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BEstI sJónVarPs-
díllInn hjá nOva!

55" Samsung Smart TV 4K Curved 

199.990 kr. stgr.

Fullt verð: 249.990 kr. KU6405KU6505JU6675

49" Samsung Smart TV 4K Curved 

159.990 kr. stgr.

Fullt verð: 189.990 kr.

49" Samsung Smart TV 4K flatt 

149.990 kr. stgr.

Fullt verð: 179.990 kr.

TILBOÐ!
50.000 kr.
afsláttur

TILBOÐ!
30.000 kr.
afsláttur

TILBOÐ!
30.000 kr.
afsláttur

Öll snjallsjónvörp tengjast netinu sem 

gerir allt efni mun aðgengilegra. 

Snjallasta leiðin til að horfa á sjónvarp.

Guðni Th. Jóhannesson
sjötti forseti lýðveldisins

MótMæli Í bretlandi vegna brexit 10  l strákarnir okkar Mæta englandi 16 l gera stuttMynd uM kynferðisofbeldi á netinu 20 l förðun fyrir landsleikinn 32 l plús   2 sérblöð  l fasteignir l fólk

➛4, 6 og 8
fréttablaðið/anton brink *Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015



Mikið úrval
vélorfa með

tvígengis- eða
fjórgengismótor

Vélorf

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Veður

Í dag er ekki von á miklum breyting-
um á veðri, nokkuð hægur vindur og 
víða skúrir, einna síst þó á Austurlandi. 
Það kólnar heldur í veðri og má búast 
við hita á bilinu 10 til 15 stig. 
Sjá SÍðu 22

Risastór stund fyrir íslenska knattspyrnu í Nice í kvöld

NeyteNdur Veitingastaðnum Lif-
andi markaði var lokað á dögunum 
en um 5.000 inneignarkort fyrir tíu 
drykkjum á staðnum höfðu verið 
seld nokkru áður á vefsíðunni Aha.
is. Inneignarkortið kostaði 4.990 
krónur og fjölmargir höfðu ekki 
notað kortið þegar staðnum var 
lokað.

„Það eru nokkur fyrirtæki sem 
við höfum átt viðskipti við sem hafa 
farið á hausinn. Við bregðumst allt-
af við með það að leiðarljósi hvað 
sé best fyrir neytendur,“ segir Helgi 
Már Þórðarson, eigandi Aha.is, en 
fyrirtækið mun gefa öllum þeim, 
sem geta ekki nýtt inneignarkortið, 
inneign hjá Aha.is. 

„Við töpum á þessu já, en til langs 
tíma litið verða viðskiptavinir okkar 
ánægðir og við fáum fleiri viðskipta-
vini. Við værum aldrei orðin fimm 
ára gömul hefðum við ekki gert 
þetta frá byrjun.“

Aha.is var búið að greiða Lifandi 
markaði fyrir kortin að stærstum 
hluta. „En ekki alveg allt. Venjulega 
fá fyrirtæki jafnóðum greiðslur 
frá okkur en þegar um er að ræða 
svona klippikort þá sláum við var-
nagla við og greiðum ekki allt að 
fullu stax,“ segir Helgi og bætir við 
að eigandi Lifandi markaðar hafi 
komið heiðarlega fram þegar hann 
sá í hvað stefndi.

Helgi segir fyrirtækið hafa aðgang 
að Creditinfo og geti þannig skoðað 
sögu fyrirtækja sem á að fara í sam-
starf við. Í þessu tilfelli hafi sagan 
þó ekki verið skoðuð enda hafi þau 
treyst fyrirtækinu og haldið að það 
væri stöðugt.

Í svari frá Neytendastofu vegna 
málsins kemur fram að þegar klippi-

kortið hafi verið sótt sé samnings-
sambandi neytandans og Aha.is í 
raun lokið, svo neytandinn á ekki 
lögbundna kröfu á Aha.is vegna 
þessa. Því gangi Aha.is lengra en lög-
bundin skylda fyrirtækisins kveði á 
um og sé því í rétti til að veita inn-
eign í stað endurgreiðslu. 

Þá segir að engin opinber stofnun 
hafi eftirlit með því hvernig farið er 
með kröfur neytenda þegar fyrir-
tæki fara í þrot eða loka og vanefna 
þar með samningsskyldu sína gagn-
vart neytandanum. Neytendastofa 
hafi ekki tekið ákvörðun í máli þar 
sem komi til álita hvort þetta teld-
ust óréttmætir viðskiptahættir og 
því geti stofnunin ekki svarað því á 
þessu stigi. nadine@frettabladid.is

5.000 inneignarkort á 
veitingastað ónothæf
Veitingastaðnum Lifandi markaði hefur verið lokað. Þúsundir inneignarkorta 
voru seld nokkru áður á sölusíðunni Aha.is. Neytendastofa segir Aha.is ganga 
lengra en lögin kveða á um með því að gefa kaupendum kortanna inneign hjá sér.

Aha.is var búið að greiða Lifandi markaði klippikortin upp að stærstum hluta og 
tapaði því á viðskiptunum. 

Við töpum á þessu 
já, en til langs tíma 

litið verða viðskiptavinir 
okkar ánægðir og 
við fáum fleiri 
viðskiptavini. 
Helgi Már Þórðar-
son, eigandi Aha.is 

Kjaramál Samtök atvinnulífsins 
f.h. Isavia og Félag íslenskra flug-
umferðarstjóra (FÍF) undirrituðu 
kjarasamning á þriðja tímanum 
aðfaranótt laugardags. Samningur-
inn er til ársloka 2018.

Kjarasamningurinn verður nú 
kynntur stjórn Isavia og félags-
mönnum FÍF og hann borinn undir 
atkvæði. Niðurstaða mun liggja 
fyrir eigi síðar en 10. júlí.

Samningar við flugumferðar-
stjóra urðu lausir í nóvember á 
síðasta ári og eftir að ekki gekk að 
semja fóru flugumferðarstjórar í 
yfirvinnubann snemma í apríl. 
Það merkir að þeir ganga venju-
bundnar vaktir en taka ekki yfir-
vinnuvaktir. Þetta hefur valdið 
röskun á flugumferð á Keflavíkur-
flugvelli.

Lög voru sett á yfirvinnubannið 
af Alþingi snemma í júní en þau 
kváðu á um að gerðardómi yrði 
gert að ákveða um kaup og kjör 
flugumferðarstjóra ef ekki tækist 
að semja fyrir 24. júní. – sg

Flugumferðar- 
stjórar semja 

lögreglumál Héðinn Garðars-
son sem lýst var eftir síðastliðinn 
föstudag og fannst á laugardaginn 
var látinn þegar hann fannst. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá lög-
reglunni á Norðurlandi eystra en í 
henni segir að upplýst sé um þetta 
að ósk aðstandenda Héðins.

Héðinn var 43 ára gamall. Hann 
fór frá heimili sínu á Akureyri um 
klukkan 9 á föstudagsmorgun og 
hafði ekki sést til hans síðan.

Lögreglan ítrekar þakkir til þeirra 
sem aðstoðuðu við leitina og gáfu 
upplýsingar um ferðir Héðins. – sg

Maðurinn 
fannst látinn

Flugumferðarstjórar fóru 
í yfirvinnubann í apríl sem 
hefur valdið röskun á 
flugumferð. 

Strákarnir okkar í íslenska fótboltalandsliðinu eru komnir suður á Rivíeruna þar sem þeir ætla sér að skrifa nýjan kafla í heimsfrægt ævintýri sitt á Evrópumótinu í 
Frakklandi. Mótherjar kvöldsins eru ekki af lakari gerðinni heldur enska landsliðið, sem hefur gegnum tíðina verið uppáhaldslið margra Íslendinga á stórmótum. 
Íslenska liðið æfði á vellinum Allianz Riviera í gær og hér sjást landsliðsþjálfararnir Lars og Heimir stappa stálinu í okkar menn á æfingunni.  FRéttAbLAðið/ViLHELM

Sjávarútvegur  Tillögum Haf-
rannsóknastofnunar um ráðlagðan 
heildarafla í öllum tegundum er fylgt 
í þaula eins og undanfarin ár. Þetta er 
ákvörðun Gunnars Braga Sveinssonar 
sjávarútvegsráðherra eftir samráð í 
ríkisstjórn.

Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir 
að Gunnar Bragi ítrekaði nauðsyn 
þess að stórauka fjármagn til hafrann-
sókna, þar sem ráðgjöf er að margra 
mati viss vonbrigði miðað við vænt-
ingar, eins og ráðherra tekur fram. 
Svara verði lykilspurningum um til 
dæmis hvers vegna nokkrir árgangar 
þorsksins eru að léttast, en kvótinn 
í þorski var aðeins aukinn um 5.000 
tonn – í 244.000 tonn. - shá

Munu fylgja 
ráðgjöf í þaula

Gunnar bragi  
Sveinsson 
sjávarútvegsráð-
herra
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Nýr Hilux – lúxus í leik og starfi
Endurhannaður að utan sem innan með þægindi og afköst í huga. Þessi sterkbyggði harðjaxl er núna með 
nýrri og togmeiri vél og hlaðinn þægindum sem fylgja þér alla leið í öruggum og afslöppuðum akstri. 

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM



Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is |

Fiskur vikunnar

Hlýri 
ferskur og marineraður

1.690 kr. kg.

27. júní til 1. júlíHAFIÐ
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ASM Andri Snær Magnason  - ÁM Ástþór Magnússon - DO Davíð Oddsson - EKJ Elísabet Kristín Jökulsdóttir - GTJ Guðni Th. Jóhannesson - GMP Guðrún Margrét Pálsdóttir  
- HT Halla Tómasdóttir - HÞ Hildur Þórðardóttir - SJ Sturla Jónsson
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75,7%
kosningabærra manna greiddu 
atkvæði í kosningunum.

