I Melt With You 
12.50 When Harry Met Sally 
14.25 The Internship 
16.25 I Melt With You 
18.25 When Harry Met Sally 
20.00 The Internship 
22.00 The Wolverine 
00.05 Angels & Demons 
02.20 12 Rounds 2: Reloaded 
03.55 The Wolverine

08.00 PGA Tour 2015 
14.00 Golfing World 2015 
14.50 Inside The PGA Tour 2015 
15.15 PGA Tour 2015 
21.15 PGA Tour 2015 – Highlights 
22.10 Golfing World 2015 
23.00 PGA Tour 2015 – Highlights

17.35 Strákarnir 
18.05 Friends 
18.30 New Girl 
18.55 How I Met Your Mother 
19.20 Two and a Half Men 
19.45 Sjálfstætt fólk 
20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel (8:10) 
Hinn eini sanni Jói Fel er mættur enn og 
aftur og ætlar þessi fjölhæfi bakara-
meistari að matreiða gómsæta rétti 
eldsnöggt og með ofureinföldum 
hætti. Góðir gestir mæta í heimsókn 
og eru svo lánsamir að fá að bragða á 
kræsingum Jóa. 
20.50 Sisters (19:22) Dramatískur 
framhaldsþáttur um fjórar systur sem 
standa saman í gegnum súrt og sætt. 
21.35 Hostages (11:15) Magnaðir 
spennuþættir um Ellen Sanders, lækni 
Bandaríkjaforseta, sem stendur frammi 
fyrir því að hryðjuverkamenn ráðast 
inn á skrifstofu hennar og skipa henni 
að koma forsetanum fyrir kattarnef, 
annars sé úti um fjölskyldu hennar. 
Með aðalhlutverk fara Toni Collette, 
Dylan McDermott og Tate Donovan. 
22.20 Curb Your Enthusiasm (7:10) 
22.50 Sjálfstætt fólk 
23.25 Eldsnöggt með Jóa Fel 
23.55 Sisters 
00.45 Hostages 
01.30 Curb Your Enthusiasm 
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ofurhund-
urinn Krypto
07.22 Lína lang-
sokkur
07.47 Stóri og Litli
08.00 Ævintýri Tinna
08.25 Latibær
08.47 Zigby
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
09.55 Leyndarmál vísindanna
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Tommi og Jenni 10.55 UKI
11.00 Ofurhundurinn Krypto
11.22 Lína langsokkur
11.47 Stóri og Litli 
12.00 Ævintýri Tinna
12.25 Latibær
12.47 Zigby
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Leyndarmál vísindanna 
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Tommi og Jenni
14.55 UKI
15.00 Ofurhundurinn Krypto
15.22 Lína langsokkur
15.47 Stóri og Litli 
16.00 Ævintýri Tinna
16.25 Latibær
16.47 Zigby
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
17.55 Leyndarmál vísindanna 
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Tommi og Jenni
18.55 UKI
19.00 Vélmenni

16.25 Íslendingar (7:11) (Magnús 
Ingimarsson)  
17.20 Tré fú Tom (12:13) (Tree Fu 
Tom) 
17.42 Um hvað snýst þetta allt? 
(43:52) (What's the Big Idea?) 
17.47 Loppulúði, hvar ertu? (34:52) 
(Floopaloo, Where are You?) 
18.00 Skúli skelfir (22:24) (Horrid 
Henry) 
18.11 Verðlaunafé (11:12) (Shaun the 
Sheep Champion Sheep) 
18.15 Táknmálsfréttir 
18.25 Andraland (4:7) 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veðurfréttir 
19.35 Kastljós 
20.05 Minni (Memory) Heimildar-
mynd frá BBC. Minningar móta pers-
ónugerð okkar án þess að við skiljum 
nákvæmlega hvernig. Í þættinum 
skoðar leikkonan og rithöfundurinn 
Maureen Lipman minningar, eins og 
dagbók lífsins, óttann við minnis-
leysi og reynir að átta sig á hvernig 
minni einstaklingsins virkar. 
21.00 Vitnin (4:6) (Øyevitne) Norsk 
sakamálaþáttaröð. Tveir unglings-
drengir verða vitni að blóðbaði á 
afskekktum stað í skóginum. Af ótta 
við að upp komist um tilfinningarnar 
sem þeir bera hvor til annars og af 
ótta við árásarmanninn, ákveða þeir 
að þegja yfir þessari lífsreynslu. 
Aðalhlutverk: Odin Waage og Axel 
Gehrken Bøyum. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi barna. 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 20.000 dagar á jörðu (20.000 
Days on Earth) 
00.00 Kastljós 
00.30 Fréttir 
00.45 Dagskrárlok

07.00 Pepsí deildin 2015  
08.50 Pepsímörkin 2015  
12.30 Ítalski boltinn 2015/2016  
14.10 NBA 
14.35 Pepsí deildin 2015  
16.25 Pepsímörkin 2015  
17.20 Spænski boltinn 2015/2016  
19.00 Spænsku mörkin 2015/2016  
19.30 Ítalski boltinn 2015/2016  
21.10 Ítalski boltinn 2015/2016  
22.50 UFC Now 2015  
23.40 NBA  
00.05 Spænsku mörkin 2015/2016

07.00 Premier League 2015/2016 
08.40 Premier League 2015/2016 
12.35 Premier League 2015/2016 
14.15 Premier League World 
14.45 Premier League 2015/2016 
16.25 Premier League 2015/2016 
18.05 Goðsagnir efstu deildar 
18.50 Premier League 2015/2016 
20.30 Football League Show 
2015/16 
21.00 Messan 
22.15 Premier League 2015/2016 
23.55 Enska 1. deildin 2015/2016

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 The Middle  
08.25 The Goodwin Games  
08.50 2 Broke Girls  
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  
10.20 Um land allt 
10.40 Matargleði Evu  
11.05 Gulli byggir 
11.30 Back in the Game 
11.50 Harry's Law  
12.35 Nágrannar  
13.00 American Idol  
14.25 American Idol  
15.50 Hart of Dixie  
16.35 ET Weekend  
17.20 Bold and the Beautiful  
17.40 Nágrannar  
18.05 Pepsímörkin á Stöð 2  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.55 Ísland í dag 
19.25 Mike & Molly 
19.45 Grand Designs  
20.35 Suits (9:16) Fimmta þáttaröðin 
um hinn eitursnjalla Mike Ross, sem 
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af því að 
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn 
greiðslu. Lögfræðingurinn harðsvíraði 
Harvey Specter kemur auga á kosti 
kauða og útvegar honum vinnu á lög-
fræðistofunni. 
21.20 Show Me A Hero (2:6) Magnaðir 
þættir úr smiðju HBO og David Simon, 
sem skrifaði hina vinsælu þætti The 
Wire. 
22.20 Orange is the New Black 
(12:14)  Þriðja þáttaröðin af þessum 
verðlaunaþáttum um Piper Chapman 
sem lendir í fangelsi fyrir glæp sem hún 
framdi fyrir mörgum árum. 
23.20 Empire 
00.05 The Brink  
00.30 Ballers  
00.55 The Strain  
01.40 Last Week Tonight With John 
Oliver  
02.10 Bones  
02.50 Forever  
03.35 Conan The Barbarian  
05.25 Mike & Molly  
05.45 Fréttir og Ísland í dag

16.45 World's Strictest Parents 
17.45 One Born Every Minute 
18.35 Suburgatory 
19.00 Who Do You Think You Are 
19.45 Wilfred (12:13) 
20.10 Drop Dead Diva (1:13) Í þess-
ari fjórðu syrpu af Drop Dead Diva 
höldum áfram að fylgjast með ævin-
týralegu lífi og starfi Jane Bingum, 
sem er sem kunnugt er sál bráð-
huggulegrar fyrirsætu sem föst er í 
líkama lögmannsins Bingum. 
20.55 No Ordinary Family (15:20) 

Spennandi og gamansamir þættir 
um ósköp venjulega fjölskyldu 

sem býr í bænum Pacific Bay í Kali-
forníu og öðlast skyndilega yfirnátt-
úrulega hæfileika eftir flugslys sem 
þau lentu í á ferðalagi sínu til Brasilíu. 
21.40 Strike Back (4:10) Fjórða syrpa 
þátta sem byggðir eru á samnefndri 
sögu eftir fyrrverandi sérsveitar-
mann í breska hernum. Þættirnir 
eru framleiddir af HBO og fjalla um 
liðsmenn sérsveitarinnar bresku 
leyniþjónustunnar MI6 sem sendir 
eru til að vinna hættuleg verkefni um 
víða veröld. 
22.25 Justified 
23.10 Last Ship 
23.55 Who Do You Think You Are 
00.40 Wilfred 
01.05 Drop Dead Diva 
01.50 No Ordinary Family 
02.35 Strike Back 
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Mike & Molly, 
16.50
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KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 8
THE GIFT   KL. 10:10
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

THE MAN FROM U.N.C.L.E.               KL. 5:30 - 6:30 - 8 - 9 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 8 - 10:45
ANT-MAN 2D   KL. 8 - 10:30
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
HITMAN: AGENT 47  KL. 5:50 - 8 - 10:20
VACATION   KL. 5:40 - 8 - 10:40
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 5:20 - 8 - 10:10

THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 6 - 9
INSIDE OUT ENSKT TAL 2D  KL. 5:50THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 8

STRAIGHT OUTTA COMPTON KL. 10:20
HITMAN: AGENT 47  KL. 10:10
VACATION   KL. 8
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HITFIX


THE HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY

Það muna allir eftir ógleymanlegu grínmyndunum um 
Griswold fjölskylduna. Nú er komið að syninum að fara með 

sína fjölskyldu í frí!


MATT SULLIVAN - IN TOUCH

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ 
FRAMHALD”

ylduylduylduyldudu íí frfr í í frfrí!í!í!í!

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA 
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”

NÝJASTA MYND GUY RICHIE
LEIKSTJÓRA SNATCH OG SHERLOCK HOLMES


THE TELEGRAPH


HITFIX


TIME OUT LONDON

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

Daily with english subtitle at 17.30
at Haskolabio University Cinema

Í dag heldur Herra Hnetusmjör 
upp á 19 ára afmælið sitt en í til-
efni dagsins ætlar hann að gefa út 
sína fyrstu breiðskífu. Mikil vinna 
hefur verið lögð í plötuna en hann 
segir að það séu engin lög sem gætu 
talist einhvers konar uppfyllingar-
lög. „Markmikið er að hafa einungis 
slagara á plötunni.“ Í kvöld verður 
haldið útgáfupartý á prikinu frá 
klukkan 21 til klukkan 1 í nótt en 
þar verður platan látin renna í gegn 
í heild sinni. Platan verður gefins á 
netinu fyrir áhugasama en hún verð-
ur aðgengileg á Youtube, Spotify og 
Tonlist.is. „Ég vil að fólk fái að heyra 
tónlistina mína án endurgjalds.“

Jóhann Karlsson, sem gengur 
undir nafninu Joe Frazier, gerði 
alla taktana á plötunni en þeir hafa 
unnið náið saman í gegnum tíðina. 
Jóhann rappar einnig á fjórum 
lögum á plötunni en lögin eru alls 
tíu talsins. Platan ber nafnið Flottur 
Skrákur en titillinn vísar til þess hve 
flottur gaur Herra Hnetusmjör er í 
raun og veru.

Rapparinn er einn af vinsælustu 
röppurum landsins þrátt fyrir ungan 
aldur. Lög hans hafa hljómað á 
útvarpsstöðvum landsins síðast-

liðnar vikur. Það eru margir sem 
bíða með mikilli eftirvæntingu 
eftir plötunni enda eiga þeir Herra 
Hnetusmjör og Jóhann Karlsson 
eftir að spila stór hlutverk á íslensku 
hiphop-senunni um ókomna fram-
tíð. -gj

Herra Hnetusmjör heldur útgáfupartí

Fyrirlestrar
Hvað Ævintýraóperan Baldursbrá 
Hvenær 14.00 
Hvar Harpa tónlistarhús
Ævintýraóperan Baldursbrá er óður til 
íslenskrar náttúru, þar sem hún fjallar 
um vináttu og kjark til að láta drauma 
sína rætast. Sýningin byggist að hluta 
á íslenskum þjóðlögum og þulum, og er 
eftir þá Gunnstein Ólafsson og Böðvar 
Guðmundsson. Óperusýningin er 
samstarfsverkefni Litla óperukompanísins, 
Íslensku óperunnar og Hörpu. Miðaverð 
2.500 krónur.

Hvað Efast á kránni: Heimspekingurinn 
Stephen Law í heimsókn 
Hvenær 20.00 
Hvar KEX hostel
Breski heimspekingurinn Stephen Law 

verður hér á landi í boði Siðmenntar og 
flytur tvö erindi á vegum félagsins, undir 
nafninu Believing bullshit. Aðgangur 
ókeypis.

Hvað Fyrirlestur um leiklist og stjórnmál á 
Ítalíu fasismans á 4. áratug síðustu aldar 
Hvenær 20.30 
Hvar Í fyrirlestrasal á 4. hæð í 
Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni
Ilona Fried, prófessor í ítölsku við ELTE-
háskóla í Búdapest, heldur fyrirlestur um 
leiklist og stjórnmál á Ítalíu fasismans á 
4. áratug síðustu aldar. Fyrirlesturinn 
er haldinn á vegum ítölskudeildar 
Háskóla Íslands og Stofnunar Vigdísar 
Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og 
verður fluttur á ensku. Allir eru velkomnir.

tónlist
Hvað Bram Van Langen 
Hvenær 21.00
Hvar KEX hostel
Hollenski tónlistarmaðurinn Bram Van 
Langen skemmtir gestum Kex Hostel með 
tónleikum í kvöld. Aðgangur ókeypis.

Hvað Herra Hnetusmjör með 
útgáfutónleika 
Hvenær 21.00 
Hvar Prikið
Herra Hnetusmjör hefur verið að gera það 
gott í íslensku rappsenunni og mun hann 
gera það sem hann gerir best á Prikinu í 
kvöld. Aðgangur ókeypis.

Hvað Mánudagsdjasskvöld 
Hvenær 21.00
Hvar Húrra
Mánudagsdjasskvöldin á Húrra eru góð 
upplyfting í byrjun viku. Aðgangur ókeypis.

Hvað DJ Pilsner 2,25%
Hvenær 22.00 
Hvar Kaffibarinn
DJ Pilsner 2.25% mun þeyta skífum í 
kvöld og gefur engan afslátt þótt það sé 
mánudagur. Aðgangur ókeypis.

Námskeið

Hvað Byrjendajóga í Pooja Yogastudio 
Hvenær 17.15 
Hvar Bolholt 4
Fimm daga námskeið sem nýtist byrjendum 
og lengra komnum. Verð 19.500 krónur. 
Kennari er Eva G. Sigurðardóttir.

Herra Hnetusmjör verður 19 ára í dag og ætlar að gefa út sína fyrstu breiðskífu í 
tilefni þess. 

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

Ég vil að fólk fái að 
heyra tónlistina 

Mína án endurgjalds.





Sumarið sem skilnaðaraldan

TónlisT
Rae sremmurd

Laugardalshöll

27. ágúst 2015
Bræðurnir í Rae Sremmurd trylltu 
lýðinn, sem kunni vel að meta þennan 
ferska andblæ á sviði Laugardalshallar-
innar á fimmtudag síðustu viku.

★★★★★

Léttfættir og hálfspjátrungslegir með-
limir Rae Sremmurd sigu á stokk í 
Laugardalshöll á fimmtudagskvöld. 
Í salnum voru nokkur þúsund manns 
og dágóður fjöldi barna í fylgd með 
fullorðnum. Rappararnir og bræð-
urnir Swae Lee og Slim Jimmy eru 
nefnilega menn framtíðarinnar; sá 
fyrrnefndi er tvítugur og sá síðar-
nefndi ári eldri.

Áhorfendur tóku vel á móti bræðr-
unum sem stukku beint í eitt af sínum 
vinsælustu lögum, sem ber titilinn 

No Flex Zone. Lagið var fyrsta smá-
skífan af plötunni þeirra og fór hátt á 
vinsældarlistum víða um heim. Unga 
kynslóðin var vel með á nótunum 
og söng með af krafti. Að því loknu 
fylgdu nokkur minna þekkt lög. En 
bræðurnir fluttu þau af krafti og 
geislaði hreinlega af þeim á sviðinu. 
Þó verður að segjast að vesen í hljóð-
kerfinu dró svolítið úr upplifuninni. 
Ítrekað heyrðist „feedback“ og verður 
hreinlega að hrósa Swae Lee og Slim 
Jimmy fyrir að taka þessu öllu af 
stóískri ró.

Áhorfendur tóku mest við sér 
þegar lögin Throw Sum Mo og No 
Type voru spiluð, en það síðarnefnda 
var einmitt lokalag kvöldsins.

Rae Sremmurd er kraftmikil hljóm-
sveit sem nær einstaklega vel til yngri 
kynslóðarinnar. Þeir vinna náið með 
upptökustjóranum Mike Will Made 
It, sem er frá Atlanta, og má greinilega 
heyra áhrif Trap-senunnar í Atlanta í 
lögum bræðranna. Bræðrunum hefur 

verið líkt við hið sígilda dúó Kriss 
Kross og er sá samanburður ekki 
galinn, fyrir utan að Rae Sremmurd 
er miklu frumlegri og ferskari en 
Kriss Kross voru á sínum tíma. Rae 
Sremmurd á sér merkilega sögu, en 
bræðurnir hafa lengi stefnt á frama 
í tónlist og lagt mikið á sig til að 
komast þangað sem þeir eru nú. Það 
mátti greinilega sjá á tónleikunum í 
gær, þeir voru vel samhæfðir og var 
frammistaða þeirra þétt. Maður sá 
marga áhorfendur ganga sátta út úr 
Laugardalshöll eftir tónleikana, sem 
er einstaklega gleðilegt því þetta voru 
væntanlega fyrstu stóru tónleikar 
ansi margra ungra gesta. -kj

Framtíðin á sviðinu

Khalif “Swae Lee” Brown og Aaquil “Slim Jimmy” Brown þóttu standa sig með 
stakri prýði. Fréttablaðið/Ernir

Sumarið er tíminn sagði skáldið, og virðast nafntogaðir handan hafsins hafa tekið af skarið, en nú hefur sannkölluð 
skilnaðaralda skollið á Hollywood og sífellt koma nýjar fréttir af turtildúfum sem slíta samvistum. Ekki er laust við að 
þessar fregnir skjóti mörgum skelk í bringu, þar sem um einhver lífseigustu sambönd fræga fólksins er að ræða. Frétta-
blaðið tók saman nokkra býsna óvænta skilnaði sem hafa sannarlega fengið á aðdáendur víðs vegar um heiminn.

Ben Affleck og Jennifer Garner
Óhætt er að segja að aðdáendur leikaraparsins 
hafi orðið gapandi hissa á þessum fréttum, en 
hjónakornin þóttu afar jarðbundin og líkleg til 
stórræða. Hins vegar tilkynntu þau í sumar að 
hjónabandinu væri lokið, eftir tíu ár og þrjú 
börn. Sögur um framhjáhald Bens hafa flogið 
fjöllunum hærra, og ku það vera fóstran á heim-
ilinu, Christine Ouzounian, sem hefur heillað 
kauða. Ben og Jen virðast þó ágætis vinir og 
hafa sést í góðu gríni saman síðan ásakanirnar 
komu upp.  

Gift í tíu ár, saman í sextán.

Megan Fox og Brian Austin Green 
Transformers-ofurskutlan Megan Fox og 
Beverly Hills 90210 dúlluskottið  Brian Austin 
Green tilkynntu í síðustu viku að þau ætluðu 
hvort í sína áttina. Parið gifti sig árið 2010 og 
á saman tvo syni, tveggja ára og átján mánaða. 
Gerði parið ekki með sér kaupmála þegar þau 
gengu í það heilaga, svo nú lítur út fyrir að Fox 
muni greiða Green dágóðan framfærslueyri, en 
hann hefur haft töluvert minna að gera en hún.  
Segir þetta fyrrverandi par að þau hafi einfald-
lega fjarlægst hvort annað. 