✿ Úrslit kosninganna um allt landið eftir kjördæmum

GTJDOASM HT SJÁM GMP HÞEKJ

42
,1

%

14
,1

%

7,
2%

32
%

3,
2%

0,
5%

0,
3%

0,
2%0,
5%

GTJDOASM HT SJÁM GMP HÞEKJ GTJDOASM HT SJÁM GMP HÞEKJ

GTJDOASM HT SJÁM GMP HÞEKJ

GTJDOASM HT SJÁM GMP HÞEKJ

SuðvESTurKJörDæMi

0,
5%

39
,9

%

0,
2% 28

,9
%

0,
1%

12
,9

%

0,
3%

13
,9

%

3,
3%

GTJDOASM HT SJÁM GMP HÞEKJ

Guðni Th. Jóhannesson sagnfræð-
ingur mun taka við embætti forseta 
Íslands í ágúst. Hann hlaut 39,1 pró-
sent atkvæða í forsetakosningum á 
laugardag, samtals 71.356 atkvæði.

Fyrstu tölur komu úr Suðurkjör-
dæmi á ellefta tímanum en þær sýndu 
að mjótt var á mununum hjá Guðna 
og Höllu Tómasdóttur; Guðni hafði 
38,6 prósent en Halla kom þar fast 
á hæla hans með 36 prósent. Guðni 
hins vegar sigldi nokkuð örugglega 
fram úr Höllu eftir því sem tölur voru 
kynntar úr fleiri kjördæmum.

Halla endaði næst Guðna, með 
27,9 prósent atkvæða á landsvísu, eða 
50.995 atkvæði. Þar á eftir kom Andri 
Snær Magnason með 14,3 prósent 
eða 26.037 atkvæði og í fjórða sæti 
var Davíð Oddsson með 13,7 prósent 
og 25.108 atkvæði.

Sturla Jónsson fékk 3,5 prósent 
atkvæða en aðrir frambjóðendur 

fengu minna en eitt prósent. Öll 
fjögur – Ástþór Magnússon, Elísabet 
Kristín Jökulsdóttir, Guðrún Margrét 
Pálsdóttir og Hildur Þórðardóttir – 
fengu færri en 1.500 atkvæði, en til 
að geta boðið sig fram þurfa fram-
bjóðendur að safna undirskriftum 
1.500 kosningabærra manna. Næst 
því komst Elísabet en hún hlaut 1.280 
atkvæði.

Kjörsókn var mjög góð, en 75,7 
prósent kosningabærra manna 
greiddu atkvæði í forsetakosning-
unum eða 185.390 manns. Það er 
nokkru meira en fyrir fjórum árum 
þegar 69,2 prósent nýttu atkvæðis-
rétt sinn og jókst því kjörsóknin um 
rúm sex prósent.

Guðni hlaut mest fylgi í Norð-
austurkjördæmi eða 45,1 prósent 
en minnst í Suðurkjördæmi þar sem 
hann fékk 35,2 prósent atkvæða. Þar 
var munurinn milli hans og Höllu 
jafnfram minnstur en Halla hlaut þar 
34,2 prósenta fylgi en minnst í Reykja-
víkurkjördæmi norður, 22 prósent.

Skoðanakannanir í aðdraganda 
kosninga gáfu nokkuð glögga mynd 

af því hvernig úrslit kosninganna 
yrðu, þrátt fyrir að Halla hafi sótt 
mjög á Guðna á lokasprettinum. Í 
síðustu könnun Fréttablaðsins, sem 
birt var þann 21. júní, mældist Halla 
með 19,6 prósent en Guðni með 49 
prósent. Þá hafði Halla bætt við sig 
tíu prósentustigum í könnunum á 

einni viku og hélt sú þróun áfram í 
kosningunum.

Hundruð hylltu Guðna, nýkjörinn 
forseta, og fjölskyldu hans á heimili 
þeirra á Seltjarnarnesi í eftirmiðdag-
inn í gær. Guðni sagðist þar ætla að 
reyna vera hann sjálfur í embættinu. 
fanney@frettabladid.is

Guðni hélt forystunni til loka
Næsti forseti Íslands verður Guðni Th. Jóhannesson sem sigraði í forsetakosningum á laugardag með 39,1% 
atkvæða. Næst á eftir kom Halla Tómasdóttir sem reis hratt síðustu daga fyrir kjörið og hlaut 27,9%.

Kjörsóknin í nýliðnum forseta-
kosningum, sem mældist 75,7 
prósent, var í takt við kosningu nýs 
forseta. Hún var minni fyrir fjórum 
árum þar sem þjóðin var ekki að 
kjósa sér nýjan forseta á kjördag. 
Þetta er mat Eiríks Bergmanns 
stjórnmálafræðings. Hann segir 
ómögulegt að segja hvort baráttan 
hefði endað öðruvísi ef hún hefði 
verið lengri.

„Kjörsókn á Íslandi hefur í 
rauninni verið há. Hér er rótgróin 
og mjög sterk lýðræðishefð, þó að 
þetta embætti sé sérkennilegt, þá 
hafa Íslendingar mikinn áhuga á 
því. Svo kom smávægileg hreyfing 
á þetta þegar fylgið fór á hreyfingu 
í lokin,“ segir Eiríkur.

„Ég hugsa að niðurstaðan hefði 
svo sem ekki endilega orðið önnur 
ef kosningabaráttan hefði verið 
lengri. Ég myndi halda að Halla 
hafi toppað á alveg hárréttum 
tíma, mikil fylgisaukning í einu 
hendingsstökki án þess þó að vera 
meðhöndluð í kosningabarátt-
unni sem mögulegur forseti. Hún 
fer óáreitt í gegnum kosninga-
baráttuna, aðrir frambjóðendur 
líta ekki á hana sem keppinaut og 
fjölmiðlar krefja hana ekki svara 
um feril sinn eins og gert er þegar 
að fólk á möguleika á kjöri. Hefði 
kjörið verið seinna, þá hefði hún 
þurft að sæta meiri gagnrýni.“ 
Eiríkur telur þó erfitt að meta áhrif 
þess á fylgið.

Eiríkur segir fylgi Davíðs Odd-
sonar eitt af stórtíðindunum í 
kosningabaráttunni. „Hann var 
lang gagnrýnastur á Guðna og 
gerði veigamestu tilraunirnar til 
þess að vega að honum og sá tónn 
og bragur kannski fellur ekkert 
sérstaklega vel að forsetakjöri. 
Þetta er annars konar embætti 
heldur en átakavettvangur stjórn-
málanna og ég er ekki viss um að 
fólki líki sérstaklega vel við þann 
tón. Ég hugsa að sú útgáfa sem við 
sáum í sjónvarpinu á kosninga-
kvöldi hafi verið mun vænlegri til 
árangurs.“ – sg

Lengri barátta 
ekki endilega 
endað öðruvísi

Ég myndi halda að 
Halla hafi toppað á 

alveg hárréttum tíma, mikil 
fylgisaukning í einu hend-
ingsstökki án þess þó að vera 
meðhöndluð í kosninga-
baráttunni sem 
mögulegur 
forseti.
Eiríkur Bergmann 
stjórnmála
fræðingur

Fyrstu tölur gáfu til kynna að mjótt væri á munum milli Guðna Th. Jóhannessonar 
og Höllu Tómasdóttur. Guðni náði síðar öruggu forskoti á Höllu og stóð uppi sem 
sigurvegari og nýkjörinn forseti íslands. FréTTAblAðið/EyÞór
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EM LEIKUR
Langar þig á úrslitaleikinn?

Kauptu NOTAÐAN BÍL af 
Brimborg og þú gætir unnið ferð 
fyrir tvo á úrslitaleik EM

ÁFRAM ÍSLAND!

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK 
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar  
virka daga kl. 9-17.

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 8. til 30. júní fara í pott (athugið á ekki við um umboðssölubíla). Einn heppinn vinningshafi verður svo dreginn út 1. júlí. Í vinning er ferð fyrir tvo 
á úrslitaleik EM í knattspyrnu 2016 þann 10. júlí. Innifalið er flug með Icelandair, gisting á glæsilegu hóteli og tveir miðar á úrslitaleikinn. Nánari upplýsingar um leikinn má finna á notadir.brimborg.is. 

 Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí     Hagstætt uppítökuverð     Allt að 90% fjármögnun í boði, ræddu við ráðgjafa

Verð: 5.990.000 kr.
Volvo XC60 Summum HBG65
Skráður maí 2014, 2,4D4 dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 90.000 km.  

Verð: 1.090.000 kr.
Tilboðsverð: 990.000 kr.
Ford Fusion Trend PI155
Skráður janúar 2007, 1,4TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn: 130.000 km.

Verð: 6.790.000 kr.
Tilboðsverð: 6.390.000 kr.
Volvo XC90 Momentum BOM59 
Skráður desember 2012, 2,4D5i dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 107.000 km.

Verð: 3.190.000 kr.
Tilboðsverð: 2.990.000 kr.
Citroën C4 Picasso Seduction MAZ91
Skráður febrúar 2015, 1,6HDi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 49.000 km. Í ábyrgð.

Verð: 4.290.000 kr.
Tilboðsverð: 3.690.000 kr.
Ford Mondeo Titanium YOX82
Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 121.000 km.

Verð: 1.890.000 kr.
Tilboðsverð: 1.790.000 kr.
Ford Fiesta Titanium NPF32
Skráður september 2012, 1,4TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 33.500 km. 

Verð: 2.690.000 kr
Tilboðsverð: 2.540.000 kr.
Renault Clio Expresion HZK29
Skráður júní 2015, 1,5TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 33.000 km. 

Verð: 7.190.000 kr.
Tilboðsverð: 6.690.000 kr.
Hyundai Santa Fe II Premium BOL38
Skráður apríl 2014, 2,2 TDCi dísil, sjálfskiptur. 
Ekinn: 43.000 km. 

Verð: 6.290.000 kr.
Tilboðsverð: 5.890.000 kr.
Ford Explorer Limited RYR50
Skráður desember 2012, 3,5i bensín, sjálfskiptur. 
Ekinn: 130.000 km. 

Verð: 3.790.000 kr.
Tilboðsverð: 3.390.000 kr.
Ford Kuga Titanium AWD GGJ84 
Skráður júní 2014, 2,0TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn 108.000 km. 

Verð: 3.250.000 kr.
Tilboðsverð: 2.990.000 kr.
Citroën Berlingo Multispace DHE30 
Skráður júní 2014, 1,6 HDi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 45.000 km. 

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Verð: 3.190.000 kr.
Tilboðsverð: 2.850.000 kr.
Volvo V40 Kinetic TBM05 
Skráður apríl 2014, 1,6D2 dísil, beinskiptur. 
Ekinn 64.000 km. 
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Þriggja ára stúlka, berleggja 
í stígvélum, vappar um 
heimili sitt á Seltjarnar-
nesi á sunnudagsmorgni. 
Úfin um hárið spjallar 

hún við ömmu sína sem komin er 
frá Kanada til að styðja dóttur sína 
og tengdason. Ekkert bendir til þess 
að stúlkunni finnist skrítið að eftir 
rúman mánuð flytji hún á Bessa-
staði og verði dóttir forseta Íslands. 
Enda hyggjast foreldrarnir setja 
hana og bræður hennar í fyrsta sæti 
meðfram því að sinna hlutverki for-
seta Íslands og forsetafrúar.

Móðir hennar, Eliza Reid, er líka 
úfin. „Konur sem hafa gengið með 
barn skilja hvað ég er að ganga í 
gegnum. Ég er mjög þreytt en samt 
ofboðslega glöð. Og allt er breytt,“ 
segir Eliza og Guðni tekur undir: 
„Allt er breytt.“

Guðni vill samt sem minnst gera 
úr þreytunni. „Ég vildi þetta. Ég 
sóttist eftir þessu og kvarta ekki 
undan neinu. Nú tekur við nýr kafli 
þar sem vantar ekki áskoranir og 
annasama daga. Í embætti verð ég 
að sameina þetta tvennt, annasama 
daga og skyldur gangvart fjölskyldu 
og börnum.“

Forseti ræður hver fær umboðið
Fyrir liggur að kosið verði til Alþing-
is í haust. Það verður því í höndum 
nýs forseta að veita stjórnarmynd-
unarumboð. „Miðað við skoðana-
kannanir, þótt atburðir síðustu daga 
sýni að þeim ber ekki að treysta til 
fulls, bendir allt til þess að ríkis-
stjórnin missi sinn meirihluta og 
verði að biðjast lausnar. Þá þarf að 
mynda nýja ríkisstjórn og aftur eru 
teikn á lofti um það að fylgið muni 
skiptast jafnt og dreifast víða. Og þá 
liggur í hlutarins eðli að það gæti 
reynst snúið að mynda nýja ríkis-
stjórn,“ segir Guðni.

Helsta fordæmið séu alþingis-
kosningar 1987 þar sem ekki var 
hægt að mynda tveggja flokka 
ríkisstjórn. „Forseti ákveður hver 
skuli fyrst spreyta sig við myndun 
ríkisstjórnar. Það þarf ég að gera 
á grundvelli þess sem stjórnmála-
leiðtogar segja mér eftir kosningar 
og á grundvelli þess hvern ég tel lík-
legastan til að geta myndað ríkis-
stjórn. Það þarf ekki að vera leiðtogi 
stærsta flokksins, það þarf ekki að 
vera leiðtogi þess sem mest hefur 
unnið á. Það þarf einfaldlega að vera 
byggt á mati forsetans.“

Guðni segist gera sér grein fyrir 
því að hann gæti skapað sér óvin-
sældir strax með þeirri ákvörðun 
að veita stærsta flokknum ekki 
stjórnarmyndunarumboð. „Ég geri 
mér líka grein fyrir því að ég þarf að 
læra. Allir forsetar hafa þurft tíma til 
að fóta sig, læra inn á embættið og 
það gerir verkið kannski ekki auð-

veldara að hefja leikinn á því sem 
gæti reynst snúið stjórnarmynd-
unarþref. En kannski fer það svo að 
flokkarnir nái fljótt og örugglega að 
koma sér saman um einhvers konar 
ríkisstjórn. Þannig að ég geng bjart-
sýnn og glaður til þess leiks, geri 
mér grein fyrir því að það gæti reynt 
á mig, en á hinn bóginn gæti líka 
farið svo að ég verði að mestu leyti 
áhorfandi.“

Áfangasigrar um stjórnarskrá
Guðni horfir fjögur ár fram í tím-
ann, eða fram að næstu kosningum. 
Hann hefur þó sagt að hann muni 
ekki sitja lengur en þrjú kjörtímabil, 
tólf ár. Erfitt sé að segja til um hvað 
gerist í íslenskum stjórnmálum á 
næstu fjórum árum og hvort ný 
stjórnarskrá, sem mikið var rædd í 
kosningabaráttunni, verði að veru-
leika.

„Við þurfum að halda áfram 
að ræða um stjórnarskrána og 
að mínu viti væri æskilegt að við 
næðum einhverjum áfangasigrum 
eða málamiðlunum sem landsmenn 
yrði sæmilega sáttir við. En hér er 
frumkvæðið í höndum kjósenda 
sem velja sér fulltrúa á Alþingi og 
þeir ákveða síðan næstu skref. Nú 
göngum við til þingkosninga og 
vilji fólkið í landinu nýja stjórnar-
skrá eða takmarkaðar breytingar á 
stjórnarskránni þá kýs það flokka 
sem berjast fyrir þeim breytingum.“

Ráðgefandi þjóðaratkvæða-
greiðsla fór fram síðla árs 2012. 
Þjóðin samþykkti þá með afgerandi 
meirihluta að byggja nýja stjórnar-
skrá á frumvarpi stjórnlagaráðs en 
kjörsókn var dræm og náði aðeins 
50 prósentum í Reykjavíkurkjör-
dæmunum og Kraganum.

„Það reyndist ekki meirihluti á 
þingi fyrir því að samþykkja tillögur 
stjórnlagaráðs. Úrslit þingkosning-
anna 2013 sýndu að enn minnkaði 
þá stuðningur við tillögur stjórn-
lagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Það 
var hinn pólitíski veruleiki. Hins-

vegar getum við horft fram á veg 
og látið kjósendur og þingmenn og 
forseta, að því leyti sem hann kemur 
að málinu, samþykkja breytingar 
á stjórnarskrá. En það verður að 
koma í ljós hvað fólkið í landinu 
vill og hvernig sá vilji er látinn í ljós 
á þinginu því þannig breytum við 
stjórnarskrá.“

Nútímavæddir Bessastaðir
Guðni var gagnrýndur fyrir afstöðu-
leysi í kosningabaráttunni. Hann 
segir enda að markmiðið sé að for-
seti standi utan fylkinga og berjist 
ekki fyrir einu umfram annað.

„Nema þegar við erum að tala um 
hluti sem breið samstaða og eining 
er um. Við höfum talað um gildi 
mannúðar, gildi menntunar, gildi 
menningar og umhverfisverndar. Á 
þessum nótum erum við að tala um 
hluti sem fáir geta verið á móti.“

Þó geti forseti sett mál á dagskrá 
og skapað umræðu í samfélaginu. 
„Ég vil ræða um það sem ég finn að 
fólkið í landinu vill að rætt sé um. 
Minn vilji snýst um það að ég hitti 
fólk, tali við fólk, finni hvað brennur 
á fólki og nýti svo hið mikla áhrifa-
vald forseta til að setja þau mál á 
dagskrá. Þú talaðir um ferðaþjón-
ustu, við getum líka talað um heil-
brigðisþjónustu, höfuðborgarsvæði 
og aðra hluta landsins, byggða-
stefnu.“

Ekki sé útilokað að sú umræða 
hefjist að einhverju leyti á sam-
félagsmiðlum. Guðni er þó ekki 
búinn að gera upp við sig hvort 
hann verði forseti á Facebook. „Ég 
verð að gefa sjálfum mér það svig-
rúm að kynna mér embættið en ég 
hefði ekkert á móti því að nýta mér 
aðrar leiðir en nú eru tiltækar til að 
koma mínum sjónarmiðum og upp-
lýsingum á framfæri. Ég vil bara ekki 
lofa neinu núna. Ég geri mér svo vel 
grein fyrir því að í hönd eru að fara 
ábyrgðarmestu ár minnar ævi og vil 
þess vegna stíga varlega til jarðar. Ég 
vil samt ekki verða of forsetalegur, 
ef þannig má að orði komast. Ég vil 
vera einlægur, svara öllum spurn-
ingum og taka vel í allar góðar hug-
myndir.“

Áfram Ísland
Snemma í dag flýgur Guðni til 
Nice í Frakklandi, ásamt Elizu og 
elsta syni þeirra hjóna, til að styðja 
íslenska landsliðið til dáða á móti 
Englendingum á Evrópukeppninni 
í fótbolta. Guðni verður klæddur í 
landsliðstreyjuna, ekki jakkaföt, 
sem eru einkennisklæðnaður for-
seta. Þá situr hann ekki í heiðurs-
stúku eins og núverandi forseti 
Íslands heldur í almennum sætum.

„Við vinnum. Ég er búinn að vera 
bjartsýnn í framboðinu og bjartsýni 
forsetinn verð ég líka en um leið 
raunsær. Við þurfum að eiga okkar 
besta leik. Við þurfum jafnvel smá 
heppni en fyrst og fremst þurfum 
við að hafa trú á sjálfum okkur og 
hana skortir land og landslið ekki 
þessa dagana.“

Nýr forseti  

Snærós Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

óhræddur 
við óvinsælar 

ákvarðanir
Guðni Th. Jóhannesson er sjötti 
forseti lýðveldisins Íslands. Hann 
verður í blárri landsliðstreyju í 
almennum sætum á leik Íslands og 
Englands í dag og segir liðið þurfa 
heppni og sinn besta leik til að 
vinna. Eitt hans fyrsta embættisverk 
verður myndun nýrrar ríkisstjórnar.