Gift í fimm ár, saman í ellefu.

Gwen Stefani og Gavin Rossdale
Þessi hafa oftar en ekki ratað á lista yfir lífseigustu 
hjón Hollywood. En nú er það búið. No Doubt-
söngkonan og tískufyrirmyndin Gwen og Bush-
söngvarinn Gavin tóku þá ákvörðun að binda enda 
á þrettán ára gamalt hjónaband sitt, en þau eiga 
saman þrjá syni. Segja gárungar að Gavin hafi verið 
ívið duglegur við að renna hýru auga til annarra 
karla og kornið sem fyllti mælinn hafi verið orð-
rómur um hann að slá sér upp með einum. Sam-
kvæmt öllu ætti Gwen að greiða Gavin framfærslu-
eyri, en fregnir herma að fyrr muni frjósa í helvíti. 

Gift í þrettán ár, saman í tuttugu.

Miranda Lambert og Blake Sheldon 
Gullpar kántríheimsins hefur lagt upp laupana 
eftir fjögurra ára hjónaband. Sögusagnir um að 
Miranda hafi ítrekað haldið fram hjá Blake, sem 
einnig er þekktur fyrir afrek sín í dómarasæti 
The Voice, urðu til þess að hann vildi ekki sjá 
kellu meir, en hún grátbað hann um að gefa sér 
annað tækifæri. Nú berast fregnir þess efnis að 
hann hafi sjálfur ekki setið auðum höndum á 
meðan á hjónabandinu stóð, og hefur Miranda 
slengt því fram að aðkoma hans að The Voice 
hafi átt dágóðan þátt í að rústa hjónabandinu. 

Gift í fjögur ár, saman í tíu. 

skall á Hollywood

Síðustu 
vígin

Jay-Z & Beyonce
Gift í sjö ár,  
saman í þrettán

ellen DeGenereS  
& Portia  
De roSSi
Gift í sjö ár,  
saman í ellefu

BraD Pitt & 
anGelina 
Jolie 
Gift í eitt ár,  
saman í tíu

DaviD BeckHam  
& victoria 
BeckHam 
Gift í sextán ár,  
saman í átján

neil Patrick HarriS  
& DaviD 
Burtka 
Giftir í eitt ár,  
saman í tíu

rae SremmurD er 
kraFtmikil HlJómSveit Sem 
nær einStakleGa vel til 
ynGri kynSlóðarinnar. 

»
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ÞÍN STUND
    ÞINN STAÐUR

Jahn 
Aamodt

Leggur grunn að góðum degi

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477  |  Opið virka daga frá kl. 10-18 & Laugard. frá kl. 11-16
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100  |  Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566  |  

www.betrabak.is

TIMEOUT hægindastóllinn er hannaður af Jahn Aamondt með 
fagurfræði og þægindi að leiðarljósi. Stóllinn fæst hjá Betra Baki 
í ótal útfærslum. Svörtu leðri og hnotu, svörtu leðri og ljósri eik, 
lime grænu, rauðu eða hvítu leðri og svörtum botni, brúnu leðri 
allan hringinn, gráu slitsterku áklæði o.fl., með eða án skemils.

Svart leður og hnota 
379.980 
krónur með skemli

Menntskælingurinn Erna Mist stend-
ur í stórræðum um þessar mundir en 
í október kemur út frumraun hennar 
í bókaskrifum, teiknimyndabókin 
Fáfræði. „Ég hef alltaf verið mikill 
teiknari auk þess að skrifa sögur. Á 
mínu fyrsta ári í MH byrjaði ég að 
skrifa myndasögur. Bæði samnem-
endur og fjölskyldumeðlimir sýndu 
þeim mikinn áhuga og fljótt var ég 
farin að fá fyrirspurnir um fleiri sögur 
eða hvort ég ætlaði að gera bók. Í lok 
skólaársins safnaði ég myndasög-
unum saman og hafði samband við 
Tind Bókaútgáfu. Við skrifuðum svo 
undir útgáfusamning en þá var ég 16 
ára,“ segir Erna yfir sig ánægð þegar 
hún er innt eftir upphafi ritferilsins.

Þykir myndum Ernu svipa 
til myndasögubóka Hugleiks Dags-
sonar, einhvers vinsælasta mynda-
söguskrifara okkar Íslendinga, og 
spyr blaðamaður hvort hún sæki 
innblásturinn að einhverju leyti til 
hans: „Þar sem ég teikna svarthvítar, 
einfaldar sögur sem oftast fylla í einn 
ramma skil ég vel af hverju stílnum 
mínum væri líkt við Hugleik. En 
burtséð frá því eru persónurnar ekki 
í sama teiknistíl og ég þori ekki að 

notast við þann kolsvarta húmor sem 
Hugleikur hefur eignað sér. En ég er 
mikill aðdáandi Hugleiks og auðvitað 
hefur hann veitt mér innblástur.“

Fáfræðin alltumlykjandi
Erna segist þó næla sér í innblástur-
inn alls staðar og hann komi til henn-
ar úr öllum áttum, en ekki endilega 
sérsniðnum fyrirmyndum, og  iðu-
lega komi hugmyndir að persónum 
með henni upp úr sundlaugum þar 
sem hún heyrir samtal pottagesta 
sundlauganna. „Oftar en ekki byggi 
ég brandarana á fáfræði sem ég verð 
vitni að í umhverfinu, maður kynn-
ist karakterunum nánast ekki neitt 
mikið meira en að heyra kannski 
frá þeim tvær setningar,“ útskýrir 
hún enn frekar. Það má með sanni 
segja  að af nægu sé að taka í þeim 
efnum, en bókin telur hundrað og 
tuttugu sögur.

Erna Mist er á náttúrufræðibraut 
við Menntaskólann í Hamrahlíð 
en gerir ráð fyrir að snara sér yfir á 
opna braut áður en langt um líður, 
og horfir til útlanda þegar kemur að 
framhaldsnámi. „Listir eða skapandi 
skrif heilla, en eitt veit ég um hilluna 

mína – hún situr á listavegg,“ segir 
þessi hæfileikakona spurð hvort hún 
hafi mögulega fundið sína hillu í líf-
inu, rétt sautján ára gömul.
gudrun@frettabladid.is

Innblásin af 
fordómafullu fólki 
Erna Mist Pétursdóttir skrifaði undir sinn fyrsta bókaútgáfusamning 
aðeins sextán ára. Innblásturinn sækir hún í fáfræði og fordóma.

Erna Mist segir draumastarfið án nokkurs vafa vera starf rithöfundar, sem hún hefur nú landað þrátt fyrir ungan aldur. Mynd/Aðsend

Fáfræði Ernu fer í hillur í október, og 
hefur hún þegar hafist handa við að 
skrifa og teikna aðra bók. 

mailto:gudrun@frettabladid.is
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Zinger lundir, tortilla, 
salsasósa, iceberg, 
majónes, rifinn ostur og 
muldar Doritos-flögur

Doritos Twister
Doritos Twister, 
2 Hot Wings, 
franskar, gos 
og Góu rúsínur.



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
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Berglindar  
Pétursdóttur

Bakþankar

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Í klefum sundlauga landsins 
starfa iðnir sundverðir sem 
sjá til þess að sundgestir þvoi 
kroppa sína vel áður en gengið 
er til laugar. Ég hef aldrei unnið 

á vinnustað þar sem allir eru alls-
berir nema maður sjálfur en ég get 
ekki ímyndað mér annað en að það 
sé steikt stemning. Dagurinn minn? 
Ég taldi hátt í fimm hundruð rassa 
og rakst á gamlan skólabróður sem 
ég hafði ekki séð allsberan í mörg ár. 
Hvernig var þinn dagur?

Ég er hrædd við sundverði. Ég er 
reyndar hrædd við alla fullorðna en 
sérstaklega fullorðna sem eru í aðstöðu 
til þess að skamma mig þar sem ég 
stend allsber á mjög sleipu gólfi. Til 
að forðast aðstæður sem slíkar legg ég 
mikið upp úr því að fylgja reglunum í 
sundi, þvæ mér á öllum stöðunum sem 
eru merktir með rauðu á líkama-teikn-
ingunni, geng svo fram hjá herberginu í 
miðju klefans þar sem vörðurinn situr 
með rjúkandi kaffi, hristi nakinn lík-
ama minn og öskra: ÞESSI ER HREINN.

Ég lenti nefnilega í því einu sinni 
þegar ég var á handahlaupum á eftir 
ungum syni mínum að ég var komin 
hálfa leið út í laug þegar vörðurinn 
stöðvaði mig og spurði hvort ég hefði 
ekki örugglega þvegið mér að neðan. 
Ég leit niður eftir líkama mínum til 
að athuga hvort ég væri með eitthvað 
klesst við lærið en svo var ekki. Þetta 
virðist hafa verið algjörlega handahófs-
kennd öryggisaðgerð. Fólkið í pott-
inum sá og heyrði það sem fram fór og 
heldur nú allt að ég þvoi mér bara að 
ofan, eins og eitthvað viðundur.

Ég reikna ekki með að starf bað- og 
sundvarða almennt sé eitthvað sérstak-
lega þakklátt en ég er þakklát fyrir að 
einhver passar upp á að sveittir og 
drullugir líkamar baði sig bæði að ofan 
og neðan áður en haldið er í sameigin-
lega baðið. Takk.

Að lokum langar mig að senda 
kveðju til sundvarðarins sem spurði 
nýlega hvort ég væri að mæta í skóla-
sund. Ég hef ákveðið að taka þessu sem 
miklu hrósi.

Heilbrigð sál í 
hreinum líkama



Big red Balloon
esther Ösp gunnarsdóttir og 

Bylgja Borgþórsdóttir hanna 
sínar eigin prjónauppskriftir 
undir nafninu Big red Balloon.
Síða 2
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Sjálfvirkur hurðaropnunarbúnaður  
fyrir húsfélög og fyrirtæki, ásamt uppsetningu og 

viðhaldi  Hentar vel fyrir aðgengi hreyfihamlaðra. 

Við erum að vinna að því að setja upp sýningu 
í Ráðhúsinu sem tengist 100 ára kosninga
afmæli kvenna. Allt ráðhúsið verður undirlagt, 

hér verður bókahorn, pakkahorn, kosningaréttar
sýning uppi í Landsbókasafni, kvenna baráttusýning 
og ýmislegt fleira sem tengist kosningabaráttunni 
og kvennabaráttu gegnum árin,“ segir Rakel Sævars
dóttir verkefnastjóri.

„Þá höfum við einnig verið að vinna með afrekssög
ur kvenna og inni á vefnum afrekskonur.is er verið að 
safna sögum um hvaða afrek sem er. Við hvetjum fólk 
til að setja inn sögur af ömmum sínum og mömmum 
því afrekin liggja í hversdagsleikanum sem við áttum 
okkur oft ekki á. Við munum gera þessum sögum skil 
á sýningunni og halda áfram að safna sögum meðan á 
henni stendur. Í framhaldinu sé ég jafnvel fyrir mér að 
sögurnar verði gefnar út á bók.“

Sýningin verður opnuð fimmtudaginn 3. septem
ber í ráðhúsinu. Í tengslum við hana stendur yfir 
söfnun á hekluðum blómum sem ætlunin er að þekja 
stóran hluta hússins með.

„Hugmyndin að blómunum varð til þegar ég fór 
að velta fyrir mér hvað væri hægt að gera til að 
sýna kraft okkar kvenna í einhverju áþreifanlegu,“ 
segir Rakel. „Mér varð hugsað til allra handverks

kvennanna, að alls staðar er verið að skapa og búa 
til. Við gætum gert eitthvað stórt og flott úr ein
hverju litlu eins og handgerðum blómum, til dæmis 
þakið allt ráðhúsið. Þetta myndi auka á fagurfræð
ina í húsinu, sem er einn steypuklumpur. Blómin 
streyma inn en betur má ef duga skal. Ég veit að 
margir kvennahópar úti á landi eru að hekla og hóp
ar kvenna á dvalarheimilum eru að hekla og senda 
inn. Það má senda til okkar í ráðhúsið en eins getum 
við sótt blómin ef þannig stendur á. Það skiptir engu 
máli hvernig blómin eru, þau þurfa ekki að vera fag
mannlega unnin.“

Rakel vonast til þess að blómin verði sem flest, 
veki eftirtekt og laði að sýningargesti. Spurð hvort 
það geti þótt klisja að tengja handavinnu við sýningu 
tileinkaða konum segir hún það af og frá.

„Blómin eru ákveðin mýkt á móti femínismanum 
og þessari hörðu baráttu sem jafnréttisbarátta 
kvenna er. En það hafa margir femínistar gaman af 
því að hekla og prjóna og margir karlar líka. Blómin 
eru líka bara ákveðin sjónræn viðbót við sýninguna 
og til þess að gera eitthvað saman. Ég veit um hópa 
sem hafa hist til að hekla saman, eingöngu út af 
þessu verkefni.“

� n heida@365.is

ráðhúS í Blóma
mýkt í Baráttunni  Söfnun á hekluðum blómum stendur yfir í Ráðhúsi 
Reykjavíkur og er ætlunin að þekja húsið blómum. Tilefnið er sýning í Ráð-
húsinu um jafnréttisbaráttu kvenna.

Blómleg
Rakel Sævarsdóttir 
heldur utan um sýningu 
í Ráðhúsi Reykjavíkur, 
tileinkaða kosningabar-
áttu íslenskra kvenna. 
Hún safnar hekluðum 
blómum til að þekja 
Ráðhúsið með.
 mynd/eRniR
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Við höfum verið að prjóna föt á 
börnin okkar og börn vina og vanda-
manna í talsverðan tíma. Fyrst 

prjónuðum við nær eingöngu eftir upp-
skriftum annarra en þegar við vorum 
komnar með svolitla reynslu fórum við 
báðar að fikta við að breyta uppskriftum 
og hanna okkar eigin prjónaflíkur,“ segir 
Esther Ösp Gunnarsdóttir, kynningarstjóri 
Skógræktar ríkisins og prjónakona. Hún, 
ásamt vinkonu sinni Bylgju Borgþórsdótt-
ur, kennara og prjónakonu, ætlar að gefa 
prjónauppskriftir sem þær búa til sjálfar 
út á netinu undir merkinu Big Red Balloon. 
„Þegar prjónaáhuginn blandaðist saman 
við þörfina fyrir að hafa alltaf yfirdrifið nóg 
að gera, skapa okkar eigin tækifæri og gera 
eitthvað með það sem við höfðum hingað 
til bara haft fyrir okkur sjálfar, þá varð Big 
Red Balloon til,“ bætir Bylgja við.

aFsökun Fyrir að hittast
Esther hefur alla tíð verið skapandi týpan, 
saumandi föt og málandi herbergið sitt 
mánaðarlega. Bylgja kenndi sjálfri sér hins 
vegar að prjóna fyrir nokkrum árum, með 
tilheyrandi pirringi, æsingi og ógnarmörg-
um uppröktum stykkjum, og það hefur 
aukið áhugann og þörfina á því að fikta sig 
áfram í prjóni og öðru. „Við gerum þetta 
fyrst og fremst af því að okkur þykir þetta 
skemmtilegt. Það að semja og prjóna sín 
eigin föt eða föt á aðra sameinar sköpunar-
þörfina og praktískt notagildi, sem okkur 
finnst sérstaklega gaman. Það skemmir svo 
ekki fyrir að okkur finnst frekar skemmti-
legt að vera og vinna saman og þetta er 
heldur betur fín afsökun fyrir því að hittast 
og brasa,“ segir Bylgja og brosir.

róandi Fyrir hugann
Vinkonurnar prjóna nánast allt á milli 
himins og jarðar en aðallega föt á börn og 
fullorðna. „Það er gaman að gera, eiga og 
gefa föt sem eru persónuleg og handgerð. 
En þetta er ekki síður róandi fyrir hugann. 
Þetta er líka áhugamál sem er hægt að 
stunda næstum hvar sem er og á meðan 
maður gerir eitthvað annað. Við prjónum 
til dæmis á meðan við horfum á sjónvarp-
ið, hlustum á fyrirlestra eða sitjum fundi,“ 
segir Esther Ösp.

uppskriFtirnar á raVelry
Fyrstu sex prjónauppskriftir þeirra Bylgju 
og Estherar Aspar verða birtar á næstu 
vikum. Þær verða til sölu á Ravelry og í 
gegnum Facebook-síðu Big Red Balloon og 
í vetur munu þær svo halda áfram að birta 
fleiri nýjar uppskriftir. Þrátt fyrir að hanna 
sín eigin prjónamynstur segja vinkonurnar 
brosandi að óhætt sé að segja að þær 
fylgist almennt ekki vel með tískunni. „Við 
fylgjumst einstaka sinnum með því í hverju 
stjörnurnar eru í slúðurmiðlunum eða hver 
er í flottasta kjólnum á Óskarnum, en við 
erum ekki mjög duglegar að elta nýjustu 
tískustrauma og -stefnur.“

� n liljabjork@365.is

skapandi og 
praktískt
big red balloon  Austfirðingarnir og vinkonurnar Esther Ösp Gunnarsdóttir 
og Bylgja Borgþórsdóttir eru alltaf með eitthvað á prjónunum. Nýlega fóru 
þær að hanna sínar eigin prjónauppskriftir.

Fallegt Þær Bylgja og Esther prjóna föt á börnin sín og börn vina og 
vandamanna. 

náttúrulegt Innblástur að hönnun mynstranna er meðal annars sóttur í náttúruna.

prjónakonur Þær Bylgja og Esther Ösp njóta þess að prjóna og gera 
mikið af því. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR VOLVO S80
 VOLVO S80 SUMMUM DÍSEL.
Árgerð 2015,dýrasta útfærsla - með 
öllu,eigum einn ljósgráan á staðnum 
einnig.Verð 6.980.000. Rnr.126777. 
S:562-1717

NÝR FOCUS DÍSEL
 FORD FOCUS TREND STATION.
Árgerð 2015,dísel,6 gírar,eyðir aðeins 
4,4 í blönduðum akstri,eigum fleiri 
liti á staðnum. Verð 3.490.000. 
Rnr.127097. S:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 70 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.690.000. Rnr.210659. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.890.000. Rnr.991116.

SUZUKI Sx4 GLX beinsk.. Árgerð 2012, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.550.000. Rnr.161322.

MERCEDES-BENZ CLA 250 4matic 
amg line. Árgerð 2014, ekinn 26 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.290.000. 
Rnr.161505.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VW Caddy MAXI DIESEL 12/2009 
(mód 2010) ek 102 þ.km oliufyring, 
AC, krókur, bakkskynjari, gluggar, 
sumar/vetrar á felgum Flottur bíll verð 
2.4 með VSK !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

KIA Picanto LX - 6/2006 - ek 140 þús 
km - Beinsk - Bensín - Ásett verð 600 
þús - Er á staðnum - Raðnr 152063.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

HYUNDAI I30. Árgerð 2013, ekinn 7 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.590.000. 
Rnr.116157.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKaSt á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

KaUPI BÍLa FYRIR aLLt aÐ 
mILLjÓN StGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

VINNUVéLa OG 
VöRUBÍLaDEKK

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Hjólbarðar

FRáBæR DEKKjatILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

áRatUGa REYNSLa
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

 Hreingerningar

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

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
rennuhreinsun, flutningsþrif, 
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699 
6762 og www.hreinverk.is

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

máLUN, PaRKEtLEGGjUN, 
FLÍSaLEGGjUN 

OG FLEIRa OG FLEIRa.
Sími: 8935517 / 5658170

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 867 
7753

 Rafvirkjun

RaFLaGNIR, DYRaSÍmaR. S. 
663 0746.