Allir forsetar hafa 
þurft tíma til að fóta 

sig, læra inn á embættið og 
það gerir verkið kannski 
ekki auðveldara að hefja 
leikinn á því sem gæti reynst 
snúið stjórnarmyndunar-
þref. 

 Ég vil samt ekki 
verða of forsetalegur

Við vinnum. Ég er 
búinn að vera 

bjartsýnn í framboðinu og 
bjartsýni forsetinn verð ég 
líka

Eliza Reid og Guðni Th. kynntust 
árið 1998 þegar þau voru í námi í 
Oxford á Bretlandi. 
Eliza er fædd árið 1976 í Kanada
Guðni er fæddur árið 1968

Í Fréttablaðinu 7. maí sagði Eliza 
frá því hvernig hún nældi í Guðna 
í fjáröflun hjá róðrarliði skólans 
þar sem stelpur keyptu sér happ-
drættismiða til að eiga tækifæri á 
stefnumóti með strákunum. „Mér 
fannst Guðni svolítið skemmti-
legur svo ég keypti tíu miða og setti 
átta í hans dós. Að setja alla tíu var 
kannski aðeins of mikið en ég vildi 
samt eiga séns. Og hann dró nafnið 
mitt.“

Guðni og Eliza eiga fjögur börn
Duncan Tindur fæddur 2007
Donald Gunnar fæddur 2009
Sæþór Peter fæddur 2011
Edda Margrét fædd 2013
Rut Guðnadóttir, fædd 1994,  
úr fyrra hjónabandi.

Vann Guðna í happdrætti á námsárunum

Guðni Th. Jóhannesson og Eliza Reid hafa verið saman síðan árið 1998. Hún ætlar 
sér að vera virkur forsetamaki og vera öflug í kynningu á íslenskri menningu út 
fyrir landsteinana. FRéTTaBlaðið/ERNiR

FRéTTaBlaðið/aNTON BRiNk
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Vélin er smurð. Allt getur gerst. Áfram Ísland!

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

Spilum með hjartanu
Kia er stoltur styrktaraðili EM 2016



Hugmyndaríkir einstaklingar og  
ný tæki færi finnast um allt land.  
Í júní standa Landsvirkjun, KPMG, 
Iceland Geothermal og Nýsköpunar
miðstöð Íslands fyrir málstofum 
um nýsköpun í orku iðnaði í sam
starfi við atvinnuþróunarfélög og 
sveitarfélög á svæðinu. Þátt tak
endum býðst að fræðast um fram
gang nýsköpunar í orkuiðnaði í 
héraði og á landinu öllu en einnig 
að koma sínum hug myndum á 
framfæri og keppa til veg legra 
verðlauna í hug myndasamkeppni.  

Virkjum hugaraflið
Málstofa um nýsköpun í orkuiðnaði

G Nýsköpun og tækifæri í orkuiðnaði

G Fjölbreytileiki og árangur  
af frumkvöðlaverkefnum

G Hvernig kem ég góðri hug mynd  
í framkvæmd?  
Gerð við skipta áætlana og 
stuðningur við frumkvöðla.

Dagskrá

Nánari upplýsingar og skráning eru  
á www.landsvirkjun.is/virkjumhugaraflid. 
Allir velkomnir!

#nýsköpunarorka

Málstofan er öllum 
opin og fer fram á 
Selfossi í Fjölheimum 
við Tryggvagarð, 
þriðjudaginn 28. júní  
kl. 15:00–19:00. 

G Hugmyndasamkeppni 
Greiddu leiðina fyrir hugmyndina 
þína inn í Startup Energy Reykjavík 
sem haldið verður í haust.  
Vegleg verðlaun í boði.

G Virkjum tengslin 
Boðið verður upp á léttar  
veitingar í lok málstofunnar.

„Fólk streymir að. Það er hylling hérna á Framnesveginum, heimili mínu, í 
dag og ég er að gefa fólkinu kaffi svo það geti hyllt mig. Ég er voða ánægð með 
þessa hyllingu, ég sé þetta í hillingum,“ segir Elísabet Kristín Jökulsdóttir. 
Hún fékk 0,7% atkvæða en vakti athygli fyrir einstaka kosningabaráttu, sem 
var ólík hinna.

„Manni líður alls konar, en dásamlega yfir það heila. Manni líður eins og 
regnboga. Það er bara frábært að fólk skuli geta kosið og fundið út úr öllum 

þessum nýju, níu frambjóðendum. Það er alveg stórkostlegt. 
Mér finnst þetta dásamleg úrslit. En svo þarf maður að 

melta þetta og kryfja betur. Margir töluðu um hvað fram-
boðið mitt væri fallegt og kærleiksríkt, en ég fæ 0,7 pró-
sent fylgi, sem mér finnst æðisgengið, en þetta er verkefni 

fyrir stærðfræðiprófessor.“
En hvað tekur við í lífi Elísabetar? „Ég ætla nú bara að 

fara með hundana út að labba, fá jarðsamband og 
tengja við himin og haf og þessa orðlausu tjáningu 
hundanna. Við munum fagna og svo ætla ég að fara 
inn í mig og leita þar nýrra ævintýra.“

„Við vorum búin að finna fyrir vax-
andi meðbyr í einhvern tíma, en 
þetta var mun meira en ég átti von 
á. Ég er full auðmýktar og þakklætis. 
Það snertir mann djúpt þegar maður 
fer úr því að vera sífellt spurður um 
hvort maður ætli að hætta, í það að 
finna að ef þú hefðir aðeins meiri 
tíma gætirðu jafnvel klárað þetta,“ 
segir Halla Tómasdóttir, sem var næst 
á eftir Guðna Th. Jóhannessyni. Halla 
hlaut 28 prósent atkvæða.

„Ég upplifði það áður en tölur 
birtust að þetta væri sigur fyrir mig 
og mitt fólk. Ferðin var svo skemmti-
leg og lærdómsrík. Ég óska Guðna og 
Elizu til hamingju með ný hlutverk 
og óska þeim velgengni.“

Fylgi Höllu varð mun meira en 
mældist í skoðanakönnunum, þó 
hún hafi tekið stökk í þeim könn-
unum sem birtust rétt fyrir helgi. 
Þó nokkrir hafa stigið fram og sagt 
Höllu óformlegan sigurvegara kosn-
inganna, þótt hún hafi ekki staðið 
uppi sem forseti, m.a. í Sprengisandi 
á Bylgjunni í gær.

„Ég hef alltaf vitað að það býr í mér 
seigla og kraftur og ég get allt sem ég 
vil. En í þessari vegferð var maður að 
leggja sig meira í dóm þjóðarinnar en 
nokkru sinni. Maður á eiginlega erfitt 
með að koma orðum að þessu enn 
þá, en mín upplifun er sú að þegar 

fólk fékk tækifæri til að kynnast mér 
og mínum áherslum óx meðbyrinn. 
Auðvitað vildu stuðningsmenn og ég 
sjálf að við tækjum þetta alla leið, en 
ég held að allir upplifi þessa vegferð 
árangursríka. Við getum ekki annað 
en fagnað. Það hefur verið gestkvæmt 
hjá mér í dag og margir hvatt mig til 
að fara aftur fram eftir fjögur ár, en ég 
hef nú ekkert ákveðið í þeim efnum,“ 
segir Halla og hlær.

En hvað tekur þá við? „Ég tek engar 
stórar ákvarðanir ennþá,“ útskýrir 
Halla, sem er á leið í frí með fjöl-
skyldunni. 

„En ég tók þá ákvörðun þegar 
dóttir mín fæddist að láta ekki mitt 
eftir liggja til að hafa áhrif á heiminn 
sem hún og sonur minn taka svo við. 
Hvað sem ég hef gert síðan hefur 
tekið mið af því að mig langar að 
gera heiminn örlítið betri, ekki síst 
fyrir ungar stúlkur. Hvort sem var 
Auður í krafti kvenna, Auður Capital 
eða framboðið, þá gengur mér það 
eitt til að reyna að hvetja og virkja 
stráka og stelpur, horfa til framtíðar 
og byggja upp samfélag þar sem við 
getum horft til baka og séð að við 
höfum gert og sagt hluti sem skipta 
máli.

Ég fór inn í þetta framboð til að 
gera gagn og láta gott af mér leiða 
og ég tel að okkar vegferð hafi gert 
hvort tveggja. Ég er þakklát öllum 
þeim sem ljáðu mér margvíslegan 
stuðning og það er ekki til sárt 
bein í mínum líkama. Bara gleði.“  
olof@frettabladid.is 

„Þetta var langt 
ferðalag. Við 
erum að lenda. 
Ég ætla ekki 
að setja á mig 
bindi fyrr en um 
jólin,“ segir Andri 
Snær Magnason 
hlæjandi. Hann hlaut um fjórtán 
prósent atkvæða og hafnaði í þriðja 
sæti.

„Það var enginn ósigur. Það var 
magnað hvað var mikil hamingja 
fram eftir nóttu í Iðnó. Ég fór fram 
með háleitar og skýrar hugmyndir 
og það var gleðilegast að sjá að það 
náði inn í hóp ungra kjósenda. Á 
laugardaginn var bara þakklæti. 
Þakklæti fyrir að setja mál á dag-
skrá og hugur í fólki. Þetta var þess 
virði,“ útskýrir Andri.

„Ég vil óska Guðna velfarnaðar í 
starfi og ég vissi alltaf að Halla ætti 
meira inni. Að sumu leyti líður mér 
þó eins og baráttan hafi aldrei farið 
fram. Sjónvarpið er sterkasti mið-
illinn og þar náðist aldrei að skapa 
alvöru umræður um framtíðina og 
hvað forsetinn vill eða getur gert. 
Kappræðurnar snerust að mestu 
um línulegar spurningakeppnir.“

Andri Snær Magnason 

Pakkar 
jakkafötunum

„Mér finnst nú 
að sigurvegari 
megi mjög vel 
við una, þó 
hann hafi haft 
mun meira fylgi 
í skoðanakönn-
unum á tímabili, 
þá er það eiginlega aukaatriði og 
gleymist,“ segir Davíð Oddsson for-
setaframbjóðandi. Davíð hafnaði í 
fjórða sæti, með um fjórtán prósent, 
nokkru færri atkvæði en Andri Snær.