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

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Spádómar

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

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar

árni gærdbo 
klæðSkeri

Allar fatabreytingar og viðgerðir. 

Skiptum um rennilása.

Fljót og góð þjónusta.

Opið alla virka daga frá kl. 10-12 
& 13-16. 

Geymið auglýsinguna.
Skraddarinn á Horninu, 

Skúlagata 26 

Sími 861 4380.

 Viðgerðir

Varalhluta og viðgerðaþjónusta. 
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S. 
5572040/8923429

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

Staðgreiðum og lánum 
út á: gull, demanta, 

VÖnduð úr og málVerk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kaupum gull - JÓn & 
ÓSkar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 til bygginga

HarðViður til 
HúSabygginga. 

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

HEILSA

 nudd

tantra nudd
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 námskeið

SilFurSmíði
Erum að byrja vetrarnámskeiðin 
í byrjun sept. Kennt verður að 
smíða úr silfri, unnið með íslenska 
steina og horn. Kennarar Leifur 
Jónsson Gullsmiðameistari & 
Vífill Valgeirsson handverksmaður. 
Víravirkisnámskeið, kennari Leifur 
Jónsson Gullsmiðameistari. Uppl. í s. 
823-1479. Viva skart.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

til leigu aðeinS á 
aðeinS 950 kr Fm!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is

S. 690 3031 / 661 7000

 Húsnæði óskast

Óska eftir góðri 3-4 herbergja íbúð 
í Reykjavík á leigu í eitt ár fyrir 
166.666 á mánuði / 2.000.000.- Greitt 
fyrirfram. Erum með 2 inni-kisur 
Vinsamlegast hafið samband í 
einkaskilaboðum, email: jpalsdottir@
gmail eða í síma 699-1983.

 geymsluhúsnæði

uppHituð 
FerðaVagnageymSla í 

borgarF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 499 3070 Sólbakki.

www.buSlodageymSla.iS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

Sumartilboð
 geymSlulauSnir.iS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

geymSlur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

FyrSti mánuður Frír 
 www.geymSlaeitt.iS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

ATVINNA

 atvinna í boði

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

apartment k, reception 
manager poSition 

required
Apartment K is looking for a 

day shift, Front Office Reception 
Manager. We are looking for 

candidates with excellent 
customer service and previous 

experience is preferred. This is a 
full time job and shifts are 2.2.3. 

A Drivers license is required. 

Please send CV’s to jobs@
apartmentk.is

borgarHÖFði eHF / 
grímSey

Óskar eftir tveimur duglegum og 
reglusömum einstaklingum til 
að stokka upp línu. Húsnæði á 

staðnum.
Upplýsingar um fyrri störf 

skal senda á netfangið: 
sveinagardar@simnet.is

caFé roSenberg
Óskum eftir starfsfólki í 

afgreiðslustörf. Íslensku kunnátta 
skilyrði.

Café Rosenberg S. 551 2442 & 
Þórður 862 2492

HárSnyrtir 

Hárrétt HárStoFa/
rakaraStoFa

Óskar eftir vönum hársnyrti í 
80% starf.

Þarf að getað byrjað sem fyrst.
Uppl. sendist á linda@harrett.is

SamHJálp
óskar eftir fólki í símasölu á 

kvöldvaktir. Vinnutími 17.30-21. 
Góð laun í boði! Tölvufærni og 
góð íslenskukunnátta áskilin. 

Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.13-18 alla virka daga eða á 

annamc@samhjalp.is

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is

Óskum eftir starfsfólki í símver okkar. 
Frjáls vinnutími. Gott umhverfi. 
Næg vinna. Góð laun. Uppl. í s. 698 
2456. Áhugasamir geta líka komið á 
Markaðin, Suðurlandsbraut 8 og talað 
við Hallgrím.

múr og FlíSar eHF
óska eftir að ráða múrara og 
verkamenn til starfa næg vinna í boði. 
S. 8972681 Ásgeir

Primo leitar að góðu fólki í sal í kvöld 
og helgarvinnu. Áhugasamir sendið 
ferilskrá á matreidslumadur@gmail.
com

Caruso veitingarhús óskar eftir 
starfsmanni í þrif á morgnana 
í hlutastarf. Umsóknir sendist á 
caruso@caruso.is

Reglusamur einstaklingur óskast til 
starfa virka daga fyrir hádegi á litlu 
gistiheimili í miðborginni. Umsóknir 
berist á info@ourhouse.is

 atvinna óskast

Vanur smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 8645920.

TILKYNNINGAR

 einkamál



RekstRaRRáðgjöf
MáNUDagUR  31. ágúst 2015 Kynningarblað fastland, firma Consulting, dkHugbúnaður,  Calculus, kPMg og Capacent.



Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga:  Jónatan Atli Sveinsson, jonatan@365.is s. 512 5446. 
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

Aðkeypt rekstrar-
ráðgjöf er oft gulls 
ígildi. Þó er ekki síður 
mikil vægt að hlusta 
á viskuorð þeirra 
sem reynsluna hafa 
og geta miðlað dýr-
mætri reynslu sinni 
og þekkingu áfram til 
yngri stjórnenda. Og 
svo eru þau ráð líka 
ókeypis. Einn farsæl-
asti athafnamaður 
samtímans er Bret-
inn Richard Branson, 
sem iðulega er kennd-
ur við Virgin Group, 
samansafn um 400 
fyrirtækja í ólíkum 
rekstri. Hann á að 
baki hálfrar aldar feril í viðskiptum og lumar á mörgum góðum ráðum, 
meðal annars þessum: 1. Ef þú hefur ekki jákvæð áhrif á líf fólks með 
vöru þinni eða þjónustu áttu ekki að vera í viðskiptum. Fyrirtækið á að 
hafa jákvæð áhrif, bæði á viðskiptavininn en líka á starfsmenn þess. 
2. Það verður að vera gaman í vinnunni og um leið á að hugsa vel um 
starfsmenn. Gleðin er vanmetinn þáttur í rekstri fyrirtækis og einn 
sá mikilvægasti. 3. Ekki gefast upp! Það koma alltaf upp erfiðleikar í 
rekstri og þá er auðvelt að leggja árar í bát. Öllu máli skiptir að halda 
ótrauð(ur) áfram og yfirleitt ber það góðan árangur. 4. Þótt tölvupóst-
urinn sé þægilegur er mikilvægt að nota símann þegar það á við. Oft er 
tímafrekt að ráða úr vandamálum með tölvupósti og lítill misskilning-
ur getur auðveldlega orsakað stærra vandamál.

Richard hefur skrifað margar stórskemmtilega bækur og heldur út 
bloggi á vef Virgin (virgin.com/richard-branson) auk þess sem fylgja 
má honum eftir á Twitter (@richardbranson).

Ráð reyndra 
manna

Richard Branson

F jöldi íslenskra ráðgjafa 
hefur starfað v íða um 
heim undanfarin ár við 

ýmiss konar rekstrarráðgjöf til 
fyrirtækja, stofnana og sveitar-
félaga. Verkefnin eru af öllum 
stærðum og gerðum og jafn-
vel í nokkrum heimsálfum á 
hverju ári. Guðrún Högnadóttir 
er einn sex eigenda alþjóðlega 
ráðgjafarfyrirtækisins Frankl-
inCovey á Norðurlöndunum 
og hefur sem slíkur starfað 
víða um heim undanfarin við 
skemmtileg, krefjandi og fjöl-
breytt verkefni. Fyrr í ágúst-
mánuði var hún t.d. stödd í 
Namibíu við leiðtogaþjálfun 
með stjórnendateymi trygg-
ingafyrirtækisins Old  Mutual. 
„Ég var beðin um að leiða 
vinnustofur fyrir Old Mutual 
í Windhoek í Namibíu en um 
62.000 manns starfa hjá þessu 
rótgróna félagi sem var stofnað 
árið 1845 og er með starfsemi í 
Evrópu, Afríku og Asíu.“

Valdir voru 25 æðstu stjórn-
endur félagsins í Suður- Afríku 
og Namibíu til að sækja vinnu-
ferli sem kallast „Great Lead-
ers, Great Teams, Great Re-
sults“ og teygist yfir sex mán-
aða tímabil með þriggja daga 
v in nustof u, f ra m m istöðu-
mati, markþjálfun og stuðn-
ingi. „Þetta var einstaklega 
skem mt i leg t en k ref ja nd i 
verkefni. Um leið er merki-

legt að upplifa hversu fram-
a rlega Na mibíubúa r er u í 
öllum infra strúktúr, upplýs-
ingatækni, menntun og við-
skiptum.“ Í heimsókn sinni 
vann Guðrún einnig að verk-
efni fyrir Deloitte og tækni-
háskólann í Namibíu auk þess 
að funda með nokkrum opin-
berum stofnunum.

Þótt Ísland og Namibía eigi 
fátt sameiginlegt við fyrstu 
sýn eru verkefni Guðrúnar í 
þessum tveimur löndum ekki 
svo ólík og fólkið furðu líkt 
að hennar sögn. „Áskoranir 
við erlend verkefni eru svip-
uð og við innlend, bara í öðru 
stærðar samhengi og menning-
armun. Stórfyrirtæki Íslend-
inga eru oft á við litlar deild-
ir í alþjóðlegu samhengi en 
frammistaða og kraftur okkar 
fólks er síst minni! Mikilvægast 
er að greina strax þarfir við-
skiptavinarins og skilja stefnu 
og sókn félagsins. Afgerandi er 
að ganga auðmjúk inn í nýjar 
aðstæður og hlusta, læra og 
virða.“

Svipuð verkefni
Það kom henni einnig á óvart 
hversu lí kir Íslendingar og 
Namibíumenn eru. „Fyrirtæki 
eru jú bara fólk þegar upp er 
staðið og mannlegt eðli er ekki 
svo margbreytilegt þegar öllu 
er á botninn hvolft. Stjórn-

endahóparnir sem ég vinn 
með erlendis eru oftast að fást 
við mjög svipaðar aðstæður og 
íslenskir stjórnendur; mikla 
ábyrgð, mörg krefjandi við-
fangsefni, skort á forgangs-
röðun, ósk ý rar væntingar, 
takmörkuð aðföng o.s.frv. Ég 
myndi frekar vilja horfa á hvert 
fyrirtæki út frá karakter og 
getu þess, frekar en að f lokka 
þau eftir landafræði.“

Aðspurð hvort íslenskir ráð-
gjafar séu á einhvern hátt ólíkir 
þeim erlendu segir hún Íslend-
inga vera oft hörkuduglega og 
klára en þeir einangrast stund-
um í verkefnum sínum. „Hin 
klassísku íslensku einkenni 
snerpu og þrautseigju lýsa vel 
hópnum en erlendir kollegar eru 
stundum með meiri víðsýni og 
dýpri þekkingu á sínu sérsviði 
vegna margra líkra verkefna.“

Varðandi framtíðar horfur ís-
lenskra ráðgjafa erlendis segir 
hún þær vera nokkuð góðar. 
„Fjöldi íslenskra ráðgjafa hefur 
meðal annars starfað erlendis 
vegna sérþekkingar sinnar í 
sjávarútvegi og í orkugeiran-
um. Ég tel þekkingu og reynslu 
íslenskra ráðgjafa geta nýst 
á f lestum sviðum, ekki síst á 
sviðum hönnunar, hugbúnað-
ar og heilbrigðismála. Þar sem 
saman fer þekking, þrautseigja 
og öf lugt netverk eru íslensk-
um ráðgjöfum allir vegir færir.“

Gengur auðmjúk inn í nýjar aðstæður
Þótt verkefni íslenskra rekstrarráðgjafa erlendis séu stundum í fjarlægum löndum og álfum eru þau oft furðu lík þeim íslensku. 
Fyrirtækin samanstanda af fólki og mannlegt eðli er ekki svo margbreytilegt þegar öllu er á botninn hvolft.

Stund milli stríða í Namibíu í upphafi ágúst. MYND/ÚR EINKASAFNI

,,Stjórnendahóparnir sem ég vinn með erlendis eru oftast að fást við mjög svipaðar 
aðstæður og íslenskir stjórnendur,” segir Guðrún Högnadóttir ráðgjafi og einn eigenda 
alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins FranklinCovey á Norðurlöndunum.  MYND/GVA

Við leggjum áherslu á að 
létta v iðsk iptav inum 
okkar lífið,“ segir Silja 

Dögg Ósvaldsdóttir, f ram-
kvæmdastjóri Fast land, en 
fyrir tækið veitir alla bókhalds-
þjónustu fyrir fyrirtæki, ein-
staklinga og félagasamtök.

Stór hluti af starfsemi Fast-
land er einnig ráðgjöf til ein-
staklinga og félaga. „Við getum 
til dæmis leiðbeint einstak-
lingum um hvenær best er að 
setja eigin rekstur yfir í félaga-
form til að takmarka skatta-
áhrif á tekjur og slíkt,“ segir 
Silja en einnig geta starfsmenn 
Fastland rýnt í reksturinn um 
leið og bókhaldið er fært og 
þannig ráðlagt fyrirtækjum 
hvernig þau geti hagrætt.

Fagleg vinnubrögð eru eitt 
af aðalsmerkjum Fastland. 
Silja tekur sem dæmi að bók-
hald fyrirtækja sé fært um leið 
og gögn berist. „Með því móti 
gefur bókhaldið ávallt rétta 
stöðu af málum, sem hjálp-
ar stjórnendum að byggja upp 
fyrirtæki sitt og horfa fram á 
veginn.“

Að sama skapi er eftirfylgni 
mjög góð. „Við fylgjumst vel 
með öllum breytingum sem 

verða og höldum öllu í réttu 
horfi,“ segir Silja og bendir á að 
viðskiptavinir eigi ávallt auð-
velt aðgengi að starfsmönn-
um Fastland sem leggi mikið 
upp úr persónulegri þjónustu. 
Þannig fá viðskiptavinir út-
hlutað eigin tengiliðum á Fast-
land sem þekkja öll mál sem 

tengjast fyrirtæki viðkomandi. 
„Það tryggir að viðskiptavinir 
okkar fá úrlausn sinna mála á 
auðveldan hátt og þurfa ekki 
að bíða lengi eftir svörum.“

Fastland ehf. er til húsa að 
Höfðabakka 9 á sjöttu hæð. 
Nánari upplýsingar má finna 
á www.fastland.is.

Létta áhyggjum af 
viðskiptavinum
Aðalsmerki Fastland eru fagleg vinnubrögð, eftirfylgni og gott aðgengi að 
þjónustu. Fastland veitir heildarlausn varðandi bókhald, launamál og 
ársuppgjör ásamt samskiptum við skattayfirvöld.

Silja Dögg ásamt hressum samstarfskonum sínum á Fastland. MYND/GVA
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Þjónusta sú sem Firma Con
sulting veitir er í megin
atriðum þríþætt. Í fyrsta 

lagi er veitt aðstoð við kaup, 
sölu og sameiningu fyrirtækja, 
oftast að millistærð, en Firma 
Consulting skilgreinir milli
stærð fyrirtækja í áætluðu verð
mæti eða veltu frá tvö hundr
uð milljónum króna upp í tvö  

þúsund  milljónir. „Í öðru lagi 
framkvæmum við verðmöt á 
fyrirtækjum af öllum stærðum. Í 
þriðja lagi veitum við marghátt
aða rekstrarráðgjöf, ef við teljum 
okkur geta orðið að gagni,“ segir 
Magnús Hreggviðsson, aðalráð
gjafi fyrirtækisins. „Sú ráðgjöf 
getur verið margháttuð. Má þar 
nefna almenna rekstrarráðgjöf, 

ráðgjöf við uppstokkun, endur
skipulagningu og margt fleira 
tengt rekstri fyrirtækja.

Það sem einkennir þjónustu 
Firma Consulting er að sögn 
Magnúsar vönduð vinnubrögð 
með góða fagmennsku. „Þá má 
vekja athygli á því að við erum 
sjálfstætt lítið ráðgjafarfyrir
tæki, sem er óháð öðrum, þar 
með talið fjármálastofnunum.“

Víðtæk reynsla
Magnús er cand.oecon. úr Há
skóla Íslands og hefur víðtæka 
reynslu úr viðskiptalífinu. Hann 
starfaði sem endurskoðandi, ráð
gjafi og fyrirtækja og fasteigna
sali í rúman áratug. Síðar at
hafnamaður og frumkvöðull í 
útgáfu, fasteignarekstri og „land
development“ (Smárahvammi) 
til fjölda ára. Fyrir rúmum tíu 
árum ákvað hann að nýta marg
háttaða reynslu sína, stofnaði 
ráðgjafarfyrirtækið Firma Con
sulting og sneri sér að ráðgjöf við 
kaup, sölu og sameiningu fyrir
tækja auk margháttaðra ráð
gjafar starfa.

„Reynsla mín úr athafnalíf
inu, fyrst sem sérfræðingur og 
síðar athafnamaður í viðamikl
um rekstri, hefur komið mörg
um að notum í verkefnum Firma 
Consulting. Vegna mikil lar 
reynslu minnar tel ég mig geta 
sett mig betur í spor viðskipta
vina í margháttuðum viðfangs
efnum þeirra,“ segir Magnús.

Magnús hefur mótað nákvæmt 
söluferli í meðferð Firma Con
sulting við sölu fyrirtækja. Þar 
leggur hann ríka áherslu á ná
kvæma skilgreiningu verkefna 
fyrir viðskiptavini og fyrir fram 
sem nákvæmasta verðlagningu 

á þjónustunni. Mikil áhersla 
er lögð á nákvæmni í sölumeð
ferð og vandaðan frágang við 
kaup, sölu og sameiningu fyrir
tækja. Söluferli Firma Consult
ing er skilgreint á vef félagsins, 
www.firmaconsulting.is, og er í 
megin atriðum þannig:

A) Nákvæmur samningur um 
sölu (eða kaup/sameiningu), 
sem skilgreinir vel skyldur 
beggja.

B) Heildarúttekt Firma Consult
ing á stöðu félagsins og verð
mat.

C) Vönduð sölumeðferð og sölu
viðræður.

D) Nákvæmir og vandaðir samn
ingar við kaup, sölu og sam
einingu með a l la enda 
hnýtta.

Magnús segir flesta viðskipta
vini óska eftir því sem hann 
nefnir hljóðláta sölumeðferð. 
„Við búum í litlu samfélagi og er 
ósk flestra viðskiptavina okkar 
að við finnum traustan kaup
anda án þess að viðskiptavinir 
og starfsmenn frétti til að skapa 
ekki möguleika á óróa í rekstri 
fyrirtækisins. Þetta getur verið 
vandasamt í litlu samfélagi þar 
sem flest fréttist.“

Traust í viðskiptalífinu  
heldur að aukast
Aðspurður segist Magnús sjá 
merki þess að traust í viðskipta
lífinu sé heldur að aukast. Hann 
segir umhverfi við sölu fyrirtækja 
hafa breyst mikið á síðustu árum.

„Fyrst eftir hrun fjármálakerf
isins árið 2008 versnaði afkoma 
fyrirtækja mjög. Traust einstak
linga í viðskiptalífinu minnkaði 
innbyrðis til muna vegna óvand

aðrar og glannalegrar framgöngu 
margra helstu og þekktustu við
skiptamanna landsins. Eins vegna 
slakara viðskiptasiðferðis margra 
annarra en áður var. Traust fjár
málastofnana á viðskiptamönn
um minnkaði og traust einstak
linga á fjármálastofnunum sömu
leiðis.“ Nú er ástandið hvað varðar 
sölu fyrirtækja heldur að lagast. 
Afkoma fyrirtækja hefur batnað 
og segir Magnús að traust í við
skiptalífinu sé að aukast. Traust 
viðskiptamanna á stjórnvöldum 
eykst sömuleiðis, en það minnk
aði mikið við hrunið og fyrstu árin 
eftir það.

Að sögn Magnúsar þarf að 
gæta fyllstu varúðar við kaup, 
sölu og sameiningu fyrirtækja 
og viðhafa vönduð vinnubrögð 
í hvívetna. „Þannig má koma í 
veg fyrir að eitthvað fari úrskeið
is í viðskiptum með fyrirtæki. 
Okkar helsti styrkur eru vönd
uð vinnubrögð, nákvæmni og 
áreiðanleiki í allri þjónustu fyr
irtækisins. Hið vandaða söluferli 
og frágangur sölu á fyrirtækjum 
hjá Firma Consulting hefur á 
fyrsta áratug félagsins skilað sér 
í að engin vandamál hafa komið 
upp í kringum og/eða eftir frá
gang þeirra viðskipta. Sú við
leitni okkar að freista þess að 
gera bæði seljendur og kaup
endur ánægða með viðskipt
in hefur tekist, að því er ég best 
veit, í öllum tilvikum á þessum 
tíma,“ segir Magnús.

Firma Consulting er til húsa 
að Þingaseli 10, 109 Reykjavík. 
Nánari upplýsingar er að finna 
á firmaconsulting.is og einnig 
í símum 8966665 eða 8208800. 
Veffang Magnúsar er magnus@
firmaconsulting.is
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Vandvirkni í hávegum höfð
Ráðgjafarfyrirtækið Firma Consulting sérhæfir sig í fyrirtækjaráðgjöf. Það veitir m.a. aðstoð og ráðgjöf við kaup, sölu og sameiningu 
fyrirtækja. Firma Consulting veitir jafnframt margháttaða rekstrarráðgjöf. Vönduð vinnubrögð eru aðalsmerki fyrirtækisins.

Magnús hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu sem hefur komið viðskiptavinum hans að góðum notum. 



Hýsingaumhverfið dkVistun 
er þróað í kringum okkar 
viðskiptavini sem nota 

dk viðskiptahugbúnaðinn. Það 
er algengt að fyrirtæki séu með 
alhýsingu hjá okkur og geti þá 
einbeitt sér að kjarnastarfsemi 
í fyrirtæki sínu,“ segir Brynjar 
Hermannsson, tölvunarfræð-
ingur og tæknistjóri hýsingar 
hjá dkVistun.

Af hverju hýsingaþjónusta?
„Kostirnir við að útvista til 
okkar utanumhaldi á gögnum 
og aðgangi að þeim eru umtals-
verðir og þá sérstaklega varð-
andi öryggismál. Fyrirtæki 
gerir samning við okkur um 
vistunaraðgang fyrir sína not-
endur, endurskoðendur og bók-
arar geta til að mynda fengið 
aðgang að gögnum viðkomandi 
fyrirtækis sé þess óskað. Allt er 
þá inni í miðlægum grunni og 
engir gagnaflutningar þurfa að 
eiga sér stað fram og aftur en 
allur aðgangur að gögnum fer 
að sjálfsögðu eftir skilgreind-
um ferlum.

Viðskiptavinir komast inn í 
sitt skrifstofuumhverfi hvaðan 
sem er úr heiminum. Fólk getur 
verið með fartölvuna sína á 
ferðinni og loggað sig inn í vist-
unina okkar og unnið, hvar sem 
það er statt.

Kostnaður við vistunarþjón-
ustuna er einnig fyrirsjáan-
legur. Viðskiptavinir sjá strax 
hvað þarf að borga á mánuði og 
hvað er innifalið í því mánaðar-
gjaldi,“ útskýrir Brynjar.

„Þá sjáum við um afritun 
gagna og viðhald á kerfum en 
örugg afritun skiptir gríðar-

legu máli. Við rekum okkur sí-
fellt á að afritunarmál eru í 
ólestri, sérstaklega hjá fyrir-
tækjum sem eru ekki af þeirri 
stærðargráðu að hafa sérstakan 
starfsmann eða deild sem sinn-
ir tölvumálum. All nokkur mál 
koma upp á hverju ári þar sem 
eitthvað bilar, enginn kemst 
inn í kerfin og engin afrit eru 
til.“

Fyrir hverja er dkVistun?
„Fyrirtæki af ýmsum toga og 
öllum stærðum nýta þjónustu 
dkVistunar,“ segir Brynjar. „Allt 
frá einstaklingum með verk-
takaþjónustu og upp í stærstu 
fyrirtækin sem eru með tugi 
notenda í hýsingu þess fyrir-
tækis. Hægt er að velja um mis-
munandi þjónustu. Kerfisleið I 
er einfaldasti pakkinn, þá hefur 
viðskiptavinurinn aðgang inn 
í vistunina okkar og dk kerf-
ið, sem hann annaðhvort á eða 
leigir af okkur. Við tryggjum að 
öll leyfi séu í lagi og uppfærum 
kerfin þegar þarf. Í Kerfis leið II 
fær viðskiptavinurinn þar að 
auki aðgang að Word og Excel, 
tölvupósti og f leiru. Stærstu 
fyrirtækin eru að hýsa aðra 
hluti, ýmiss konar sérlausnir 
sem þá eru gerðir sérsamning-
ar um.

Öryggi er aðalatriði
Brynjar segir Íslendinga grand-
varalausa þegar kemur að 
öryggis málum. Stjórnendur 
fyrirtækja verði að veita fjár-
muni í öryggismál. Ákveðin 
vakning hafi þó orðið á undan-
förnum árum.

„Öryggi verður alltaf stóra 

málið og ekki bara mál not-
enda heldur líka stjórnenda fyr-
irtækja. Við hjá dkVistun leggj-
um þunga áherslu á öryggis mál 
og veitum ekki upplýsing-
ar í gegnum síma. Allar fyrir-
spurnir varðandi aðgang þurfa 
að fara eftir ákveðnum leið-
um og við höfum samband við 
ákveðinn tengilið hjá viðkom-
andi fyrirtæki. Allar beiðnir um 
aðgang að gögnum, týnd lykil-
orð og fleira þurfa að koma frá 
honum. Þar fyrir utan þarf að 
eiga við vírusa og tölvuþrjóta 

sem reyna að brjótast inn í for-
rit, að notendur komist ekki inn 
í gögn annarra og að aðgengi að 
vélbúnaðarkerfum í hýsingarsal 
sé tryggt. Þá þarf afritun gagna 
að vera trygg.“

Stöðugur vöxtur
„dk Viðskiptahugbúnaðarkerf-
ið er gríðarlega útbreitt og við 
erum sérfræðingar í því. dkVist-
un er því eðlilegasti kosturinn 
þegar kemur að því að hýsa við-
skiptakerfið okkar en að auki 
bjóðum við allar aðrar lausnir 

ef viðskiptavinir kjósa svo. Við 
leggjum mikla áherslu á góðar 
græjur. Þróunin í tölvugeiran-
um er gríðarlega ör og við erum 
dugleg að viðhalda kerfum og 
endurnýja vélbúnað reglulega. 
dkVistun hefur vaxið gífurlega, 
um og yfir 25 prósent á hverju 
ári, og þessi þróun er okkar frá-
bæra viðskiptamannahópi að 
þakka og ekki síður frábæru 
og öflugu starfsfólki. Í dag eru 
4.500 notendur í dkVistun sem 
hafa aðgang að tæplega 6.000 
fyrirtækjum.“

Örugg hýsing gagna
Fyrirtækið dk hugbúnaður hefur í rúman áratug hannað og þróað viðskipta- og upplýsingakerfi fyrir íslensk fyrirtæki og skapað 
viðskiptalausnir sem stuðla að vexti og velgengni viðskiptavina. Sífellt fleiri fyrirtæki sjá sér hag í að fjárfesta í notendavænum 
viðskiptahugbúnaði sem stuðlar að betri rekstri og arðsemi. Árið 2006 var hýsingarþjónustan dkVistun sett á fót en dkVistun býður 
upp á heildarlausn í hýsingu forrita og gagna. Hýsingarþjónustan dkVistun hefur vaxið gífurlega eða um og yfir 25 prósent á ári.

Brynjar Hermannsson, tölvunarfræðingur og tæknistjóri hýsingar hjá dkVistun og Þorvaldur Hafdal kerfisstjóri.  „dk Viðskiptahug-
búnaðarkerfið er gríðarlega útbreitt og við erum sérfræðingar í því. dkVistun er því  eðlilegasti kosturinn þegar kemur að því að hýsa 
viðskiptakerfið okkar.” 

„dkVistun hefur vaxið gífurlega, um og yfir 25 prósent á hverju ári, og þessi þróun er okkar frábæra viðskiptamannahópi að þakka og ekki síður frábæru og öflugu starfsfólki.”  mynd/Anton 
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Nytsamleg námskeið
Hægt er að finna ýmis nám-
skeið sem nýtast vel þeim sem 
standa í rekstri fyrirtækja eða 
huga að slíku. Sem dæmi um 
slíkt má nefna námskeiðið „Leiðir 
til árangurs í rekstri“ sem fram 
fer í Opna háskólanum þann 19. 
október frá 13 til 16.

Á námskeiðinu verður farið 
yfir nokkrar leiðir sem aukið geta 
árangur við rekstur. 
Markmiðið er að við lok nám-
skeiðs hafi nemendur undir 
höndum einfalda aðferðafræði 
sem bætt geti rekstur og stjórnun 
til muna og þar með stuðlað að 
auknum rekstrarárangri. 
Námskeiðið er blanda af hefð-
bundnum fyrirlestrum sem og 
vinnustofum. 
Það er byggt upp út frá fjórum 
þáttum: viðskiptavininum, rekstr-
inum, mannauðnum og stefnu-
mörkun.

Leiðbeinandi er Sigríður Hrefna 
Hrafnkelsdóttir, framkvæmda-
stjóri smásölusviðs hjá Olíu-
verslun Íslands hf. Skráningar-
frestur er til 12. október en nánari 
upplýsingar má finna á www.
ru.is/opnihaskolinn. 
Þess má geta að flest stéttarfélög 
niðurgreiða hluta námskeiðs-
gjalda fyrir sína félagsmenn.

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Okkar markmið er að stuðla að heilbrigðum rekstri fyrirtækja 
og er fjármálaviðtal liður í þeirri viðleitni. Ef til vill getum við 
bent á leiðir til að bæta reksturinn enn frekar því lengi getur 
gott batnað.

       Ávinningur viðtalsins er meðal annars:

• Fyrirtækinu gefst tækifæri til að kynna reksturinn og 
þarfir sínar

• Veittar eru upplýsingar um hvernig kennitölur geta nýst 
við reksturinn

• Möguleikar á endurfjármögnun eru ræddir ef við á

• Viðtalið er endurgjaldslaust 

Pantaðu fjármálaviðtal á islandsbanki.is/fyrirtæki  
og við munum hafa samband við þig.

Við bjóðum  
fjármálaviðtal

Þjónusta við fyrirtæki

Þurfa að hafa góða samskiptahæfni
Góðir markaðsmenn og ráðgjafar þurfa að búa yfir ákveðnum eiginleikum. Eiginleikum sem 
nýtast vel þegar veita á öðrum ráð og aðstoða við rekstur fyrirtækja þeirra. Meðal þessara 
eiginleika eru:

l Leiðtogahæfni. Markaðsmenn þurfa að vera leiðandi og geta blásið öðrum baráttuanda 
í brjóst til þess að koma ákveðinni hugsjón til skila. Þeir þurfa að geta stjórnað ólíkum 
teymum til að ná sameiginlegu markmiði.

l Góð félagsleg samskipti. Til þess að ná árangri sem ráðgjafi þarf viðkomandi að vera 
hæfur á öllum sviðum samskipta.

l Samningatækni. Fólk sem gefur öðrum ráð þarf að búa yfir góðri samningatækni til 
þess að sameina ólíka einstaklinga með mismunandi markmið og þarfir.

l Bjartsýni og seigla. Fólk í markaðsbransanum er þekkt fyrir að vera duglegt og ákveðið 
í því að ná markmiðum sínum. Bjartsýni og seigla eða ákveðni eru því kostir sem það 
fólk býr oft yfir.

Ánægt starfsfólk
Mikilvægasta eign hvers fyrir-
tækis er ánægja starfsfólksins. 
Ánægt starfsfólk vill halda í starfið 
sitt, sem gerir það viljugra til að 
standa sig vel. Launin eru mikil-
vægur þáttur í því að viðhalda 
starfsánægju en strax á eftir fylgir 
góður starfsandi, skemmtileg 
verkefni og skilningsríkur vinnu-
veitandi. Og stundum er fólk 
jafnvel tilbúið til að sætta sig við 
lægri laun ef hinum þáttunum 
er fullnægt. Það margborgar sig 
að bjóða góðu starfsfólki upp 
á sveigjanlegan vinnutíma og 
skemmtileg verkefni öðru hvoru, 
halda veglega árshátíð og gefa 
fallegar jólagjafir. Og það sakar 
ekki að hringja á ísbílinn þegar 
veður leyfir.
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Hjá Calculus viðskiptalausnum 
geta einstaklingar í rekstri og 
minni fyrirtæki fengið marg
víslega þjónustu. Starfsfólk 
fyrir tækisins hefur víðtæka og 
áralanga reynslu af flestu því 
sem viðkemur rekstri fyrir
tækja. „Við leggjum mikið upp 
úr að veita persónulega þjón
ustu sem hentar hverjum og 
einum. Við leggjum áherslu 
á að þjónusta einstaklinga í 
rekstri og og minni fyrirtæki 
og gæta trúnaðar í öllum okkar 
samskiptum,“ segir  Steinunn 
Ásgerður Frímanns dóttir  
Blöndal, framkvæmdastjóri 
Calculus.

Steinunn segir stefnu fyrir
tækisins vera að þjóna við
skiptavinum sínum sem best og 
að vera leiðandi í að veita pers
ónulega gæðaþjónustu. „Við 
sjáum um alla bakvinnslu fyrir 
bæði fyrirtæki og einstaklinga, 
svo sem bókhald, launaútreikn

inga, skattauppgjör, virðisauka
skattskil, frágang opinberra 
gjalda, milliuppgjör og ársupp
gjör. Við hugsum í lausnum og 
vandamál eru ekki til. Ánægðir 
viðskiptavinir eru okkar mark
mið,“ segir hún og brosir.

Nýir viðskiptavinir velkomnir
Calculus viðskiptalausnir var 
stofnað árið 2004 og rekur  
einnig fasteignasöluna Fiduc 
fasteignir. Fyrirtækið er til húsa 
að Grensásvegi 22. Hjá Calcu
lus starfa þrír viðskiptafræð
ingar og þar af einn með meist
aragráðu í vöru og aðfanga
keðjustjórnun og annar með 
löggildingu í fasteignasölu. „Í 
dag þjónar fyrirtækið breið
um hópi viðskiptavina vítt og 
breitt um landið. Þar má meðal 
annars nefna verslanir, fram
leiðslufyrirtæki, listamenn, 
kvikmyndagerðarmenn, kvik
myndaframleiðendur,  bændur, 

network marketing, snyrti og 
hárgreiðslustofur, minni út
gerðir og verktaka með þunga
vinnuvélar.“

Starfsfólki Calculus finnst 
mikilvægt að viðskiptavinir 
fyrir tækisins nýti tímann sinn 
vel í það sem mestu máli skipt
ir í þeirra rekstri, það geti séð 
um alla skriffinnskuna. „Við 
viljum að fyrirtækjaeigendur 
og rekstraraðilar geti einbeitt 
sér að sinni kjarnastarfsemi og 
við sjáum til þess að annað sé í 
lagi hjá þeim. Við veitum bæði 
fyrir tækjaráðgjöf og rekstrar
ráðgjöf, einnig fjármálaráðgjöf 
til einstaklinga og fyrirtækja. 
Auk þess gerum við verðmat á 
fyrirtækjum og greiningu árs
reikninga,“ útskýrir Steinunn.

Hún bætir við að fyrir tækið 
veiti einnig ráðgjöf varðandi 
vörustjórnun, þar með talið 
innkaup, birgðahald og dreif
ingu, og geri hagkvæmnis

áætlanir, kostnaðargreining
ar, rekstraráætlanagerð og sjái 
um tollskýrslugerð. Einnig taki 
þau að sér að aðstoða fólk með 
uppgjör og lokun dánarbúa. Þá 
taka þau einnig að sér að koma 

og vinna ákveðin verkefni inni 
í fyrirtækjum og/eða veita ráð
gjöf ef um það er beðið.

„Ný ir v iðskiptav inir eru 
ávallt velkomnir og tökum við 
þeim fagnandi.“

Vandamál eru ekki til hjá 
Calculus viðskiptalausnum
Starfsfólk Calculus leggur mikið upp úr því að veita persónulega þjónustu og gæta trúnaðar í öllum samskiptum. Hjá fyrirtækinu 
starfar reynslumikið og hæft fólk.

Steinunn Ásgerður Frímannsdóttir Blöndal, framkvæmdastjóri Calculus, ásamt þeim 
Klöru Guðbjörnsdóttur og Freysteini Barkari Barkarsyni. 

Ein grunnforsenda góðs ár
angurs fyrirtækja á sam
félagsmiðlum er sk ý r 

stefna. Oft hafa fyrirtæki þó 
ekki myndað ákveðna stefnu 
fyrir hvað fyrirtækið stend
ur og hvað það vill tengja sig 
v ið á samfélagsmiðlum að 
sögn Kristínar Ragnarsdóttur, 
sem stýrir nýrri deild PIPARS\
TBWA sem heitir DAN (Digital 
Arts Network). Hún segir það 
sérstaklega eiga við um minni 
fyrirtæki hér á landi. „Sé ekki 
skýr stefna til staðar getur verið 
ansi erfitt og mikill hausverkur 
að finna til efni fyrir samfélags
miðlana sem er áhugavert.“

Til að tala sömu röddu á sam
félagsmiðlum er mjög mikil
vægt að allir séu meðvitaðir um 
stefnu fyrirtækisins og vinni 
samkvæmt henni. „Vel upplýstir 
starfsmenn sem vinna að sömu 
markmiðum eru gulls ígildi. 
Eigi það að ná fram á sam
félagsmiðlum er nauðsynlegt 
að allar deildir séu meðvitaðar 
um það markaðsefni sem fer út 
og að allir viti og geti brugðist 
skjótt við.“

Margir möguleikar standa 
fyrirtækjum til boða þegar 
kemur að samfélagsmiðlum en 
á Íslandi er Facebook langvin
sælastur þeirra. „Um 89% Ís
lendinga eru á Facebook og þar 
vill fólk fyrst og fremst sjá pers
ónulegar færslur. Það er mjög 
gaman að sjá fyrirtæki vera á 
persónulegu nótunum enda 
kann fólk að meta það og nær 
fyrir vikið betri tengingu við 
fyrirtækið. Þannig virkar oft 
betur að vera með myndir sem 
einfaldlega eru teknar á síma 

frekar en hefðbundnar auglýs
ingamyndir.“

Hægt að bregðast skjótt við
Einnig skiptir máli að svara 
skjótt og að líta á miðilinn sem 
samskiptaform. „Að svara ekki 
er eins og að taka ekki upp sím
ann á símaveri. Því þarf alltaf að 
vera vakandi og skilja mikilvægi 
miðilsins. Hann er einnig mjög 
gott tækifæri fyrir fyrirtæki að 
skynja betur hvað viðskiptavin
urinn hefur að segja um vöruna 
eða þjónustuna. Það heyrast oft 
raddir á samfélags miðlum sem 
gætu hafa farið fram hjá starfs
mönnum fyrirtækisins og þá 
er hægt að grípa inn í umræð
ur sem eru neikvæðar með já
kvæðu og uppbyggilegu við
móti.“

Hún segir lítið þýða að fara í 
vörn ef um neikvæða gagnrýni 
sé að ræða heldur sé ávallt skyn
samlegast að hlusta á viðskipta
vininn, hann er jú það verð
mætasta sem fyrirtækið hefur. 
„Umræðurnar eiga sér því ekki 
lengur bara stað á kaffistofum 
hér og þar um bæinn heldur eru 
orðnar opinberar og það er mjög 
jákvætt því þá er hægt að bregð
ast við þeim.“

Sem fyrr segir er Facebook 
vinsælasti miðillinn hérlend
is eins og erlendis. Hún segir 
þann miðil gefa fyrirtækjum 
möguleika á að snerta á fólki 
sem hefur ekki tengst fyrirtækja
síðunni með nokkrum hætti, t.d. 
með auglýsingum bæði í frétta
veitunni sem og í auglýsinga
plássum. „Snapchat hefur  einnig 
komið mörgum á óvörum og 
nýtur gríðarlegra vinsælda, enda 

næstvinsælasti samfélagsmið
illinn hér á landi en 46% lands
manna nota hann. Hann er þó 
þannig uppbyggður að fólk verð
ur að vera búið að skrá fyrirtæk
ið sérstaklega til að geta fylgst 
með því. Þau senda „snöpp“ í 
„my story“ og það er ekki eins 
líklegt að þú horfir á það eins og 
ef sent væri beint til þín frá vini. 