„Miðað við allt held ég að Guðni 
hafi góðan stuðning og bakgrunn.“

Davíð segir það eina sem sitji 
eftir kosningar þegar frá líður vera 
sigurvegarann. „Það hefur sýnt sig 
að forsetaframbjóðendur hafa aldrei 
skaðast á því að vera í svona fram-
boði og ég á ekki von á að það gerist 
núna. Ég held ekki að ég skaðist. 
Ég reyndar býst við því að ég hefði 
frekar séð eftir því ef ég hefði látið 
það vera að fara í þessa skorpu, að fá 
smá tilfinningu fyrir því sem maður 
var að gera fyrir tíu-fimmtán árum; 
að fara svona um og tala við fólk. 
Mér var hvarvetna vel tekið þó það 
hafi ekki breyst í atkvæði, þá var það 
ósköp notalegt fyrir mig.“

Davíð Oddsson 

Vel tekið 
hvarvetna

Við getum ekki annað en fagnað
Halla Tómasdóttir tók óvænt stórt stökk í fylgi mjög skömmu fyrir kosningar. Sumir hafa kallað hana óformlegan sigurvegara kosning-
anna. Hún hefur ekki gert upp hug sinn um hvort hún hyggst bjóða sig fram til embættis forseta að nýju að fjórum árum liðnum.

Frá kosningavöku Höllu Tómasdóttur á laugardagskvöld. FréTTablaðið/anTon

Elísabet Kristín Jökulsdóttir 

Manni líður eins og regnboga

Halla Tómasdóttir 
Ég hef alltaf 
vitað að það býr 

í mér seigla og kraftur.  
Ég get allt sem ég vil.
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Brú til NÝRRA tíma

Sjóðurinn heitir nú Brú lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga. Nafnið er lýsandi 
fyrir hlutverk lífeyrissjóðsins sem er að tryggja örugga a�omu og lé�a leiðina milli 
æviskeiða. Brúin í merkinu endurspeglar þessa tengingu æviskeiðanna, en litirnir lýsa 
lífsgleði og hinum  ölbrey�u verkefnum sem sjóðfélagar sinna í samfélaginu.  
 
Aðild að Brú eiga þeir starfsmenn sveitarfélaga sem hafa kjarasamningsbundna aðild 
að BSRB, BHM og KÍ. Sjóðurinn starfrækir einnig deild sem er opin öðrum launþegum. 

Kynntu þér Brú á vefsíðunni okkar www.li�ru.is

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga hefur fengið 
ný� nafn og nýja ásýnd
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Ósáttir Bretar mótmæltu niðurstöðu Brexit-kosninganna fyrir utan breska þingið á laugardaginn. FréttaBlaðið/EPa

Upplausn innan Verkamannaflokksins
Eldri þingmenn Verkamannaflokks-
ins hafa kallað eftir aðgerðum til að 
koma í veg fyrir að aðskilnaður frá 
ESB eigi sér stað. Meðlimar Verka-
mannaflokksins gagnrýna harðlega 
forystu Jeremys Corbyn, leiðtoga 
flokksins, í Brexit-kosningunum.

Niðurstaða kosninganna var ekki 
bindandi, og þarf þingið enn þá að 
samþykkja útgöngu. The Independ-
ent greinir frá því að David Lammy, 

þingmaður verkamannaflokksins, 
segir að breska þingið þurfi að 
ákveða hvort það ætli að láta af 
útgöngunni verða á næstu vikum.

Fjöldi ráðherra Verkamanna-
flokksins hafa sagt af sér í mót-
mælaskyni við forystu Corbyns. 
Samkvæmt heimildum Independ-
ent er fleiri afsagna að vænta og 
talið er að helmingur skuggaráð-
herranna muni segja af sér. 

Markaðstorg Kringlunnar 

Hættir
Allt á að seljast! 3 verð 
1000 kr 2000 kr 3000kr.

Markaðstorg Kringlunnar
3 hæð.

Tæplega 3,5 milljón manna hafði 
í gærkvöldi skrifað undir undir-
skriftalista í Bretlandi sem krefst 
þess að kosið verði aftur um 
útgöngu Breta úr Evrópusamband-
inu. Síðastliðinn fimmtudag kusu 
52 prósent kjósenda með útgöngu, 
en 48 prósent gegn. Kjörsókn var 
hins vegar 72 prósent. Æðsti ráð-
herra Skotlands íhugar að neita 
að gefa lagalegt samþykki fyrir 
útgöngu.

Forsvarsmenn undirskrifta-
listans vilja að kosningarnar verði 
ógildar ef sextíu prósent kjósa ekki 
aðra hvora hlið, þegar kjörsókn 
er undir 75 prósentum. William 
Oliver Healey, aðgerðasinni og 
meðlimur enskra demókrata, sem 
barðist fyrir útgöngu Breta úr 
ESB stofnaði undirskriftalistann 
þar sem hann óttaðist að Bret-
land yrði áfram í ESB. Samkvæmt 
lögum þarf breska þingið að íhuga 
umræður um undirskriftalista sem 
ná hundrað þúsund undirskriftum.

Á laugardaginn fóru mótmæli 
fram fyrir utan breska þingið 
þar sem stuðningsmenn áfram-
haldandi viðveru gagnrýndu 
úrslit kosninganna. Boðað hefur 
verið til áframhaldandi mótmæla 
við Trafalgar Square í London á 
þriðjudaginn og hafa tugir þúsunda 
boðað komu sína á mótmælin.

Nicola Sturgeon, æðsti ráðherra 
Skotlands, segir í samtali við BBC 
að hún muni biðja alla meðlimi 
skoska þingsins um að neita að gefa 
lagalegt samþykki fyrir útgöngu úr 
ESB. Í kosningunum studdu 62 pró-
sent kjósenda í Skotlandi áfram-
haldandi viðveru, en 38 prósent 
studdu útgöngu. Óvíst er þó hvort 
Skotland geti komið í veg fyrir 
útgönguna.

Reyna að koma í veg fyrir Brexit
Milljónir Breta krefjast annarra kosninga um áframhaldandi viðveru Bretlands í Evrópusambandinu. Æðsti ráðherra Skotlands íhugar að beita 
neitunarvaldi gegn Brexit. Tugir þúsunda hafa boðað komu sína á mótmæli á morgun. Fjöldi skuggaráðherra Verkamannaflokksins segir af sér.

Sturgeon mun funda ásamt sam-
starfsfólki sínu með embættis-
mönnum í Brussel í vikunni um 
áframhaldandi viðveru 
Skotlands í Evrópusam-
bandinu. Árið 2014 var 
kosið um sjálfstæði Skot-
lands og kusu 55 prósent 
gegn því. Í kjölfar Brexit-
kosninganna er talið lík-
legt að Skotland muni 
kjósa um sjálfstæði á ný til þess að 
tryggja viðveru í ESB.

BBC greinir frá því að Carwyn 
Jones, æðsti ráðherra Wales, sé 

Sæunn Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is

Brexit

ekki sömu skoðunar og Sturgeon og 
hafni þeirri hugmynd að meðlimir 
þingsins í Wales reyni að koma í 

veg fyrir Brexit.
F r á  n i ð u r s t ö ð u 

kosninganna hefur 
forsætisráðherra Bret-
lands, David Cameron, 
tilkynnt um afsögn 
sína. Mikil óvissa ríkir 
í kringum skilmála 

Bretlands við útgöngu úr ESB, 
en talið er líklegt að ekki verði af 
formlegri útgöngu fyrr en síðari 
hluta árs 2018. 

62%
skoskra kjósenda 
vildu ekki  
yfirgefa ESB

Spánn  Allt bendir til þess að Lýð-
flokkur Marianos Rajoy, starfandi 
forsætisráðherra Spánar, beri sigur 
úr býtum í þingkosningunum sem 
fóru fram þar í landi í gær. Flokkn-
um er þó ekki spáð meirihluta 
og því eru líkur á áframhaldandi 
stjórnarkreppu.

Enginn flokkur náði meirihluta 
í þingkosningunum í desember-
mánuði síðastliðnum og hefur 
stjórnarkreppa ríkt í landinu síðan 
þá. Þegar áttatíu prósent atkvæða 
höfðu verið talin í gær leit út fyrir 
að Lýðflokkurinn myndi ná 135 

sætum á spænska þinginu, PSOE 
myndi ná 89 sætum, Unidos Pod-
emos 71 sæti, og miðju flokkurinn 
Ciudadanos 29 sætum.

Skoðanakannanir höfðu áður 
sýnt að tveir stærstu vinstri flokkar 
landsins, Unidos Podemos og Sósí-
alistaflokkurinn, gætu mögulega 
náð meirihluta saman, eða  þeim 
176 sætum sem þarf til að mynda 
ríkisstjórn.

Almenningur á Spáni er orðinn 
þreyttur á stöðunni og er jafnvel talið 
líklegt að á næstu mánuðum þurfi 
aftur að efna til þingkosninga. – sg

Líkur á áframhaldandi 
stjórnarkreppu á Spáni

Marianos rajoy, starfandi forsætisráðherra Spánar, á kjörstað í gær. FréttaBlaðið/EPa
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Hjólaðu á vit
ævintýranna
Hjólaðu á vit
ævintýranna

Durango Sport
99.990 KR.
29“ fjallahjól. 
Hjólaðu hvar og hvenær 
sem er á vel útbúnu 
27 gíra fjallahjóli.

Allegro
69.990 KR.
28“ götuhjól. 
Létt og lipurt götuhjól, 
frábær ferðamáti.

Laser 1.6
39.990 KR.
16“ barnahjól. 
Sterkt og gott 
barnahjól með fót- 
og handbremsu.