Þannig getur miðillinn ekki náð 
til eins margra og Facebook en 
getur þó verið mjög árangurs
ríkur.“

Twitter er vinsæll víða um 
heim en hefur ekki náð eins 
mikilli útbreiðslu hér að sögn 
Krist ínar. „Facebook v irð
ist hafa mettað markaðinn 
fljótt hér. Kannski er fólk bara 

ánægt með það og vill ekk
ert f lækja hlutina neitt frekar. 
Twitter lifnar samt sem áður 
vel við þegar ákveðnir atburð
ir eru í gangi eins og Eurovision 
eða stórir íþróttaleikir. Eins er 
miðillinn frábær á samkomum, 
t.d. ráðstefnum, en það er aldrei 
eins gaman að vera á Twitter og 
þá!“

Skýr stefna skiptir öllu máli
Samfélagsmiðlar skipta sífellt meira máli í rekstri fyrirtækja og stofnana. Miklu máli skiptir að stefna fyrirtækis sé skýr þegar þeir 
eru nýttir og að allir starfsmenn sé meðvitaðir um hana.

Kristín Ragnarsdóttir stýrir nýrri deild PIPARS\TBWA sem heitir DAN (Digital Arts Network).  MYND/GVA
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Í harðri 
samkeppni getur 

árangur fyrirtækja og 
stofnana ráðist af því 
með hve hagkvæmum 
hætti þau ná að nýta sér 
upplýsingatæknina.

Undanfarin ár hefur um
ræðan um skýja lausnir 
farið hátt og eins og gjarn

an vill verða með nýjungar hafa 
væntingar og fullyrðingar oft og 
tíðum verið nokkuð öfgakenndar 
á meðan markaðurinn hefur verið 
að átta sig á þeim tækifærum sem 
felast í lausnum á þessu rekstrar
formi. „Lausnamengi skýjalausna 
hefur vaxið gríðarlega á undan
förnum árum og þótt margir eigi 
kannski  erfitt með að átta sig ná
kvæmlega á eðli hugtaksins og 
hafi ekki hugmynd um merk
ingu IaaS, PaaS og SaaS þá þekkja 
flestir lausnir eins og  Office 365, 
Gmail, Dropbox og Salesforce 
og hafa jafnvel heyrt að Amazon 
geri meira en að selja bækur á net
inu,“ segir Árni Þór Jónsson, verk
efnastjóri á ráðgjafarsviði KPMG. 
„Þó að skýjalausnir séu í sjálfu 
sér ekki ný tækni og mun eldri en 
sjálft skýjahugtakið, þá er þetta 
önnur högun og rekstrarform á 
upplýsingakerfum en flest kerfi 
hafa byggt á til þessa. Með skýja
lausnum skapast mörg tækifæri 
til að ná fram meiri hagkvæmni 
á ýmsum sviðum og auka veru
lega sveigjanleika samanborið við 
það rekstrarform sem hefur verið 
ríkjandi til þessa.“

Nýrri fyrirtæki nota skýjalausnir
Flest bendir til að skýjalausn
ir séu nú orðnar ríkjandi val
kostur fyrirtækja sem eru í örum 
vexti eða byggja á nýsköpun og 
vöruþróun. „Það er einnig at
hyglisvert hve mikill munur er 
á högun upplýsingakerfa meðal 
fyrirtækja sem hafa vaxið síðustu 
fimm ár á tímum skýjalausna 
annars vegar og rótgrónari fyrir
tækja hins vegar. Það er afar ólík
legt að innan veggja þessara ungu 
fyrirtækja sé að finna hefðbund
in tölvurými með netþjónum og 
oft eru vinnustöðvar starfsmanna 
eini vélbúnaðurinn í bókum 
félagsins,“ segir Árni.

Ekki bara kostnaðarhagræðing
Umræðan um sk ý ja lausnir 
hefur að miklu leyti verið drif
in af áherslum á kostnaðarhag
kvæmni. Í skýrslu sem KPMG gaf 
út nýlega eru hins vegar athyglis
verðar niðurstöður sem sýna að 
stjórnendur eru farnir að leggja 
aukna áherslu á aðra kosti skýja
lausna. Skýrslan (2014 KPMG 
Cloud Survey Report) birtir 
niður stöður könnunar sem náði 
til yfir fimm hundruð stjórnenda 
alþjóðlegra fyrirtækja um við
horf og reynslu þeirra af skýja
lausnum. „Kostnaðarhagræð
ing er enn í efsta sæti yfir helstu 
ástæður innleiðingar en áhersla 
hefur aukist verulega á aðra þætti 
eins og að virkja betur hreyfan
lega starfsmenn (mobile work
force), gagnagreiningu, nýsköp
un, bætta verkferla og samskipti 
við viðskiptavini og samstarfs
aðila.“

Niðurstöður  könnunarinnar 
sýndu að stjórnendur töldu að 
með innleiðingu skýjalausna 
hefðu þeir náð að bæta afkasta
getu fyrirtækisins, auka sjálf
virkni, lækka rekstrarkostnað og 
stytta innleiðingartíma lausna. 
Einnig að þeir meti árangur inn
leiðingar umtalsvert betur nú 

samanborið við niðurstöður 
sömu könnunar frá árinu 2012.

Skýjalausnir mæta auknum kröfum
Væntingar starfsmanna til starfs
umhverfis hafa breyst og nú þykir 
sjálfsögð krafa að hafa fullt að
gengi að öllum upplýsingakerf
um sem á þarf að halda hvar og 
hvenær sem er óháð staðsetningu. 
Þá hafa væntingar viðskiptavina 
sömuleiðis tekið miklum breyt
ingum og nýjar kynslóðir notenda 
ætlast til að geta átt samskipti 
og sótt þjónustu með rafræn
um hætti. „Skýjalausnir auðvelda 
fyrir tækjum að mæta þessum 
breytingum og gera fyrirtækjum 
og stofnunum kleift að laga inn
viði hraðar að breyttum viðskipta
kröfum. Þá er umhverfi til nýsköp
unar og vaxtar mun hagstæðara 
þar sem fjárfestingar í upplýsinga
kerfum fylgja betur eftir vaxandi 
umfangi,“ útskýrir Árni.

Í könnuninni kemur fram að 
öryggi og gagnavernd er stærsta 
áhyggjuefni stjórnenda og er lík
lega ein helsta ástæða þess að inn
leiðingar skýjalausna fóru hægt af 
stað í fyrstu en nálgun stjórnenda 
hefur þróast í þá átt að áhersla á 
þessa þætti hefur orðið sterk
ari en á fjárhagslegt hagræði. 
„Spurningarnar sem þeir spyrja 
sig eru því ekki lengur „á ég að 
fara í skýið?“ heldur,„hvernig lág
marka ég áhættuna af því að vera 
í skýinu?“. Þessi umræða er einnig 
í gangi hérna heima og höfum við 
aðstoðað fjölmarga aðila í þessum 
efnum.“

Upplýsingatæknin nýtt
Umræða um skýjalausnir snertir 
ekki aðeins upplýsingatæknideild
ina því upplýsingatæknin er órof
inn og samþættur hluti af rekstri 
fyrirtækja og stofnana og snertir 
beint eða óbeint flesta ferla í dag
legum rekstri. Það er því mikil vægt 
að skipulag og rekstur upplýsinga
tæknimála sé skilvirkur og styðji 
við stefnu og framtíðarsýn.

„Í harðri samkeppni getur ár
angur fyrirtækja og stofnana ráð
ist af því með hve hagkvæmum 
hætti þau ná að nýta sér upplýs
ingatæknina. Þróun í upplýsinga
tækni er afar hröð og ný tækifæri 
til hagnýtingar í rekstri koma 
stöðugt fram. Því er mikilvægt 
fyrir stjórnendur að meta reglu
lega hvort upplýsingatæknimál
um sé fyrirkomið á sem skilvirk
astan hátt. Ekki er víst að skipu
lag sem hefur reynst vel til þessa 
sé hagkvæmasta leiðin til þess að 
styðja félagið áfram og getur jafn
vel reynst nauðsynlegt að ráðast 
í breytingar til að viðhalda sam
keppnishæfni,“ segir Árni.

Hann bætir við að það sé eðli
legt að rótgróin fyrirtæki og stofn
anir sem hafa verið í rekstri til 
lengri tíma staldri aðeins við áður 
en högun innviða sem þau hafa 
treyst á sé umbylt og stjórnend
ur séu tvístígandi varðandi nýjar 
áskoranir og ógnir sem því fylgir. 
„Algengast er að slík umhverfi séu 
blönduð þar sem skýjalausnir eru 
innleiddar fyrir tiltekin hlutverk 
og samþættar við önnur kerfi, 
enda fjarri því að vera sjálfgefið að 
hagkvæmt sé að skipta eldri kerf
um út eða að skýjalausnir séu eini 
kosturinn við endurnýjun kerfa.“
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Er léttskýjað hjá þér?
Stjórnendur fyrirtækja telja að með innleiðingu skýjalausna hafi þeir náð að bæta afkastagetu fyrirtækisins, auka sjálfvirkni, lækka 
rekstrarkostnað og fleira. Umræðan um skýjalausnir þroskast og áherslur breytast.

„Í harðri samkeppni getur árangur fyrirtækja og stofnana ráðist af því með hve hagkvæmum hætti þau ná að nýta sér upplýsinga-
tæknina,“ segir Árni Þór Jónsson, verkefnastjóri á ráðgjafarsviði KPMG.

31. ÁGúst 2015  MÁNUDAGUR
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Við finnum að það er mikill 
hugur í íslensku atvinnu-
lífi jafnt í nýjum vaxtar-

greinum s.s. ferðaþjónustu sem 
og í rótgrónum framleiðslu- og 
þjónustufyrirtækjum,“ segir Ingvi 
Þór Elliðason, framkvæmdastjóri 
Capacent. „Við sjáum það á auk-
inni eftirspurn eftir starfsfólki í 
mörgum greinum en ekki síður á 
þeim verkefnum sem viðskipta-
vinir eru að leita til okkar með. 
Mörg fyrirtæki sem hafa haldið 
að sér höndum eru farin að sækja 
fram og vilja þá huga að stefnu-
mörkun, skerpa á áherslum og 
endurmóta skipulag þannig að 
það styðji sem best við framtíðar-
sýn og áherslur fyrirtækisins. 
Samfélagsábyrgð er að fá aukið 
vægi og mörg fyrirtæki vilja 
styrkja þá vídd í stefnu sinni. Ráð-
gjafar gegna þar mikilvægu hlut-
verki við að tryggja að stefnumót-
unarvinnan sé markviss og skili 
árangri.“

Stór og fjölbreyttur hópur ráðgjafa
„Hjá Capacent starfa á fimmta tug 
ráðgjafa að greiningu, mótun og 
innleiðingu margvíslegra verkefna 
á sviði stefnumótunar, stjórnun-
ar, ráðninga, rekstrar, fjármála og 
upplýsingatækni. Þessi breidd og 
stærð fyrirtækisins gerir að verk-
um að við getum tekið að okkur 
stór og flókin verkefni fyrir við-
skiptavini. Leiðarljós okkar hefur 
ávallt verið að veita viðskiptavin-
um bestu mögulegu ráðgjöf, lausn-
ir og upplýsingar. Við klárum verk-
efnin og skilum árangri.“

Styrk Capacent segir hann fel-
ast í starfsfólkinu. „Hjá okkur 
starfar fjölbreyttur hópur ráð-
gjafa með bakgrunn í verkfræði, 

sálfræði, tölvunarfræði, viðskipta-
fræði, fjármálum og lögfræði svo 
dæmi séu tekin. Þau hafa yfirgrips-
mikla reynslu úr flestum hliðum 
atvinnulífsins og stjórnsýslu.“

Þessi breiða þekking og reynsla 
gerir hópinn vel í stakk búinn að 
vinna með viðskiptavinum að 
flóknum úrlausnarefnum.

Stöðug þróun þjónustunnar
„Ráðgjafar okkar vinna að því að 
leysa margvíslegar áskoranir með 
viðskiptavinum. Við vinnum til 
dæmis með viðskiptavinum að 
því að efla stjórnendateymi og 
bæta verkferli, losa um veltufé og 
skerpa á aðfangakeðjunni, inn-
leiða áhættustjórnun og bæta 
stjórnkerfi og stjórnendaupplýs-
ingar. Fyrirtæki eins og Capa-
cent verður að vera meðvitað um 
hvar þarfir markaðarins og við-
skiptavina liggja hverju sinni. Við 
höfum að undanförnu verið að 
styrkja okkur á ákveðnum svið-
um þar sem við finnum aukna 
þörf og má þar nefna innleið-
ingu straumlínustjórnunar, nýjar 
lausnir á sviði viðskiptagreind-
ar, eflingu stjórnenda, stjórnun 
áhættu og í stefnumótun. Eins 
hefur vægi fjármálaráðgjafar 
aukist hjá okkur á undanförnum 
mánuðum og við stigið mikilvæg 
skref í að efla óháðar greiningar á 
fjármálamarkaði. Við höfum verið 
leiðandi og ætlum okkur að vera 
það áfram,“ segir Ingvi.

Sérhæfðar lausnir í upplýsingatækni
Capacent vinnur með sérhæfðar 
lausnir og þekkingu sem sótt er 
til alþjóðlegra samstarfsaðila. Má 
þar nefna Microsoft, IBM (Cog-
nos og SPSS), Qlik, Flexera, Wil-

son  Learning og CEB, sem áður 
hét SHL.

„Við erum með sterkt teymi 
þegar kemur að upplýsingatækni 
og ráðgjafar okkar hafa verið að 
vinna að umfangs miklum verk-
efnum, t.d. á sviði viðskipta-

greindar. Verkefnin eru fjöl-
breytt, allt frá því að aðstoða 
viðskiptavini við val á hugbún-
aðarkerfum yfir í mótun og inn-
leiðingu nýrra aðferða við áætl-
anagerð. Upplýsingatækni skipt-
ir æ meira máli í nútímarekstri og 

upplýsingaöryggi er að verða einn 
helsti áhættuþátturinn í rekstri 
margra fyrirtækja. Við finnum 
það greinilega að viðskipta vinir 
okkar eru mjög meðvitaðir um 
þessa áhættu og mikilvægi þess 
að gera viðeigandi ráðstafanir.“

Klárum verkefnin og skilum árangri
Capacent er leiðandi ráðgjafarfyrirtæki sem sinnir ráðgjöf á fjölbreyttum sviðum rekstrar, stjórnunar og ráðninga.

Ingvi Þór Elliðason, framkvæmdastjóri Capacent, og Jakobína Hólmfríður árnadóttir, sem leiðir ráðningarþjónustu Capacent. Mynd/GVA

„Við sjáum mjög sterkar vísbendingar um að eftir-
spurn eftir fólki sé að aukast. Það er skortur á iðn-
aðar mönnum og tækni- og byggingageirinn er greini-
lega að taka við sér. Þá hefur verið viðvarandi eftir-
spurn eftir fólki í upplýsingatæknigeiranum og 
einstaklingum með sérhæfða menntun og reynslu 
innan fjármálageirans,“ segir Jakobína H. Árnadóttir, 
sem leiðir ráðningarþjónustu Capacent.

Capacent hefur um árabil rekið stærstu ráðningar-
þjónustu landsins með áherslu á ráðningar stjórn-
enda og sérfræðinga. „Við erum með fjölmennan hóp 
ráðgjafa með mikla breidd og góð tengsl við atvinnu-
lífið. Fólk sem hefur ára- og jafnvel áratugareynslu af 
því að manna störf á íslenskum vinnumarkaði,“ segir 
hún. Styrkur Capacent liggur í stærðinni og breidd-
inni en ekki síður í þeim sveigjanleika sem boðið er 

upp á. „Við getum tekið að okkur að finna einstakling 
í eitt tiltekið starf en höfum einnig reynslu af því að 
manna heilu fyrirtækin frá a til ö, jafnvel heilu stór-
iðjuverin eins og í tilfelli Alcoa Fjarðaáls á Reyðar-
firði.“

Hún segir það færast í vöxt að ráðgjafar séu beðn-
ir um að sinna hluta úr ráðningarferli og að fyrir-
tæki vilji ekki auglýsa en biðji ráðgjafa Capacent um 
að leita að starfsmanni í tiltekið starf. Vegna þessar-
ar þróunar er æ mikilvægara að hafa stóran og góðan 
hóp fólks á skrá. „Stór fyrirtæki vilja oft halda utan 
um ráðningarferlið en fá ráðgjafa til samstarfs varð-
andi ákveðna þætti, s.s. greiningu og mat á um-
sóknum, viðtöl, framkvæmd prófa og annarra mats-
aðferða. Við reynum ávallt að finna þá lausn sem 
hentar viðskiptavininum best hverju sinni. nýlega 

unnum við t.d. með stóru hátæknifyrirtæki að ráðn-
ingu fjölda háskólamenntaðra sérfræðinga. Þar sá 
fyrirtækið um að yfirfara umsóknir og velja umsækj-
endur til viðtals. Ráðgjafar Capacent tóku í framhald-
inu við; lögðu mat á valinn hóp umsækjenda í við-
tölum og veittu fyrirtækinu ráðgjöf við endanlega 
ákvörðun um ráðningu í starfið.“

„Auk fólks með áralanga reynslu af ráðningum býr 
Capacent yfir stórum hópi ráðgjafa með fjölþætta 
reynslu af mannauðsmálum og stjórnun.  Þannig 
myndar hópurinn góða breidd til að veita heild-
stæða ráðgjöf á sviði mannauðsmála. Þar er ráðning 
mögulega aðeins einn hluti af púsluspilinu. Ráðgjaf-
ar okkar koma þá gjarnan að ráðningum, ákvörðun 
launa og hönnun á hvatakerfi, sem tengt er frammi-
stöðu og árangri fyrirtækisins.“

Styrkur okkar er stærð og sveigjanleiki
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Fasteignasalan Miklaborg 
kynnir: Nú eru aðeins örfáar 
íbúðir eftir óseldar í Stakkholti 
2-4 í hjarta Reykjavíkur. 
Glæsilegar íbúðir á besta stað.

Umhverfið við Stakkholt hefur 
heldur betur tekið stakkaskiptum 
undanfarna mánuði.

Nú er risin glæsileg frábærlega 
staðsett byggð í hjarta Reykjavík-
ur þar sem iðandi bæjarmenning 
er í næsta nágrenni. Veitingastað-
ir, kaffihús, söfn og ýmis afþrey-
ing er í göngufæri.

Aðalhönnuður hússins er 
teiknistofan THG arkitektar 
ehf., sem unnið hefur til fjölda 
verðlauna fyrir framúrskarandi 
hönnun og arkitektúr, enda eru 
íbúðirnar áberandi vel skipulagð-
ar og hannaðar í samræmi við 
nútímaþarfir og kröfur.

Byggingaraðili er ÞG Verktakar 
ehf., sem hefur áratuga reynslu af 
framkvæmdum og leggur áherslu 
á vandaðar íbúðir og góða þjón-
ustu við kaupendur.