X24
49.990 KR.
24“ barnafjallahjól. 
Vel búið og sterkt 
fjallahjól, tilbúið 
í hasar. Til í 
svörtu og 
hvítu.

Renegade Exile
169.990 KR.
28“ ævintýrahjól. 
Þægilega uppsett 
Racer hjól sem 
býður upp á 
ótal möguleika.

DXT Sport
99.990 KR.
28“ Dual Sport hjól. 
Frábært hjól fyrir 
þann sem vill 
komast hratt og 
örugglega yfir 
möl og malbik.

Hjóladeildin er í  Smáralind, fást einnig í  Glæsibæ.
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Oddný G. 
Harðardóttir
formaður Sam-
fylkingarinnar

Ferðaþjónustan er á skömmum tíma orðin stærsta 
atvinnugrein þjóðarinnar. Því fylgja góðar gjald-
eyristekjur og atvinnutækifæri en einnig það að 

fleiri nýta sér þjónustu sem greidd er úr ríkissjóði. 
Ríkisstjórnin hefur ekki brugðist við auknum kostnaði 
og er bæði stefnu- og ráðalaus sem bitnar á þjónustu 
við ferðamenn og íbúa landsins.

Ef ekki verður gripið um stjórnartaumana er líkleg-
ast að orðspor Íslands sem ferðamannastaðar skaðist 
og að fjárfestingar sem ráðist hefur verið í beri sig ekki, 
með slæmum fjárhagslegum afleiðingum.
 Við í Samfylkingunni krefjumst aðgerða strax og 
viljum að:

l Heilbrigðisþjónusta og sjúkraflutningar verði 
styrktir um allt land.
l Lögreglu verði gert kleift að sinna íbúum jafnt sem 

ferðamönnum.
l Viðhald vega verði aukið umtalsvert.
l Öryggi ferðamanna verði bætt og uppbygging ferða-

mannastaða efld.
l Íbúðum verði fjölgað verulega, svo ásókn ferða-

þjónustunnar spenni ekki upp húsnæðisverð og 
framboð verði nægilegt fyrir fjölskyldur sem þurfa 
þak yfir höfuðið.

l Tekjur af ferðamönnum renni líka til sveitarfélaga.

Ferðamenn greiða lágan virðisaukaskatt af gistingu og 
afþreyingu. Með hækkun virðisaukaskatts í almennt 
þrep með hæfilegum aðlögunartíma fengjust um tíu 
milljarðar króna árlega í ríkissjóð til að mæta auknum 
útgjöldum. Ég tel það einföldustu og bestu leiðina til 
að bregðast við vandanum. Og í virðisaukaskattskerf-
inu er allt klappað og klárt.

Aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar hefur leitt til þess 
að almenningur ber nú kostnaðinn en ferðamenn-
irnir fá afslátt. Það gengur ekki lengur. Við verðum að 
stýra þróuninni og skapa ferðaþjónustunni almenn 
rekstrarskilyrði sem gefa tekjur til viðhalds vega, í heil-
brigðisþjónustu, verndun náttúru og löggæslu. Þannig 
greiða ferðamennirnir fyrir uppbyggingu sem nýtist 
bæði greininni og íbúum um allt land. 

Tekjur af ferðamönnum

Aðgerðaleysi 
ríkisstjórnar-
innar hefur 
leitt til þess 
að almenn-
ingur ber nú 
kostnaðinn 
en ferða-
mennirnir fá 
afslátt. Það 
gengur ekki 
lengur.

Sparið kraftana
Skemmið ekki hjólhýsið

Allar upplýsingar í s. 866 5395
Netfang: Kriben@simnet.is

www.kronings.com

Notið

Kronings 
hjólhýsahreyfir 

( mover)
Verð frá kr.189.000,-

Kronings 
sólarsellur 100w.

Verð með öllu kr. 69.000,-

Þjóðin hefur kosið sér nýjan forseta. Kjör Guðna 
Th. Jóhannessonar sagnfræðings á laugardag 
kom raunar lítið á óvart. Allar skoðana-
kannanir höfðu gefið til kynna stórsigur hans 
margar vikur í röð, þrátt fyrir að fylgið við 

hann hafi dalað örlítið síðustu vikur fyrir kosningarnar. 
Að lokum hlaut hann tæp 40 prósent atkvæða.

Raunar var það einnig viðbúið. Fylgið við Guðna 
mældist í hæstu hæðum eftir að hann tilkynnti um 
framboð sitt og fékk hann mest tæplega 70 prósenta 
fylgi í könnunum sem var ávallt óraunhæft. Kosninga-
baráttan spilaðist því þannig að strax frá því nýkjörinn 
forseti tilkynnti um framboð sitt hafði hann öllu að tapa. 
Í slíkri stöðu er ekki óeðlilegt að menn fari í svolitla vörn 
og passi sig á að fæla ekki frá sér stuðningsmenn með 
ítarlegum útlistunum á málefnum og ágreiningsefnum. 
Sem síðan leiddi til þess að lítið sást af persónutöfrum 
frambjóðandans og þeirri ástríðu sem áður hafði sést að 
hann býr yfir. Eilítið litleysi gerði vart við sig.

Í því andrúmslofti var það Halla Tómasdóttir sem 
sótti mest á Guðna. Árangur Höllu er glæsilegur og eftir-
tektarverður en hún endaði með tæplega 28 prósenta 
fylgi. Tæpri viku fyrir kosningar hafði hún tekið tíu 
prósenta stökk í skoðanakönnunum á aðeins einni viku 
sem hún síðan endurtók síðustu vikuna í baráttunni. 
Óvíst er hvort hún hefði náð að sigla fram úr Guðna 
hefði kosningabaráttan verið lengri. Eiríkur Bergmann 
stjórnmálafræðingur segir í samtali við Fréttablaðið í 
dag að Halla hafi toppað á nákvæmlega réttum tíma. 
Hún hafi farið óáreitt í gegnum kosningabaráttuna þar 
sem aðrir frambjóðendur litu ekki á hana sem keppni-
naut og fjölmiðlar ekki krafið hana svara um feril sinn 
eins og gert sé þegar fólk á möguleika á kjöri. „Hefði 
kjörið verið seinna, þá hefði hún þurft að sæta meiri 
gagnrýni,“ segir Eiríkur.

Með stærri fréttum þessara kosninga, þrátt fyrir að 
með þeim hafi sjötti forseti lýðveldisins verið kosinn 
og sá yngsti, er samt sem áður slæmt gengi fyrrverandi 
borgarstjóra og forsætisráðherra; einhvers ástsælasta 
formanns Sjálfstæðisflokksins. Davíð Oddsson varð í 
fjórða sæti með 13,7 prósent atkvæða. Þegar hann fyrst 
bauð sig fram bjuggust margir við að Davíð fengi meiri 
meðbyr, sérstaklega eftir að sitjandi forseti hætti við sitt 
framboð. En svo virðist sem Davíð og stuðningsmenn 
hans hafi lesið stöðuna alrangt, auk þess sem kosninga-
barátta hans var mikið til með neikvæðum blæ, eitthvað 
sem ekki átti upp á pallborðið hjá kjósendum. Ljóst er 
að kallað var eftir breytingum, nýjum tímum og nýrri 
kynslóð við stjórnvölin.

En nú liggur niðurstaðan fyrir og réttast að þjóðin 
sameinist að baki nýjum forseta. Guðni hefur verið 
nokkuð óumdeildur og mun að öllum líkindum sinna 
starfinu vel. En það vekur óneitanlega athygli að 
hann hlýtur kosningu án þess að fá meirihluta fylgis. 
Aðeins Vigdís Finnbogadóttir hefur fengið lægra hlut-
fall atkvæða eða þriðjung. Enn viðrar sig sú spurning 
hvort ekki sé rétt að hafa forsetakosningar í tveimur 
umferðum líkt og þekkist víða annars staðar þannig að 
forsetinn hafi ávallt meirihluta þjóðarinnar að baki sér.

Nýr forseti

Ljóst er að 
kallað var 
eftir breyt-
ingum, nýjum 
tímum og 
nýrri kynslóð 
við stjórn-
völin.

talning gekk vel
Yfirkjörstjórn í Reykjavík 
norður var fyrst til að skila 
lokatölum í forsetakosning-
unum. Ætla má að allt kapp hafi 
verið lagt á farsæla talningu af 
Tómasi Hrafni Sveinssyni, betur 
þekktur sem Talninga-Tómas, 
svo æra hans verði uppreist eftir 
síðustu sveitarstjórnarkosning-
ar. Þá varð Tómas að skotspóni 
og athlægi af óvægnum glens-
urum á Twitter sem rifu hann 
í sig með háði og spotti vegna 
þess að tölur töfðust í Reykja-
vík. Reikningsskekkja upp á 40 
atkvæði varð til þess að ekki 
var hægt að birta lokatölur fyrr 
en á áttunda tímanum. Talning 
gekk smurt fyrir sig í gær og von 
til þess að Talninga-Tómas geti 
nú borið viðurnefnið með stolti 
fram að næstu kosningum.

halla upp kantinn
Kosningabarátta sigurstrang-
legustu frambjóðendanna fór að 
mestu leyti í að verjast og ræða 
fortíðina. Á meðan tókst Höllu 
Tómasdóttur, dóttur píparans 
sem gekk fimm kílómetra á dag 
í skólann og fór að vinna fyrir 
sér frá sjö ára aldri, að keyra upp 
kantinn án þess að nokkur tæki 
eftir því. Hún dreif inn í teig en 
skotið kom augnabliki of seint 
og Guðni Th. náði að verjast 
með naumindum. Ef Halla hefði 
farið fyrr af stað er aldrei að vita 
nema hylling nýs þjóðhöfðingja 
hefði verið í Kópavogi en ekki á 
Seltjarnarnesi. 
snaeros@frettabladid.is
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SÉRHÆFUM 
OKKUR Í  
ÞRIFUM  
FYRIR  
HÚSFÉLÖG

Húsfélagaþjónustan ehf.
Sími 555-6855
wwwhusfelag.is • husfelag@husfelag.is

VÖNDUÐ 
VINNUBRÖGÐ

Nokkur umræða hefur verið 
um námsmat við lok grunn-
skóla. Nemendur sem luku 

10. bekk í vor fengu lokaeinkunnir 
byggðar á mati á hæfni sem er í sam-
ræmi við Aðalnámskrá grunnskóla 
frá 2013. Þar eru sett fram hæfnivið-
mið fyrir allar námsgreinar og lögð 
áhersla á að meta þurfi hæfni nem-
enda á fjölbreyttan hátt.