Allar innréttingar og skápar 
eru af vandaðri gerð frá GKS inn-
réttingum. Í eldhúsi eru tæki af 
viðurkenndri gerð og gæðum og 
hreinlætistæki eru af vandaðri 
gerð. Innréttingar í eldhúsi eru 
stílhreinar og höldulausar með 
ljúflokum á skúffum og skápum.

Ein af örfáum óseldum íbúðum 
er íbúð 205 við Stakkholt 4a. Hún 
er 126,4 fm auk stæðis í bíla-
geymslu. Um er að ræða mjög 

góða 4ra herbergja íbúð með 
þremur rúmgóðum svefnher-
bergjum og sér þvottahúsi innan 
íbúðar. Stofa og eldhús er opin 
með eldunareyju og gengið er út 
á svalir úr stofu.

Verð er 49,9 M og er hún tilbúin 
til afhendingar við kaupsamning.

Allar frekari upplýsingar um 
íbúðirnar veita fasteignasalar 
á Mikluborg í síma 569-7000 og 
miklaborg@miklaborg.is.

Íbúðir á besta stað

Fallegar íbúðir í hjarta borgarinnar.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

RauðalækuR 6. Efsta hæð 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Vel skipulögð 98,7 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð, efstu, við Rauðalæk að með-
talinni 3,9 fm. sér geymslu í kjallara hússins.  Samliggjandi skiptanlegar stofur. 
Rúmgott eldhús. Þrjú herbergi.  Svalir til suðurs og fallegt útsýni.  
Verið velkomin.

spoRðagRunn 11. EfRi séRh. ásamt bílskúR.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 Mjög góð 116,0 fm. efri sérhæð auk sér 
geymslu í kjallara og 35,0 fm. bílskúrs í fallegu þríbýlishúsi, teiknuðu af Sigvalda Thordarsyni. 
Frábær staðsetning í rólegri götu í Laugardalnum.  Tvennar svalir og útsýni. Þrjú herbergi, en 
mögulegt er að útbúa fleiri svefnherbergi í íbúðinni ef vill. Gler og gluggar á hæðinni voru endur-
nýjaðir fyrir fáeinum árum síðan. Verið velkomin.

hagamEluR. 5 hERbERgja íbúð- Efsta hæð.
Mjög vel skipulögð 116,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu.  á þessum eftirsótta 
stað í Vesturbænum. Sameiginlegur inngangur er með 2. hæð. Rúmgóð stofa og 
borðstofa. Þrjú rúmgóð herbergi. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Þak hússins 
var endurnýjað árið 2000 og lóðin endurnýjuð árið 2009. Góð eign á frábærum 
stað. Örstutt í skóla og sundlaug. Verið velkomin.

naustabRyggja.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og 
úr stofu. Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð 

með stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi inna.

stRandvEguR - sjálandi gaRðabæ. 
Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð. Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar 
í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, 
Bessastöðum og víðar. Skjólsæl verönd með steyptum skjólvegg.  
Frábær staðsetning niður við sjóinn.

hátún.
3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Hátún í Reykjavík. Íbúðinni fylgir sér geymsla á 1. 
hæð. Íbúðinni fylgir allt innbú og innanstokksmunir. Svalir til suðurs út af stofu.  
Tvö svefnherbergi. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan sem og sameign.  
Íbúðinni fylgir innbú – tilvalin íbúð fyrir félagasamtök.

38,5 millj.

njálsgata 16.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 Falleg 73,1 fm. hæð og kjallari með 
sérinngangi á þessum vinsæla og eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur. Nýbúið er að 
klæða norður og austur hlið á húsinu með bárujárni ásamt þakinu. Innangengt úr 
hæð í kjallara þar sem er góð geymsla og innaf henni er sér þvottahús fyrir þessa 
íbúð. Frábær staðsetning þar sem miðbærinn er í göngufæri. Verið velkomin.

29,7 millj.

vatnsstíguR. glæsilEg útsýnisíbúð.
Glæsileg 135,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum á 6. hæð við Vatnsstíg auk sér 
bílastæðis í  bílageymslu í kjallara hússins. Tvö herbergi, sjónvarpshol og rúmgóð 
stofa. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta og útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt, bæði til suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að 
Snæfellsjökli. .

boRgaRhólsstEkkuR, bláskógabyggð
 41,4 fm. vel staðsett eldra sumarhús á fallegum stað í Bláskógabyggð. Húsið er 
í lélegu ástandi og þarfnast verulegrar endurnýjunar. Húsið stendur á mjög fallegri 
2.128 fm eignarlandi sem er kjarrivaxið og með fallegu útsýni út á Þingvallavatn. 
Kalt vatn og rafmagn (ekkert heitt-vatn og engin rotþró). Falleg Kamína í stofu. 
Möguleiki að selja innbú sem er til staðar í húsinu með húsinu.

46,9 millj.

49,9 millj.
95,0 millj.

39,9 millj.

46,9 millj.

47,9 millj.

Dimmuhvarf 13A - Kópavogi. Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 
Afar vandað og glæsilegt 396,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu 
húsinu, eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og eldhús 
eru í opnu svæði með 2,8 upp í 3,4 metra lofthæð. Fimm herbergi, eitt hannað sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjóna-
herbergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. Auk þess eru tvö önnur baðherbergi í húsinu. Lóðin hallar þannig að 
gengt er úr stofum á efri hæð út á mjög stóra verönd með skjólveggjum og nuddpotti. verð 125,0 millj. 

Markarflöt - Garðabæ 
Glæsilegt 315,0 fm. einbýlishús á pöllum, að meðtöldum 42,0 fm. tvöföldum bílskúr, á frábærum stað innarlega við Markarflöt 
í Garðabæ. Húsið var mjög mikið endurnýjað fyrir fáeinum árum síðan, m.a. gólfefni, innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki endur-
nýjuð auk baðherbergja og fataskápa.  Á milli palla í húsinu eru parketlagðir steyptir stigar með fallegum glerhandriðum. Arninn 
er í stofu og gólfsíðir gluggar. Hjónasvíta sem samanstendur af svefnherbergi, fataherbergi og baðherbergi. Lóðin snýr að 
mestu leyti til suðurs. Skjólsælar verandir eru á lóð með skjólveggjum auk tyrfðrar grasflatar og mikils gróðurs. Verð 125,0 millj.

dimmuhvaRf 13a - kóp.

Eign í séRflokki

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG
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OPIÐ HÚS

Í D
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OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

langalína – sjálandi kRistnibRaut – gRafaRholti

Langalína – Sjálandi Garðabæ. 
Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs með 
útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Seltjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar 
innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í 
ylströnd sunnan megin hússins. verð 49,9 millj.

Kristnibraut – Grafarholti. Útsýnisíbúð.
Afar glæsileg 118,9 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2 fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Stórar og 
bjartar stofur með gluggum til norðurs og suðurs. Rúmgóðar og skjólsælar svalir og frábært útsýni. Tvö rúmgóð herbergi. Eld-
hús með miklum og fallegum innréttingum. Baklóð hússins er að stærstum hluta villt en þó líka með tyrfðum flötum.
verð 43,9 millj.

5 HERBERGJA 4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

5 HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA5 HERBERGJA 3JA HERBERGJA

SUMARHÚS

maRkaRflöt - gaRðabæ

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúð-
irnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 fm. upp 
í 153,9 fm. og verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kóp.

Til sölu eða leigu einbýlishús í Neskaupstað, 
Fjarðabyggð. Eignin er 166,1 fm. að stærð að 
meðtöldum 20,4 fm. bílskúr. Öll suðurhlið hússins 
með þremur gluggum. Útsýni er til suðurs, vesturs 
og austurs. Lóðin er 199,0 fm. að stærð, ræktuð 
og með stórri timburverönd með trébrú upp í garð.

Eignin er laus til afhendingar strax. 

verð 15,9 millj. 

Ekrustígur- Neskaupstað. Til sölu eða leigu. 

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 105 -188 
fermetrar og verða afhendar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með 
tvennum svölum eða stórum timburveröndum og 
svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
 

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 153,6 fm. palla-
byggt raðhús á þessum vinsæla og eftirsótta stað 
í Vesturbænum. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
ásamt innihurðum. 

Húsið var hannað að innan af Rut Káradóttur og 
er búið að endurnýja (2012) m.a. eldhús, bað-
herbergi, sólbekki, milliveggi og innihurðir ásamt 
því að öll gólf voru flotuð og loft tekin niður með 
innfelldri lýsingu. Arinn í stofu. 
Glæsileg afgirt verönd til suðausturs. Frábær stað-
setning í göngufæri við skóla, sundlaug o.fl. 

verð 65,9 millj.
  

Kaplaskjólsvegur. Glæsilegt raðhús.
Glæsilegt og einstaklega vel staðsett 214,6 fm. 
parhús að meðtöldum 27,2 fm. bílskúr á frábærum 
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Útsýnis nýtur 
til Keilis, Bláfjalla og víðar. Húsið er hannað af 
ARKHD arkitektum og stendur á 736 fm. lóð innst 
í botnlanga. Stórar og breiðar svalir liggja með-
fram húsinu á tvo vegu.  Stórar viðarverandir og 
skjólgirðingar með tröppum á milli svæða. Garður 
er mjög gróðursæll.

verð 72,5 millj.

Einstök staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs 
með frábæru útsýni. Stutt er í skóla á öllum 
stigum og íþróttasvæði ásamt útivistarsvæði 
og hjólreiðastígum. 

Heiðarhjalli - Kópavogi. Parhús á einstökum útsýnisstað.

4ra herbergja 154,3 fm.  á 3. hæð (efstu) í 
glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. 
Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til 
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott 
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. 

Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í 
mikilli sameign.  Á hverri hæð hússins eru setu-
stofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. 
Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg 
með sundlaug, heitum pottum o.fl. 

verð 55,0 millj

Efstaleiti  – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
94,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð í þessu eftirsótta 
lyftuhúsi. Góðar vestur svalir með glerlokun og 
grasteppi. Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Tvö 
svefnherbergi. Sér geymsla er í kjallara.

Húsvörður. Innangengt er úr húsinu í þjónustumið-
stöð á vegum Reykjavíkurborgar.

verð 34,9 millj.

Íbúðin er ætluð fyrir 60 ára og eldri sem eru 
félagsmenn í Félagi eldri borgara.

Árskógar. 3ja herbergja íbúð á 8. hæð.

Mjög fallegt og vel skipulagt 308,9 fm. sérbýli 
með innbyggðum bílskúr á fallegum og grónum 
stað í Suðurhlíðum Reykjavíkur, stutt frá fallegum 
útivistarsvæðum og gönguleiðum.  Um er að ræða 
tvær efri hæðir í þriggja hæða raðhúsi. Glæsilegar 
stórar samliggjandi stofur, stórt nýlegt og vandað 
eldhús og 5 svefnherbergi. Mögulegt er að bæta 
við svefnherbergjum ef vill.

Stór verönd/svalir er útaf stofum og þaðan er 
gengið niður á lóð. Rúmt er um húsið auk þess 
sem gestabílastæði eru í götunni.

verð 69,9 millj.

Víðihlíð - Suðurhlíðar Reykjavíkur.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

RauðalækuR 6. Efsta hæð 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Vel skipulögð 98,7 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð, efstu, við Rauðalæk að með-
talinni 3,9 fm. sér geymslu í kjallara hússins.  Samliggjandi skiptanlegar stofur. 
Rúmgott eldhús. Þrjú herbergi.  Svalir til suðurs og fallegt útsýni.  
Verið velkomin.

spoRðagRunn 11. EfRi séRh. ásamt bílskúR.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 Mjög góð 116,0 fm. efri sérhæð auk sér 
geymslu í kjallara og 35,0 fm. bílskúrs í fallegu þríbýlishúsi, teiknuðu af Sigvalda Thordarsyni. 
Frábær staðsetning í rólegri götu í Laugardalnum.  Tvennar svalir og útsýni. Þrjú herbergi, en 
mögulegt er að útbúa fleiri svefnherbergi í íbúðinni ef vill. Gler og gluggar á hæðinni voru endur-
nýjaðir fyrir fáeinum árum síðan. Verið velkomin.

hagamEluR. 5 hERbERgja íbúð- Efsta hæð.
Mjög vel skipulögð 116,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu.  á þessum eftirsótta 
stað í Vesturbænum. Sameiginlegur inngangur er með 2. hæð. Rúmgóð stofa og 
borðstofa. Þrjú rúmgóð herbergi. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Þak hússins 
var endurnýjað árið 2000 og lóðin endurnýjuð árið 2009. Góð eign á frábærum 
stað. Örstutt í skóla og sundlaug. Verið velkomin.

naustabRyggja.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og 
úr stofu. Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð 

með stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi inna.

stRandvEguR - sjálandi gaRðabæ. 
Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð. Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar 
í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, 
Bessastöðum og víðar. Skjólsæl verönd með steyptum skjólvegg.  
Frábær staðsetning niður við sjóinn.

hátún.
3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Hátún í Reykjavík. Íbúðinni fylgir sér geymsla á 1. 
hæð. Íbúðinni fylgir allt innbú og innanstokksmunir. Svalir til suðurs út af stofu.  
Tvö svefnherbergi. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan sem og sameign.  
Íbúðinni fylgir innbú – tilvalin íbúð fyrir félagasamtök.

38,5 millj.

njálsgata 16.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 Falleg 73,1 fm. hæð og kjallari með 
sérinngangi á þessum vinsæla og eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur. Nýbúið er að 
klæða norður og austur hlið á húsinu með bárujárni ásamt þakinu. Innangengt úr 
hæð í kjallara þar sem er góð geymsla og innaf henni er sér þvottahús fyrir þessa 
íbúð. Frábær staðsetning þar sem miðbærinn er í göngufæri. Verið velkomin.

29,7 millj.

vatnsstíguR. glæsilEg útsýnisíbúð.
Glæsileg 135,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum á 6. hæð við Vatnsstíg auk sér 
bílastæðis í  bílageymslu í kjallara hússins. Tvö herbergi, sjónvarpshol og rúmgóð 
stofa. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta og útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt, bæði til suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að 
Snæfellsjökli. .

boRgaRhólsstEkkuR, bláskógabyggð
 41,4 fm. vel staðsett eldra sumarhús á fallegum stað í Bláskógabyggð. Húsið er 
í lélegu ástandi og þarfnast verulegrar endurnýjunar. Húsið stendur á mjög fallegri 
2.128 fm eignarlandi sem er kjarrivaxið og með fallegu útsýni út á Þingvallavatn. 
Kalt vatn og rafmagn (ekkert heitt-vatn og engin rotþró). Falleg Kamína í stofu. 
Möguleiki að selja innbú sem er til staðar í húsinu með húsinu.

46,9 millj.

49,9 millj.
95,0 millj.

39,9 millj.

46,9 millj.

47,9 millj.

Dimmuhvarf 13A - Kópavogi. Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 
Afar vandað og glæsilegt 396,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu 
húsinu, eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og eldhús 
eru í opnu svæði með 2,8 upp í 3,4 metra lofthæð. Fimm herbergi, eitt hannað sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjóna-
herbergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. Auk þess eru tvö önnur baðherbergi í húsinu. Lóðin hallar þannig að 
gengt er úr stofum á efri hæð út á mjög stóra verönd með skjólveggjum og nuddpotti. verð 125,0 millj. 

Markarflöt - Garðabæ 
Glæsilegt 315,0 fm. einbýlishús á pöllum, að meðtöldum 42,0 fm. tvöföldum bílskúr, á frábærum stað innarlega við Markarflöt 
í Garðabæ. Húsið var mjög mikið endurnýjað fyrir fáeinum árum síðan, m.a. gólfefni, innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki endur-
nýjuð auk baðherbergja og fataskápa.  Á milli palla í húsinu eru parketlagðir steyptir stigar með fallegum glerhandriðum. Arninn 
er í stofu og gólfsíðir gluggar. Hjónasvíta sem samanstendur af svefnherbergi, fataherbergi og baðherbergi. Lóðin snýr að 
mestu leyti til suðurs. Skjólsælar verandir eru á lóð með skjólveggjum auk tyrfðrar grasflatar og mikils gróðurs. Verð 125,0 millj.

dimmuhvaRf 13a - kóp.

Eign í séRflokki

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

langalína – sjálandi kRistnibRaut – gRafaRholti

Langalína – Sjálandi Garðabæ. 
Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs með 
útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Seltjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar 
innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í 
ylströnd sunnan megin hússins. verð 49,9 millj.

Kristnibraut – Grafarholti. Útsýnisíbúð.
Afar glæsileg 118,9 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2 fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Stórar og 
bjartar stofur með gluggum til norðurs og suðurs. Rúmgóðar og skjólsælar svalir og frábært útsýni. Tvö rúmgóð herbergi. Eld-
hús með miklum og fallegum innréttingum. Baklóð hússins er að stærstum hluta villt en þó líka með tyrfðum flötum.
verð 43,9 millj.
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SUMARHÚS

maRkaRflöt - gaRðabæ

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúð-
irnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 fm. upp 
í 153,9 fm. og verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kóp.

Til sölu eða leigu einbýlishús í Neskaupstað, 
Fjarðabyggð. Eignin er 166,1 fm. að stærð að 
meðtöldum 20,4 fm. bílskúr. Öll suðurhlið hússins 
með þremur gluggum. Útsýni er til suðurs, vesturs 
og austurs. Lóðin er 199,0 fm. að stærð, ræktuð 
og með stórri timburverönd með trébrú upp í garð.

Eignin er laus til afhendingar strax. 

verð 15,9 millj. 

Ekrustígur- Neskaupstað. Til sölu eða leigu. 

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 105 -188 
fermetrar og verða afhendar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með 
tvennum svölum eða stórum timburveröndum og 
svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
 

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 153,6 fm. palla-
byggt raðhús á þessum vinsæla og eftirsótta stað 
í Vesturbænum. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
ásamt innihurðum. 

Húsið var hannað að innan af Rut Káradóttur og 
er búið að endurnýja (2012) m.a. eldhús, bað-
herbergi, sólbekki, milliveggi og innihurðir ásamt 
því að öll gólf voru flotuð og loft tekin niður með 
innfelldri lýsingu. Arinn í stofu. 
Glæsileg afgirt verönd til suðausturs. Frábær stað-
setning í göngufæri við skóla, sundlaug o.fl. 

verð 65,9 millj.
  

Kaplaskjólsvegur. Glæsilegt raðhús.
Glæsilegt og einstaklega vel staðsett 214,6 fm. 
parhús að meðtöldum 27,2 fm. bílskúr á frábærum 
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Útsýnis nýtur 
til Keilis, Bláfjalla og víðar. Húsið er hannað af 
ARKHD arkitektum og stendur á 736 fm. lóð innst 
í botnlanga. Stórar og breiðar svalir liggja með-
fram húsinu á tvo vegu.  Stórar viðarverandir og 
skjólgirðingar með tröppum á milli svæða. Garður 
er mjög gróðursæll.

verð 72,5 millj.

Einstök staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs 
með frábæru útsýni. Stutt er í skóla á öllum 
stigum og íþróttasvæði ásamt útivistarsvæði 
og hjólreiðastígum. 

Heiðarhjalli - Kópavogi. Parhús á einstökum útsýnisstað.

4ra herbergja 154,3 fm.  á 3. hæð (efstu) í 
glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. 
Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til 
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott 
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. 

Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í 
mikilli sameign.  Á hverri hæð hússins eru setu-
stofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. 
Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg 
með sundlaug, heitum pottum o.fl. 

verð 55,0 millj

Efstaleiti  – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
94,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð í þessu eftirsótta 
lyftuhúsi. Góðar vestur svalir með glerlokun og 
grasteppi. Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Tvö 
svefnherbergi. Sér geymsla er í kjallara.

Húsvörður. Innangengt er úr húsinu í þjónustumið-
stöð á vegum Reykjavíkurborgar.

verð 34,9 millj.