Við höfum á undanförnum vikum 
safnað gögnum frá skólum um 
hvernig þeir hafa staðið að náms-
mati í stærðfræði í 10. bekk skólaárið 

2015-16. Þó úrvinnsla gagnanna sé á 
frumstigi getum við strax greint að 
kennarar hafa víða lagt mikla vinnu 
í að meta hæfni nemenda út frá við-
miðum námskrárinnar. Þeir hafa lagt 
fyrir fjölbreytt námsmatsverkefni þar 
sem nemendum er gert ljóst hvaða 
hæfni er verið að meta hverju sinni. 
Þeir hafa jafnframt með leiðsagnar-
mati gefið nemendum tækifæri til að 
greina stöðu sína og finna leiðir til að 
auka hæfni sína. Nemendur hafa því 
víða fengið skýr viðmið um hvaða 
hæfni þeir þurfa að sýna til að ná til-
teknum hæfniþrepum og hafa getað 
nýtt þau til að meta styrkleika sína 
og veikleika. Kennarar eru þannig að 
prófa sig áfram með nýja hugsun við 
námsmat þar sem sjónum er beint 
að mörgum þáttum á fjölbreyttan og 
markvissan hátt.

Fyrsta skrefið
Kennarar og skólastjórnendur hafa 
yfirleitt kynnt þessa nýju hugsun 
um námsmat fyrir nemendum og 
forráðamönnum þeirra og hvernig 
þeir hyggjast innleiða breytt náms-
mat. Skólar eru mislangt komnir í 
þessu ferli en spennandi er að sjá hve 
margar ólíkar leiðir hafa þegar verið 

farnar til þess að svara kröfum nám-
skrárinnar. Í gögnum okkar kemur 
fram að kennarar eru að takast á við 
þessar breytingar á námsmati á fag-
legan hátt. Þó sumir skólar hafi valið 
þá leið í vor að varpa tölueinkunnum 
yfir í bókstafi út frá ákveðnum við-
miðum, kemur fram að þeir líta á 
það sem fyrsta skref í breytingum á 
námsmati. Margir nefna að þeir stefni 
að því að tengja þau matsviðmið sem 
sett eru fram í námskrá beint við 
fjölbreytt námsmatsverkefni. Skól-
arnir hafa því að okkar mati tekist 
á við þetta verkefni af alvöru og fag-
mennsku og líta á þessar breytingar 
sem ákveðið þróunarstarf sem vinna 
þarf í áföngum.

Markmið rannsóknar okkar er 
að afla upplýsinga til að skapa betri 
grundvöll fyrir frekari umræðu og 
þróun námsmats í stærðfræði hér 
á landi. Við munum í niðurstöðum 
okkar lýsa þeim leiðum sem skólar 
hafa farið við námsmat í stærðfræði 
í 10. bekk og greina meginlínur og 
áherslur. Fyrstu niðurstöður rann-
sóknarinnar verða kynntar á Mennta-
viku, árlegri ráðstefnu menntavís-
indasviðs Háskóla Íslands sem haldin 
verður 7. október næstkomandi.

Hæfnimiðað námsmat  
í stærðfræði

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Guðbjörg  
Pálsdóttir 
dósent í stærð-
fræðimenntun á 
menntavísinda-
sviði HÍ

Guðný Helga 
Gunnarsdóttir
lektor í stærð-
fræðimenntun á 
menntavísinda-
sviði HÍ

Andri Snær var sigurvegari kosn-
inganna. Hann fékk að vísu ekki 
meirihluta greiddra atkvæða en 

framboð hans kveikti elda í brjóstum 
landsmanna sem loga um ókomin 
ár. Hann fékk meirihluta ógreiddra 
atkvæða. Yngri dóttir mín sem enn er 
ekki komin með kosningarétt studdi 
hann eindregið – og allir vinir hennar  
og slíkur frambjóðandi er á framtíðar-
vegi. Hugsjónir hans verða orðnar að 
almæltum tíðindum innan tíu ára – 
enda snúast þær um mikilvægustu mál 
mannkyns, sjálfa framtíð þess á jörðu. 
Og það voru ekki bara málefnin sem 
gerðu hann sigursælan heldur umræðu-
háttur hans líka; nærvera hans á hinu 
opinbera sviði; hvernig hann nálgast 
málefni í tali sínu, einbeittur, kiprar 
augun, lyftir lófum eins og til að grípa 
hugsun þegar hún kemur á ógnarhraða, 
kurteis og beittur, fyndinn, andríkur; 
talar stundum lágt sem neyðir þau sem 
hlusta til að hugsa.

Fylgjufylgið
Annars var það auðvitað Elísabet 
Kristín Jökulsdóttir sem var sigurvegari 
kosninganna. Úr ýmsum áttum barst 
vandlætingarhnuss yfir því hvað hún 
vildi eiginlega upp á dekk og hagaði 
sér ekki eins og almennilegt lárviðar-
skáld og klæddist purpuraskikkju þegar 
Dansinn hennar við Ufsaklett var lagður 
fram til Norðurlandaverðlauna … en 
hún reyndist eiga erindi upp á dekkið: 
jafnvel brýnt. Hún hafði eitthvað fram 
að færa. Hún kom úr einhverri átt, talaði 
um eitthvað og á einhvern hátt sem 
enginn annar hefði verið fær um. Hún 
bauð upp á dansspor og dreymin tilsvör 
en svaraði líka hreint og beint þegar 
þess þurfti. Hún talaði fyrir allt það 
fólk í samfélaginu sem glímir við fíknir, 
áráttur, ókyrrð í lofti í blindhugarflugi, 
og misalvarleg geðveikindi – það er að 
segja, eiginlega okkur öll.

Hún fékk allt fylgjufylgið – fylgjurnar 
okkar kusu hana og í þrettándu vídd-
inni er hún þegar tekin til starfa sem 
hennar hátign Elísabet fyrsta. Hér í 
hvunndagsvíddunum var það hins 
vegar Halla Tómasdóttir sem var sigur-
vegari kosninganna – að sjálfsögðu. 
Hún hafði margt á móti sér í byrjun. 
Baugsklappstýran með oflætisfirrur 
hins markaðsóða viðskiptaþings í mal 
sínum sem með frasa úr sjálfstyrkingar-
námskeiðum á vör býðst til að gerast 
mannauðsstjóri íslensks þjóðlífs eftir að 
hafa hvorki meira né minna en stofnað 
banka – að kjósa hana myndi fullkomna 
uppgjörið við uppgjörið við hrunið. 
Svona hugsuðu mörg þegar hún kom 
fram: málið var ekki að hún væri óþekkt 

heldur var hún of merkt markaðs-
ofstæki Stóru-Bólu í huga margra.

En hún setti undir sig hausinn, 
hélt milljón fundi út um allar þorpa-
grundir, einn í einu, mann á mann, 
og útskýrði hugmyndir sínar og sýn 
á íslenskt samfélag og verkefni þess – 
kom svo í sjónvarpið og glansaði þar. 
Rétt eins og Andri Snær, Elísabet og 
Guðni var hún jákvæð og uppbyggileg, 
vingjarnleg í garð meðframbjóðenda 
en eldheit í löngun sinni að duga landi 
og þjóð. Engir útúrsnúningar, engir 
stælar, enginn skætingur, enginn píslar-
vættis-ofleikur – bara gleði. Og um síðir 
tengdi fólk hana ekki lengur við útrás 
og bankstera heldur fyrst og fremst við 
Þjóðfundinn og gildin góðu sem út úr 
honum komu og hugsjónir um nýja 
stjórnarskrá, nýjan samfélagssáttmála 
– og sjálfa kvenorkuna. Og eitthvað sem 
líktist vongleði. Auðvitað græddi hún á 
því þegar hinar fráleitu árásir Davíðs og 

liðsodda hans dundu á Guðna, stóð hvít-
klædd og brosandi, jákvæð og ósnortin 
af karlaslagnum, sem einkenndist að 
vísu af því að Davíð var einn að ólmast í 
sínum drullupolli að sletta á Guðna. Og 
það munaði engu að hún næði, á síðustu 
metrunum, að hrifsa til sín kórónuna 
sem allir töldu að Guðni ætti vísa.

Fyrir hvað stendur hann?
En það var sem sé Guðni Th. Jóhannes-
son sem var að sjálfsögðu sigurvegari 
kosninganna. Hann var hreinlega sóttur 
upp í háskóla, mátaður við djobbið af 
væntanlegum vinnuveitanda – þjóðinni 
– og sagt að sækja um; málefnalegur, 
skýrmæltur, svolítið glaðhlakkalegur, 
vænn – bjart yfir honum. Það er eðlilegt 
að frambjóðandi hljóti ekki yfir fimmtíu 
prósent atkvæða þegar nýr forseti er 
kjörinn úr hópi fólks sem ekki gegnir 
starfinu. Hið mikla fylgi sem hann hafði 
framan af var sýndarfylgi; að miklu leyti 
frá fólki sem hugðist aðallega kjósa ekki 
Davíð heldur þann sem líklegastur væri 
til að skáka honum. Þegar fólk fór svo að 
slaka á og sjá að það hafði ekki ástæðu 
til að óttast Davíð (frekar en kannski 
nokkru sinni – veldi hans var ekki síst 
smíðað úr ótta við hann) fór fólk eðli-
lega að skima eftir öðrum kostum sem 
fremur töluðu í anda hugsjóna og gilda 
sem það aðhylltist. Því að þó að Guðni 
standi kannski ekki á eindreginn hátt 
fyrir tilteknar hugsjónir og gildi – fyrir 
utan lýðræði og frelsi í víðum skilningi 
– þá er ekki þar með sagt að hann standi 

ekki fyrir neitt. Fólk sem kaus hann var 
að kjósa tiltekna mannkosti, sem hann 
hefur sýnilega til að bera og þarflaust 
er að gera lítið úr: skynsemi, góðvild, 
samviskusemi, eitthvað sem kalla má 
þegnskap; í öðru lagi var fólk að kjósa 
þekkingu hans á starfinu; hann hefur 
einfaldlega stúderað starfið og velt því 
fyrir sér á alla kanta; og þó að hann sé 
reynslulítill í refsskap og útúrsnúninga-
list íslenskra kappræðusiða, eins og 
stundum sýndi sig, þá er það líka honum 
til framdráttar að stunda ekki þess 
háttar þrætubók. Hann stundar annars 
konar samræðulist, sem bendir vonandi 
til betri siða í komandi kosningum.