Íbúðin er ætluð fyrir 60 ára og eldri sem eru 
félagsmenn í Félagi eldri borgara.

Árskógar. 3ja herbergja íbúð á 8. hæð.

Mjög fallegt og vel skipulagt 308,9 fm. sérbýli 
með innbyggðum bílskúr á fallegum og grónum 
stað í Suðurhlíðum Reykjavíkur, stutt frá fallegum 
útivistarsvæðum og gönguleiðum.  Um er að ræða 
tvær efri hæðir í þriggja hæða raðhúsi. Glæsilegar 
stórar samliggjandi stofur, stórt nýlegt og vandað 
eldhús og 5 svefnherbergi. Mögulegt er að bæta 
við svefnherbergjum ef vill.

Stór verönd/svalir er útaf stofum og þaðan er 
gengið niður á lóð. Rúmt er um húsið auk þess 
sem gestabílastæði eru í götunni.

verð 69,9 millj.

Víðihlíð - Suðurhlíðar Reykjavíkur.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.



 Seilugrandi 14 
107 rvk. 

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 177,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum á eftirsót-
tum stað í vesturbænum. Innbyggður bílskúr. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur 
og fjögur herbergi. Afgirtur garður til suðurs. Örstutt í verslun og þjónustu. 
Leikskóli og grunnskóli í göngufæri. Eignin verður sýnd mánudaginn 31.ágúst 
milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 69 m. 8971

 lindarbraut 47 
170 SeltjarnarneSi

 
Glæsilegt 205,4 fm einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr, teiknað af Magnúsi 
Skúlasyni arkitekt. Húsið umlykur garð á þrjár hliðar, en bílskúr lokar garðinum  
að mestu á þá fjórðu, og myndast þannig skjólgóður innri garður.  
Mikil lofthæð er í húsinu. Glæsilegt sjávarútsýni og fjallasýn til norðurs.  
V. 77 m. 8984

 Mánatún 5 105 rvk. 
íbúð Merkt 01-07. 

 
89,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt sér stæði í bílageymslu. Góðar sva-
lir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem er klætt að utan með 
keramik flísum og Zink klæðningu.  Eignin verður sýnd mánudaginn 31.ágúst 
milli kl. 12:30 og kl. 13:00. V. 37 m. 8988

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

 einbýli

Smárarimi 
Mjög fallegt 252 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Bílskúr 
tilheyrir. Húsið er steinsteypt með timburklæðningu utan 
á.Tvær samliggj. stofur með arni. Möguleiki á 6 svefn-
herb. Tvö baðherbergi eru í húsinu. Skjólgóður garður 
með yfirbyggðri timburverönd. Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali sýnir húsið s: 861 8511. V. 67 m. 8979

 raðhúS

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 
46 m. 8955

Mýrargata 26 101 Rvk.
Glæsileg fimm herbergja 154 fm íbúð.  Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar og granít á öllum borðum.
Bókið tíma hjá sölumönnum Eignamiðlunar til að skoða 
þessa glæsilegu íbúð. V. 69,9 m. 1489

 SuMarhúS

Hrísmóar 9 311 - Hvítársíðu 
Fallegur sumarbústaður við Hvítársíðu í Borgarfirði. 
Bústaðurinn stendur á 8.568 fm eignarlóð. Bústaðurinn 
er 52,5 fm auk stórrar verandar sem er með skjólveg-
gjum. Heitur pottur er á veröndinni. Bústaðurinn skiptist í 
gang, tvö herbergi, baðherbergi og samliggjandi stofu og 
eldhús.  V.  12 m. 8769

 atvinnuhúSnæði

Síðumúli 37 108 Rvk.
Um er að ræða 345 fm jarðhæð (öll hæðin) sem eru tvö 
rými í dag en geta verið eitt stórt rými eða þrjú ásamt 187 
fm í kjallara með sér inngangi og innkeyrsluhurð. Samtals 
532,7 fm V. 85 m. 8909

Hamraborg 20A 200 Kóp.
Atvinnu/verslunarhúsnæði á góðum stað í þjónustukjar-
nanum við Hamraborg. Hluti húsnæðisins er með góða 
glugga að Hamraborginni, hluti er síðan í kjallara. Laust 
strax.  V. 23 m. 8793

Hér mun rísa glæsileg ný byggð þar sem byggt verður í samræmi við 
nútímaþarfir og kröfur mitt í hjarta Garðabæjar. 
Sölusýning í sýningaríbúð mánudaginn 31. ágúst milli kl 17:15 og 17:45 
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

Leitið uppl. hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

Garðatorg 4
SÖLUSÝNING 

mánudag

 
 

 
 

Fjórar tveggja til þriggja herbergja íbúðir í nýlegu fjölbýlishúsi á besta 
stað við Reykjavíkurhöfn þar sem öll þjónusta er í göngufæri.  Íbúðirnar 
eru bjartar og opnar og í mjög góðu ástandi.  Eitt bílastæði í bílgeymslu 
fylgir hverri íbúð utan einnar. Allar íbúðirnar eru mjög smekklega innréttaðar með húsgögnum, sjónvarpi, ísskáp, 
þvottavél og þurrkara.  Möguleiki að horfa til tilboðs þar sem heimasíðan www.planetapartments.is  fylgir með í 
kaupum. V. Tilboð 8896

Mjög falleg 114 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir eldri borgara. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
herbergi og hol. Glæsilegt útsýni er úr íbúðínni. Húsvörður er í húsinu. Mikil sameign er í húsinu. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 42 m. 8929

Ægisgata 5 - 107 Reykjavík
Einstakt fjárfestingatækifæri.

Grandavegur 47 107 Rvk. - íbúð merkt 02-08.

 kaplaSkjólSvegur 41 107 rvk. 
íbúð Merkt 03-02. 

 
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 91,1 fm íbúð á 3.hæð í fallegu einstak-
lega vel staðsettu fjölbýli í Vesturbæ . Endurnýjað skólp og dren og mjög gott 
viðhald á húsinu.Skólar, sundlaug og önnur góð þjónusta í nágrenninu. Íbúðin 
er til afhendingar strax.  Eignin verður sýnd mánudaginn 31.ágúst milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 31,7 m. 8933

 andréSbrunnur 2 113 rvk. 
íbúð Merkt -. 

 
Mjög góð 126 fm fimm herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu og vel staðsettu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi, gætu verið fjögur. 
Eikarinnréttingar og parket. Fallegt útsýni. Laus fljótlega.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 31.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,2 m. 8901

hraunbær 150 110 rvk.
íbúð Merkt 03-01. 

 
Björt og falleg 114,3 fm 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð (Ein og hálf hæð upp) 
við Hraunbæ í Reykjavík. Íbúðin er mikið endurnýjuð og má þar nefna eld-
húsinnréttingu, baðherbergi, fataskápar, hurðir og gólfefni. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 31.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m.8993

SkólavörðuStígur 25 101 rvk. 
íbúð Merkt 01-01. 

 
Stórglæsileg og sjarmerandi 96,7 fm neðri hæð við Skólavörðustíg í Reykjavík. 
Hæðin er í sérstaklega fallegu og virðulegu steinhúsi sem teiknað var af 
Guðjóni Samúelssyni arkitekti. Mikil lofthæð er í íbúðinni sem gefur henni 
skemmtilegt yfirbragð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31.ágúst milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 47,9 m. 8978

 auSturkór 100 203 kóp.  
íbúð Merkt 00-02. 

 
4ra- 5 herbergja íbúð á jarðhæð í mjög vel staðsettu sex íbúða fjölbýli. Íbúðin 
er 140 ,9 fm. 3 svefnherbergi, tvö baðherbergi, sérinngangur. Norðvestur 
verönd með glæsilegu útsýni.  Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 49,5 m. 8986

 langalína 29 210 garðabæ 
íbúð Merkt 01-05. 

 
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 101 fm íbúð á jarðhæð, íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu og sér 60 fm verönd. Gólfhiti er í allri íbúðinni og glæsi-
legar innréttingar frá Lifa-Design. Parket og flísar á öllum gólfum. Glæsilegt 
sjávar útsýni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 39,5 m. 8989

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

miðvikudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

 áSvallagata 46 101 rvk. 
íbúð Merkt 00-01. 

 
4ra herb. 91,6 fm íbúð á jarðhæð í sérstaklega fallegu 4-býlishúsi í vesturbæ-
num. Íbúðin skiptist m.a. í gott hol, tvær stofur með fallegri rennihurð á milli 
og tvö rúmgóð herbergi. Franskir gluggar eru í íbúðinni. Þeir hafa nýlega verið 
endurnýjaðir.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:00 og 
kl. 17:30. V. 37,5 m. 8992

 grettiSgata 6 101 rvk. 
íbúð Merkt 03-01. 

 
Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu húsi að Grettisgötu 6. 
Eignin er mjög vel hönnuð með tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðher-
bergi með hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrtilegu húsi.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 59 m. 8560

Mánatún 3 105 rvk. 
íbúð Merkt 01-04. 

 
123,5 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang frá svölum ásamt 
stæði í bílageymslu. Stór timburverönd er við íbúðina. Um er að ræða vandað 
lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 2.september milli kl. 12:30 og kl. 13:00. V. 45,5 m. 
8987

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

miðvikudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag



 Seilugrandi 14 
107 rvk. 

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 177,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum á eftirsót-
tum stað í vesturbænum. Innbyggður bílskúr. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur 
og fjögur herbergi. Afgirtur garður til suðurs. Örstutt í verslun og þjónustu. 
Leikskóli og grunnskóli í göngufæri. Eignin verður sýnd mánudaginn 31.ágúst 
milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 69 m. 8971

 lindarbraut 47 
170 SeltjarnarneSi

 
Glæsilegt 205,4 fm einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr, teiknað af Magnúsi 
Skúlasyni arkitekt. Húsið umlykur garð á þrjár hliðar, en bílskúr lokar garðinum  
að mestu á þá fjórðu, og myndast þannig skjólgóður innri garður.  
Mikil lofthæð er í húsinu. Glæsilegt sjávarútsýni og fjallasýn til norðurs.  
V. 77 m. 8984

 Mánatún 5 105 rvk. 
íbúð Merkt 01-07. 

 
89,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt sér stæði í bílageymslu. Góðar sva-
lir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem er klætt að utan með 
keramik flísum og Zink klæðningu.  Eignin verður sýnd mánudaginn 31.ágúst 
milli kl. 12:30 og kl. 13:00. V. 37 m. 8988

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

 einbýli

Smárarimi 
Mjög fallegt 252 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Bílskúr 
tilheyrir. Húsið er steinsteypt með timburklæðningu utan 
á.Tvær samliggj. stofur með arni. Möguleiki á 6 svefn-
herb. Tvö baðherbergi eru í húsinu. Skjólgóður garður 
með yfirbyggðri timburverönd. Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali sýnir húsið s: 861 8511. V. 67 m. 8979

 raðhúS

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 
46 m. 8955

Mýrargata 26 101 Rvk.
Glæsileg fimm herbergja 154 fm íbúð.  Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar og granít á öllum borðum.
Bókið tíma hjá sölumönnum Eignamiðlunar til að skoða 
þessa glæsilegu íbúð. V. 69,9 m. 1489

 SuMarhúS

Hrísmóar 9 311 - Hvítársíðu 
Fallegur sumarbústaður við Hvítársíðu í Borgarfirði. 
Bústaðurinn stendur á 8.568 fm eignarlóð. Bústaðurinn 
er 52,5 fm auk stórrar verandar sem er með skjólveg-
gjum. Heitur pottur er á veröndinni. Bústaðurinn skiptist í 
gang, tvö herbergi, baðherbergi og samliggjandi stofu og 
eldhús.  V.  12 m. 8769

 atvinnuhúSnæði

Síðumúli 37 108 Rvk.
Um er að ræða 345 fm jarðhæð (öll hæðin) sem eru tvö 
rými í dag en geta verið eitt stórt rými eða þrjú ásamt 187 
fm í kjallara með sér inngangi og innkeyrsluhurð. Samtals 
532,7 fm V. 85 m. 8909

Hamraborg 20A 200 Kóp.
Atvinnu/verslunarhúsnæði á góðum stað í þjónustukjar-
nanum við Hamraborg. Hluti húsnæðisins er með góða 
glugga að Hamraborginni, hluti er síðan í kjallara. Laust 
strax.  V. 23 m. 8793

Hér mun rísa glæsileg ný byggð þar sem byggt verður í samræmi við 
nútímaþarfir og kröfur mitt í hjarta Garðabæjar. 
Sölusýning í sýningaríbúð mánudaginn 31. ágúst milli kl 17:15 og 17:45 
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

Leitið uppl. hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

Garðatorg 4
SÖLUSÝNING 

mánudag

 
 

 
 

Fjórar tveggja til þriggja herbergja íbúðir í nýlegu fjölbýlishúsi á besta 
stað við Reykjavíkurhöfn þar sem öll þjónusta er í göngufæri.  Íbúðirnar 
eru bjartar og opnar og í mjög góðu ástandi.  Eitt bílastæði í bílgeymslu 
fylgir hverri íbúð utan einnar. Allar íbúðirnar eru mjög smekklega innréttaðar með húsgögnum, sjónvarpi, ísskáp, 
þvottavél og þurrkara.  Möguleiki að horfa til tilboðs þar sem heimasíðan www.planetapartments.is  fylgir með í 
kaupum. V. Tilboð 8896

Mjög falleg 114 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir eldri borgara. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
herbergi og hol. Glæsilegt útsýni er úr íbúðínni. Húsvörður er í húsinu. Mikil sameign er í húsinu. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 42 m. 8929

Ægisgata 5 - 107 Reykjavík
Einstakt fjárfestingatækifæri.

Grandavegur 47 107 Rvk. - íbúð merkt 02-08.

 kaplaSkjólSvegur 41 107 rvk. 
íbúð Merkt 03-02. 

 
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 91,1 fm íbúð á 3.hæð í fallegu einstak-
lega vel staðsettu fjölbýli í Vesturbæ . Endurnýjað skólp og dren og mjög gott 
viðhald á húsinu.Skólar, sundlaug og önnur góð þjónusta í nágrenninu. Íbúðin 
er til afhendingar strax.  Eignin verður sýnd mánudaginn 31.ágúst milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 31,7 m. 8933

 andréSbrunnur 2 113 rvk. 
íbúð Merkt -. 

 
Mjög góð 126 fm fimm herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu og vel staðsettu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi, gætu verið fjögur. 
Eikarinnréttingar og parket. Fallegt útsýni. Laus fljótlega.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 31.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,2 m. 8901

hraunbær 150 110 rvk.
íbúð Merkt 03-01. 

 
Björt og falleg 114,3 fm 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð (Ein og hálf hæð upp) 
við Hraunbæ í Reykjavík. Íbúðin er mikið endurnýjuð og má þar nefna eld-
húsinnréttingu, baðherbergi, fataskápar, hurðir og gólfefni. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 31.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m.8993

SkólavörðuStígur 25 101 rvk. 
íbúð Merkt 01-01. 

 
Stórglæsileg og sjarmerandi 96,7 fm neðri hæð við Skólavörðustíg í Reykjavík. 
Hæðin er í sérstaklega fallegu og virðulegu steinhúsi sem teiknað var af 
Guðjóni Samúelssyni arkitekti. Mikil lofthæð er í íbúðinni sem gefur henni 
skemmtilegt yfirbragð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31.ágúst milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 47,9 m. 8978

 auSturkór 100 203 kóp.  
íbúð Merkt 00-02. 

 
4ra- 5 herbergja íbúð á jarðhæð í mjög vel staðsettu sex íbúða fjölbýli. Íbúðin 
er 140 ,9 fm. 3 svefnherbergi, tvö baðherbergi, sérinngangur. Norðvestur 
verönd með glæsilegu útsýni.  Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 49,5 m. 8986

 langalína 29 210 garðabæ 
íbúð Merkt 01-05. 

 
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 101 fm íbúð á jarðhæð, íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu og sér 60 fm verönd. Gólfhiti er í allri íbúðinni og glæsi-
legar innréttingar frá Lifa-Design. Parket og flísar á öllum gólfum. Glæsilegt 
sjávar útsýni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 39,5 m. 8989

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

miðvikudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

 áSvallagata 46 101 rvk. 
íbúð Merkt 00-01. 

 
4ra herb. 91,6 fm íbúð á jarðhæð í sérstaklega fallegu 4-býlishúsi í vesturbæ-
num. Íbúðin skiptist m.a. í gott hol, tvær stofur með fallegri rennihurð á milli 
og tvö rúmgóð herbergi. Franskir gluggar eru í íbúðinni. Þeir hafa nýlega verið 
endurnýjaðir.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:00 og 
kl. 17:30. V. 37,5 m. 8992

 grettiSgata 6 101 rvk. 
íbúð Merkt 03-01. 

 
Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu húsi að Grettisgötu 6. 
Eignin er mjög vel hönnuð með tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðher-
bergi með hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrtilegu húsi.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 59 m. 8560

Mánatún 3 105 rvk. 
íbúð Merkt 01-04. 

 
123,5 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang frá svölum ásamt 
stæði í bílageymslu. Stór timburverönd er við íbúðina. Um er að ræða vandað 
lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 2.september milli kl. 12:30 og kl. 13:00. V. 45,5 m. 
8987

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

miðvikudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
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Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt 
einbýli mjög vel staðsett í rólegu hverfi 
miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er 
bílskúr 41 fm.  Fjögur svefnherbergi. 

Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð 
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi.
 
Verð 52,9 millj.

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegt fjölbýli

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Glæsilegt 207 fm einbýli á einni hæð 
með innbyggðum tvöföldum bílskúr við 
Svöluás 36 í Hafnarfirði. Eignin er í mjög 
góðu ástandi með fallegum innréttingum 
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang, þrjú 
herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, 
þvottahús, bílskúr og geymslu. Glæsi
legur garður frábær staðsetning . 

Verð 58. millj.

Sérlega falleg 81 fm. tveggja herbergja 
íbúð á 1.hæð í vönduðu, vel staðsettu 
fjölbýli nyrst á bakkanum. 

Fallegar innrétttingar. Rúmgóð stofa. 
Flísar á gólfum. Verönd með sjávarút
sýni. Stæði í bílakjallara. 

Verð 31,9 millj.

Svöluás - Hafnarfjörður - Einbýli 

Norðurbakki 25D íbúð 110 - Hafnarfjörður - 2ja herb.

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað 
steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.Húsið er stað
sett  innst í botnlanga á einstökum stað 
við Einarsreit. Hraunlóð, útsýni. Eignin er  
182,7 fm að stærð. 4 svefnherbergi.  Hel
lulögð innkeyrsla með hitalögn og stór 
ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingum og 
heitum potti. 

Verð 65 millj.

Nýkomið í einskasölu mjög fallegt, rúm
gott bjart tvílyft parhús ásamt innbyg
gðum bílskúr samtals 210 fm. 4 rúmgóð 
svefnherbergi. Stofa og borðstofa. 
Suður garður. Góð staðsetning. 

Verð 47,9 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax

Blikaás - Hafnarfjörður - Parhús

Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús
Nýkomin glæsileg ný raðhús á tveimur 
hæðum  með innbyggðum bílskúr samtals 
ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga. Mjög fallegt útsýni. Húsin 
afhendist fullbúin að innan án gólfefna. 
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhend
ing fljótlega. Möguleiki á aukaíbúð á 
jarðhæð.  

Verðtilboð.

Selvogsgata  -  Hafnarfjörður - Hæð og ris
Hraunhamar kynnir: Skemmtilega 84,4 fm 
íbúð á tveimur hæðum með sér inngang 
hæð og ris, á þessum frábæra stað við 
Selvogsgötu 8 í suðurbæ Hafnarfjarðar. 

Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, tvö herbergi, 
sjónvarpshol og geymslu.Snyrtileg eign. 

Verð 27,5 millj.

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli
Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli 
með innbyggðum bílskúr samtals 301,6 
fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Halegon lýsing, hiti í gólfum. 

Róleg og einstök staðsetning í Áslands
hverfinu. Útsýni. 

Verð 79 millj.

Lyngmóar - Garðabær - 2ja herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög 
góða 62,9m 2ja herbergja íbúð á efstu 
hæð á þessum vinsæla stað við Lyngmóa 
7 í Garðabæ. 

Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, 
stofu, herbergi, baðherbergi og geymslu.
Laus strax. 

Verð 23,9 millj.

Lindarberg 52A - Hafnarfjörður - Einbýli

Þrastarás - Hafnarfjörður - 4ra herb.

Opið hús miðviku daginn  2. september milli kl. 17.30-18 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals ca. 215 fm. 
Vandaðar innréttingar, parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. Fullbúin eign 
í sérflokki, frábær staðsetning og útsýni. Verð 69,2 millj. Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Stærðir 90 fm.  153,8 fm. 16 íbúðir með sér stæði í 
bílageymslu. Lyfta í sameign. Innréttingar og hurðir frá Parka. Eldhústæki frá Gorenje
Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum. Húsið er klætt með álklæðningu að utan
Afhending í sept. - okt. 2015

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 113 
fm. útsýnis íbúð á 3.hæð (efstu) í vönduðu 
fjölbýli á þessum vinsæla stað í Áslandinu. 

Vandaðar Alno innréttingar. 23 svefnherb. 
Sér inngangur af svölum. Vönduð og góð 
eign. 

Verð 33,9 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

OPIÐ HÚS



Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

 

ÞORLÁKSGEISLI, 3. HÆÐ
113 RVK. 2 ja herb. falleg íbúð, vandaðar innrét-

tingar, stæði í bílageymslu, lyftuhús, álklætt.  
Verð 28.5 millj.

 

HVERFISGATA
101 RVK. 3ja herb. 121,6 fm. 3ja hæð. Falleg 

íbúð.  Lyftuhús.  
Verð 41 millj.

 

AUSTURBRÚN
104 Rvk.   Sérhæð. 163 fm. Stór bílskúr innrét-
taður sem íbúð.  Góð staðsetning. Falleg íbúð. 

Verð 48,9 millj. 

 

NAUSTAVÖR
200 Kóp. 4ra herb. 140 fm. Glæsileg og 

vönduðíbúð. Sjávarútsýni.  Stæði í bílageymslu. 
Tilbúinn til afhendingar, álklætt lyftuhús. 

Verð 46.5 millj

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  2ja til 4ra herb.  Álklætt hús.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Sjávarútsýni. Lyfta.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar 
af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Naustavör í Kópavogi

NAUSTAVÖR
NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innrétt-
ingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 108-190 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.  
Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.  
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjár festingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

NÝBYGGINGLANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ

LUNDUR
• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

NÝHÖFN
• 210 Gbæ.
• 138 fm. 
• 4ra herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Fallegar innréttingar.
• Tvennar svalir.
• Glæsilegt sjárvarútsýni. 
• Íbúðin er laus..
Opið hús þriðjudag á milli 
kl. 17:00 og 17:30. 

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ
• 111 RVK. 
• 4ra herb. 111,3 fm. 
• Bílskúr.  
• Endaíbúð.  
• Fallegt útsýni. 

Verð 28,5 millj 

Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30.  

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 
• 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30. 

LANGALÍNA 11
• 210  Gbæ. 124 fm.
• Mjög falleg 3ja herb. íbúð.  
• Vandaðar innréttingar og  
 gólfefni. 
• Granít á borðum.
• Stæði í bílageymslu. 
Verð 41,9 millj 

Opið hús þriðjudag á milli 
kl. 17:00 og 17:30.

SELJALAND 
• 108 RVK. 
• 4ra herb. 
• 123,5 fm. 
• Bílskúr þar af 24,4 fm. 
• Góð sameign innan sem  
 utan.  

Verð 39,9 millj. 

LANGALÍNA 13
• 210  Gbæ.  
• 112,3 fm. 4ra herb. 
• Vandaðar innréttingar og  
 gólfefni.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Fallegt útsýni.  
• Álklætt lyftuhús.  

SVIÐHOLTSVÖR 1
• 225 Gbæ. 
• Einbýli. 222 fm.  
• Bílskúr. 
• Möguleiki á 5 svefnherb.  
• Glæsilegt nýlegt eldhús.  
 Verð 54,9 millj. 

HLÍÐARHJALLI 40 
• 3. HÆÐ 200 Kóp. 
• 3ja herb. með bílskúr.  
• Falleg íbúð. Gott útsýni. 
• Stór herbergi. Góðar svalir. 
• Þvottahús innaf íbúð  

Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 16:00 og 16:30. 

EIKARÁS 4
• 210  Gbæ. 
• Einbýli. 315 fm. 
• Stórglæsilegt hús.  
• Sérsmíðaðar fallegar 
 innréttingar og gólfefni.  
• Gott útsýni.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM GERÐUM 
EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
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FULLBÚIÐ PARHÚS VIÐ AFLAKÓR MEÐ AUKAÍBÚÐ, 
GLÆSILEGUR 
FRÁGANGUR.

Í einkasölu 268 fm parhús 
á tveimur hæðum við 
Aflakór í Kópavogi.  Á neðri 
hæð er 50 fm, 2ja herb. 
íbúð með sérinngangi. 
Aðalíbúðin skiptist í þrjú 
herb, þar af eitt á neðri 
hæð, þvottarhús, geymslu, 
bílskúr, rúmgóðar stofur, 
eldhús og stórar svalir. Allar 
innréttingar vandaðar frá 

GKS, og allur frágangur sérstaklega vandaður. Verð 74 milj Allar uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

FALLEG 4RA HERB. 119 FM VIÐ HLYNSALI MEÐ STÆÐI Í 
BÍLAGEYMSLU.

Höfum tekið í einkasölu fall-
ega 4ra herb. 119,1 fm, íbúð 
á 2- hæð í lyftuhúsi, með 
stæði í lokaðri bílageymslu.  
Fallegar innréttingar og 
gólfefni, þvottahús innan 
eignarinnar, baðher-
bergi með sturtu og baðkari, 
svalir með glerlokun, stæði 
í lokaðri bílageymslu, sér 
geymsla í kjallara.  Þrjú 
rúmgóð herbergi og rúmgott 
anddyri með skáp. Verð 

37,2 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

ÁLFTAHÓLAR -  3ja HERBERGJA  ÚTSÝNISÍBÚÐ - BÍLSK. 

NÝTT Í SÖLU. Falleg og 
velskipulögð 88 fm 3ja 
herbergja íbúð á 7.hæð með 
frábæru ÚTSÝNI til allra 
átta, ásamt 27 fm bílskúr. 
Gott frekar nýl. eldhús og 
bað. Parket, þvottaaðstaða 
á baði. Góðar suðvestur 
svalir. Útsýni: Bláfjöll, 
Reykjanes, Faxaflói og allt 
þar á milli, einnig norður 
útsýni. Áhv. ÍLS 17,1 m. 
Verð 27,5 m. 

 
Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson lögg.Fasteignasali S:896-5222 ingolfur@valholl.is

BREIÐAVÍK 10 – LAUS STRAX- OPIÐ HÚS.
Sýnum í dag, mánudag 
31. ágúst, milli kl. 17:00-
17:30, mjög fallega 93 fm, 
þriggja herb. íbúð á 3 hæð 
með sérinngangi. Sérþvot-
tahús. Vandað eldhús 
og baðherbergi. Parket. 
Góðar suðursvalir. Íbúðin 
er laus strax. Stutt í skóla 
og alla þjónustu. Þetta er 
sérlega vel skipulögð íbúð á 
frábærum stað. 
Verð 28,9 millj. 
 
 

Kristján verður á staðnum s-611-4870.

ÁLFTAMÝRI 34, OPIÐ HÚS 4RA HERB. MEÐ BÍLSKÚR.

Sýnum, þriðjudaginn 1. 
sept, milli kl. 17.30-18.00, 
fallega 105 fm, fjögurra her-
bergja íbúð á 3 hæð ásamt 
23 fm bílskúr. Endurnýjað 
eldhús og baðherbergi. 
Parket á gólfum. Verið er 
að endurnýja gler í íbúðinni 
á kostnað seljenda. 3 
svefnherb. Suðursvalir. 

Verð 31,5 millj. 

Bárður verður á staðnum s-896-5221

GOÐAKÓR - GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

Í einkasölu glæsilegt 228 fm 
einbýlishús á 2 hæðum með 
innbyggðum góðum bílskúr. 
Frábær staðsetning, innst í 
lokuðum botnlan ga. Mögul. á 
5 svefnherbergjum. Parket á 
gólfum. Vandaðar innréttingar. 
Fallegur frágenginn garður. 
Stórt hellulagt bílastæði f. 4 
bíla. Eign í sérflokki. 

Verð 67 millj. 

Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

TRÖLLATEIGUR - MOSFELLSBÆ. NÝLEGT RAÐHÚS.  

Nýkomið í einkasölu glæ-
silegt nýlegt endaraðhús á 
tveimur hæðum með innb. 
bílskúr alls 212 fm. Frábær 
róleg staðsetning örskammt 
frá miðbæ Mos, sundlaug, 
skólum, verslunum og 
þjónustu. Vandaðar 
innréttingar, gólfhiti, 4 sve-
fnherbergi, glæsil. eldhús 
og bað + snyrting. Fallegur 
stór aflokaður suðvestur 
sólpallur og fl. 

Uppl.veitir: Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222. ingolfur@valholl.is

FYRIR FJÁRFESTA - 124,4 FM 2JA ÍBÚÐA EIGN.

Hef tekið í einkasölu 2ja 
íbúða eign við Þinghólsbraut 
í Kópavogi.  Aðalíbúðin 
er þriggja herb 72,4 fm 
íbúð með sérinngangi, og 
í kjallara er 2ja herb. 52 
fm íbúð með sérinngangi. 
Aðalíbúðin er rúmgóð með 
bjartri stofu og fallegu 
eldhúsi, tveimur herbergjum 
og baðherbergi með sturtu, 
glugga og tengi fyrir þvot-
tavél. Íbúðin í kjallara er 
með sérinngangi bakatil, 

stofu, eldhúsi og svefnherbergi.  Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél.  
Verð 33,6 milj, uppl. gefur Heiðar í s:693-3356

GLÆSILEGT 380 FM EINBÝLI. TVÆR AUKAÍBÚÐIR

Til sölu 390 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum í smíðum 
við Aflakór í Kópavogi.  
Húsið er hannað þannig 
að það er möguleiki á að 
vera með eina eða tvær au-
kaíbúðir á neðri hæð, báðar 
með sérinngangi.  Gert er 
ráð fyrir 6- svefnherbergjum 
fjórum baðherbergjum, 
sankallað fjölskyldu hús.  
Húsið skilast samkvæmt 
skilalýsingu fullbúið að utan 
en tilbúið til innréttinga að 

innan. Verð 97,5milj. Allar frekari uppl. um húseignina annast Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

FALLEG 4RA HERB. 112,9 FM Á 2. HÆÐ VIÐ LINDASMÁRA
Í einkasölu falleg og vel 
með farin 112,9 fm, 4ra 
herb. íbúð á annari hæð á 
góðum stað við Lindasmára 
í Kópavogi. Þrjú ágæt 
herbergi með skápum og 
parketi á gólfum. Mjög 
rúmgóð stofa með parketi 
og útgengi út á svalir. Rúm-
gott eldhús með þvottahúsi 
innaf. Baðherbergi með 
flísum á veggjum og gólfi, 
baðkari og sturtu. Geymsla 
innan íbúðar.  Fjölbýli í góðu 

ástandi.  Verð 34,5 milj. Laus við kaupsamning. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

ASPARHVARF GLÆSILEG 134 FM EFRI 4RA HERB. SÉRH. 

Valhöll fasteignasala kynnir 
Asparhvarf í Kópavogi 
134,4 fm. Björt og rúmgóð 
efri sérhæð ásamt stæði í 
bílgeymslu. Fallegt útsýni 
er yfir Elliðavatn og til Bláf-
jalla.Komið er inn í rúmgott 
anddyri með skápum, 
gestasnyrting með hvítri in-
nréttingu. Rúmgóð geymsla 
(herbergi) þvottahús innaf, 
flísar á gólfum. Borðstofa, 
stofa með útgangi út á 

suðursvalir, eldhús opið inn í borðstofu, eyja, eikar innréttingar. Svefnherbergisgangur, 
hjónaherbergi með skápum. Baðherbergi með innréttingum baðkar flísalagt. Tvö 
rúmgóð herbergi með skápum. Parket er á gólfum. Verð 44,9 milj. Sölumenn sýna.

FLESJAKÓR 4 - KÓPAVOGI. GLÆSILEGT NÝLEGT PARHÚS. 

Flesjakór 4. Opið hús 
þriðjudaginn 1.sept. 2015. 
kl. 17,00 - 17,30 Glæsilegt 
213 fm parhús á tveimur 
hæðum á frábærum stað 
í lokaðri götu.Efri hæð 
skiptist í eldhús, stofu, 
gestasnyrtingu og bílskúr. Á 
neðri hæð eru 3 góð svefn-
herbergi, sjónvarpshol, stórt 
baðherbergi og þvottahús. 
Sérsmíðaðar innréttingar 
og vönduð gólfefni. Fallega 
hannaður og viðhaldslét-

tur garður.Vönduð eign sem mikið hefur verið lagt í. Verð 66,9 m. Uppl.veitir Ingólfur 
Gissurarson lögg.fast.sali S:896-5222 ingolfur@valholl.is 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 31. ÁGÚST AÐ HRAUNGÖTU 1, FRÁ KL 18:00 TIL 19:00
• Þar eru eftir þrjár íbúðir í þessu glæsilega nýbyggða húsi. Íbúðirnar eru 145 180 fm, verð frá 49,8 milj til 62 milj.  

• Glæsilegur frágangur, opin bílageymsla, kaupendur velja við í innréttingar og afhending eftir 2-3 mánuði. 

Sölumenn Valhallar verða á staðnum á mánudag frá 18:00 til 19:00 og veita frekari uppl.  
Erum einnig söluaðilar lóða í Urridaholti, leitið uppl. hjá Heiðari í s:693-3356 eða heidar@valholl.is

4RA HERB. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR Í FOSSVOGI
Opið hús mánudaginn 31. 
ágúst að Markarvegi 16. 
íbúð 02-01 frá kl. 17:30 
til 18:00.

Þar er til sýnis gullfalleg 4ra 
herb. 137,7 fm íbúð á annari 
hæð með sérstæðum bílskúr 
sem er 26,2 fm.  Stofurnar 
eru bjartar með parketi á 
gólfi. Eldhús er rúmgott með 
góðum borðkrók. Þvottarhús 
innaf eldhúsi.  Þrjú herbergi 
með skápum og parketi á 

gólfi.  Rúmgóð sérgeymsla með glugga í kjallara.  Góður  bílskúr með geymslulofti og 
flísum á gólfi.  Verð 46,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

DALHÚS 97 - OPIÐ HÚS - 5 SVEFNHERBERGI

Opið hús mánudaginn 31 ágúst, milli kl. 18-19.00. Fallegt 190 fm raðhús á 2 
hæðum á fráb. stað innarlega í lokuðum botnlanga. Innb.góður bílskúr. 5 svefnherb. 
Frábært skipulag. Göngufæri í skóla, sundlaug og frábæra íþróttaaðstöðu Fjölnis. 
Endurnýað eldhús og baðherb. Parket. Flott útsýni. Skíðalyfta staðsett við enda 
botnlangans. Verð 52. millj. Bárður verður á staðnum. s-896-5221.
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HRAUNGATA 1, 
NÝBYGGING Í URRIÐAHOLTI

OPIÐ HÚS

  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sturla 
Pétursson
899-9083







Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson 
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

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

EIGNIR VIKUNNAR

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til 
styrktar ABC hjálparstarfi.

Hrísrimi  7 4ra h + bílg. ÍB 0203 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 2.9 KL. 17-17:30

Hrísrimi 7, 2. hæð: Falleg og vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist 
í 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús, 
endurnýjað baðherbergi og þvottaherbergi 
innan íbúðar.

 Verð 27,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 2.9 KL. 17-17:30. 

VERIÐ VELKOMIN

Sunnubraut 36, Kóp., EINBÝLI 
OPIÐ HÚS  FIMMTUD. 3.9 KL.17-17:30

Sunnubraut 36, Kópavogi: Ca. 218 fm. 
arkitektasteiknað einbýlishús á frábærum 
stað við Sunnubraut í Kópavogi. Húsið ser 
með upprunalegum innréttingum. Fallegur 
skjólsæll garður er við húsið, húsinu fylgir 
garðskáli og tvær verandir. Innbyggður bílskúr 
er á jarðhæð 

 Verð 67,9 millj. 

OPIÐ HÚS FIMMTUD. 3.9 KL. 17-17:30, 

VERIÐ VELKOMIN.

Bólstaðarhlið 42 4ra
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 1.9. FRÁ 17:-17:30.

Bólstaðarhlíð 42, 4.HÆÐ T.V.:Ca. 94 fm. björt 
og vel hönnuð íbúð á efstu hæð í fjölbýli við 
Bólstaðarhlíð. Stofa og 3 svefnherbergi, auk 
eldhúss og baðherbergis. Vestursvalir frá 
stofu. Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í 
alla þjónustu og skóla. LAUS VIÐ SAMNING. 

Verð 28,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 1.9. FRÁ KL. 17-17:30.

VERIÐ VELKOMIN

OPIÐ HÚS

 

Kiðárbrekkur 5, Húsafelli 
OPIÐ HÚS SUNNUD. 6.9 FRÁ KL. 12-16

Kiðárbrekkur 5, Húsafelli: Mjög vel staðsett gott sumarhús við Kiðárbrekkur í Húsafelli. Fallegt 
umhverfi nálægt ánni, náttúrulegur gróður á lóðinni. Sundlaug, golfvöllur, veitingarekstur o.fl. á 
svæðinu. Verð 17,9 millj. OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.9 kl. 12-16, verið velkomin. 
Sigurður eigandi hússins sýnir, s.898-7820. 

Eignir

Sumarhús v. Álftavatn.
Stórglæsilegt samtals rúmlega 100 fm. frístundahús 
á ca. 0,84 ha. gróinni eignarlóð á frábærum stað 
í Grímsnesi. Eignin er með 3 svefnherbergjum og 
2 baðherbergjum, eldhús er fallegt með vandaðri 
Smeg eldavél. Gestahús með snyrtingu fylgir og 
skjólgóð pallaaðstaða með heitum potti. Tjörn er á 
landareigninni. Eign fyrir vandláta. 

Möðruvellir Kjós - sumarhús.
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnher-
bergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið 
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt 
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha. 
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika. 
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt 
borginni. Verð 24,9 millj. 

Holtagerði , Kóp. hæð og ris - 
Holtagerði,  Kóp.  Ca. 168 fm. efri hæð og og ris 
ásamt 43 fm. bílskúr á góðum stað í Kópavogi. 
Hæðin og risið bjóða upp á mikla möguleika í 
nýtingu  Forkaupsréttur að kjallara. Bílskúrinn er 
stór og getur hentað vel sem vinnuaðstaða. Samtals 
er eignin rúmir 210 fm. Verð 48,5 millj

OPIÐ HÚS

Vesturgata  1.h.
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÚTSÝNISEIGN 

Vesturgata 1.h: Ca. 125 fm.mikið endurnýjuð íbúð á 1. hæð fallegu fjölbýli með sjávarútsýni.  
Eldhús er endurnýjað með spanhelluborði, baðherbergi er endurnýjað. Gólfefni er gegnheilt 
parket og náttúruflísar. Frábært sjávarútsýni er frá stofu og eldhúsi. Verð 39,9 millj. 
Bókið skoðun hjá löggiltum fasteignasölum.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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