Og að sjálfsögðu er Davíð Oddsson 
líka sigurvegari þessara kosninga – sá 
Davíð sem birtist okkur á kosninganótt, 
hlýr og skemmtilegur, og virkaði eins 
og maður sem hægt er að eiga orðastað 
við, og á vonandi eftir að láta meira 
að sér kveða. Við höfum ekki séð þá 
persónu áratugum saman en vonandi er 
hann kominn til að vera. Tímabært er 
að Davíð hætti að ljá eyra við röddum 
þeirra sem ala á ofsóknarórum (RÚV-
meinlokurnar) og telja honum trú um að 
eitthvert konungsríki bíði hans ef hann 
sé bara nógu ófyrirleitinn.

Allir voru sigurvegarar – að sjálf-
sögðu – og þau sem minnsta fylgið fengu 
ljómuðu beinlínis af hamingju á kosn-
inganótt. Þannig á það að vera – þjóðin 
öll var sigurvegari þessara kosninga. Og 
sigrar svo leikinn í kvöld … Að sjálf-
sögðu.

Sigurvegarar

Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

Í dag

Allir voru sigurvegarar – að 
sjálfsögðu – og þau sem 
minnsta fylgið fengu ljóm-
uðu beinlínis af hamingju á 
kosninganótt. 
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Vinsælt hótel í hjarta bæjarins. staðsett 
alveg við ströndina í Roquetas de Mar.  
Góð herbergi, hægt að fá sjávarsýn gegn 
gjaldi. Hálft fæði eða allt innifalið í boði.

VERÐ FRÁ 79.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
tvíbýli með hálfu fæði.  7. – 14. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 85.900 kr.

Roquetas de Mar

BEST SABINAL HHHH Við StröndFæðiNet Skemmtidagskrá

ALMERÍA / HÁLFT FÆÐI 

Hotel IFA Buenaventura er mjög þægilegt 
og gott 3ja stjörnu hótel á góðum stað á 
Ensku Ströndinni. Stutt er í alla þjónustu, 
matvörumarkaði, verslanir og veitingahús. 

Enska ströndinn

IFA BUENAVENTURA HHH

VERÐ FRÁ 85.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi. . 6.–13. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 89.900 kr.

Net Fæði Strönd 1 km

KANARÍ / HÁLFT FÆÐI MALLORCA

Flott 4ra stjörnu hótel vel staðsett 
við sjóinn í Iletas sem er einungis 13 
km frá borginni Palma. Snyrtilegur 
sundlaugagarður.

Iletas

EUROPE PLAYA MARINA HHHH

Verð frá 129.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
stúdíó íbúð. 9. – 16. ágúst. Verð á mann 
m.v. 2 fullorðna 149.900 kr.

Strönd 200 mFæðiNet

ALMERÍA / FJÖLSKYLDUVÆNT - ALLT INNIFALIÐ

Vinsælasta fjölskyldugisting ÚÚ. 
Sundlaugagarður með rennibrautum  
og frábæru barnasvæði. Eingöngu allt  
innifalið. Alveg við strönd. 

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með öllu inniföldu 18. - 25. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 123.900 kr.

Roquetas de Mar

ZORAIDA GARDEN HHHH Allt innifalið Net Við StröndSkemmtidagskrá

Skemmtidagskrá

Góð smáhýsi í hjarta Ensku strandar- 
innar. Svæðið er frábært fyrir barna-
fjölskyldur. Fjölbreytt skemmti dagskrá 
og vatnaleiksvæði.

Meloneras

PARQUE CRISTOBAL HHH

Verð frá 84.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í Kid suite 
með 2 svefnh.  24.–31. ágúst. Verð á mann  
m.v. 2 fullorðna í einu svefnh. 98.900 kr.

Net Barnaklúbbur Fæði Strönd 50 m

FLOTT EM SUMARTILBOÐ Í TILEFNI DAGSINS

TRYGGÐU ÞÉR BESTU GISTINGUNA Í TÍMA           KANARÍ VERÐ FRÁ 69.900 KR.           MALLORCA VERÐ FRÁ 75.900 KR.           TENERIFE VERÐ FRÁ 74.900 KR.           ALMERÍA VERÐ FRÁ 64.500 KR.           ALBÍR VERÐ FRÁ 79.900 KR.           BENIDORM VERÐ FRÁ 79.900 KR.           INNIFALIÐ; FLUG, GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN OG TASKA

KANARÍ / GLÆSILEGT HÓTEL / HÁLFT FÆÐI

Stórglæsilegt hótel í Afrískum stíl á  
frábærum stað í Maspalomas. Sjö  
sundlaugar, barnaklúbbar, og margt  
annað skemmtilegt fyrir smáfólkið  
og aðra.

Meloneras

BAOBAB RESORT HHHHH

Verð frá 133.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með með hálfu fæði.  17. – 24. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 149.900 kr.

Net Barnaklúbbur Fæði Strönd 400 m

Staðsett á fallegum stað, 150 metra frá 
strönd. Íbúðirnar eru rúmgóðar. Boðið 
upp á fjölbreytta skemmtidagskrá á 
kvöldin fyrir fullorðna og börn.

Alcudia

SOL ALCUDIA CENTER HHH

VERÐ FRÁ 97.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi 19. -26. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 139.900 kr.

Fæði Strönd 150 mSkemmtidagskráNet

MALLORCA / VINSÆLT

TENERIFE 

Góð þriggja stjörnu plús íbúðargisting, 
staðsett við ströndina Playa de Troya. Í 
næsta nágrenni eru barir, veitingastaðir og 
verslunarmiðstöðvar. Frábær staðsetning.

Verð frá 94.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
studíó 16. - 23. júlí. Verð á mann  
m.v. 2 fullorðna 124.900 kr.

Playa de las Americas

PALM BEACH HHH Net Strönd 150 mFæðiSkemmtidagskrá

Glæsilegt fimm stjörnu lúxushótel á 
Costa Adeje strandlengjunni, við Playa del 
Duque ströndina. Hönnunin á hótelinu er 
sérstaklega skemmtileg. 

Verð frá 163.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með morgunverði, 20. – 27. ágúst. Verð á 
mann m.v. 2 fullorðna 187.900 kr.

Costa Adeje

GRAND TACANDE HHHHH Net Strönd 3,5 kmFæði

Frítt! Aðgangur í  Aqualand á meðan birgðir endast

SÓLIN ER HÉR!  
ÁFRAM ÍSLAND

VIÐ ÓSKUM STRÁKUNUM OKKAR TIL HAMINGJU MEÐ ÁRANGURINN OG GÓÐS GENGIS Í KVÖLD.  ÁFRAM ÍSLAND!

AFSLÁTTARKÓÐI  
EMSÓL

NOTAÐU KÓÐANN Á UU.IS  

OG FÁÐU FERÐINA Á LÆGRA  

VERÐI FYRIR HVERN FARÞEGA! 

La Colina er þriggja stjörnu gisting, 
lítil gestamóttaka sem opin er allan 
sólarhringinn, veitingastaður, bar, 
sundlaug og barnalaug.

 Albír

LA COLINA HHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í  
íbúð með tveimur svefnh. 19. - 27. júlí. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 98.900 kr.

Fæði Strönd 150 mNet

ALBÍR

Gott hótel á Levante ströndinni. Fallegur 
sundlaugargarður, upphituð innilaug góð 
líkamsrækt. Gott leiksvæði fyrir börnin. 
Skemmtidagskrá fyrir börn og fullorðna. 

Benidorm

MELIA BENIDORM HHHH

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í  
tvíbýli með hálfu fæði 1.–8. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 109.900 kr.

Net Fæði Strönd 900 mSkemmtidagskrá

BENIDORM / HÁLFT FÆÐI

KANARÍ 

TENERIFE 

Barnaklúbbur

DAGSETINGAR Á EM TILBOÐSVERÐI

ALMERÍA  
21., OG 28. JÚLÍ OG 18. ÁGÚST

KANARÍ  
13. OG 20 JÚLÍ OG 24. OG 31 ÁGÚST 

MALLORCA  
19. JÚLÍ OG 16., 23., OG 30. ÁGÚST

ALICANTE, BENIDORM OG ALBÍR 
1., 12., OG 29. JÚLÍ OG 23. ÁGÚST

HHHHH 

5 STJÖRNU LÚXUS  

Á KANARÍ

HHHHH 

5 STJÖRNU LÚXUS  
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Vinsælt hótel í hjarta bæjarins. staðsett 
alveg við ströndina í Roquetas de Mar.  
Góð herbergi, hægt að fá sjávarsýn gegn 
gjaldi. Hálft fæði eða allt innifalið í boði.

VERÐ FRÁ 79.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
tvíbýli með hálfu fæði.  7. – 14. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 85.900 kr.

Roquetas de Mar

BEST SABINAL HHHH Við StröndFæðiNet Skemmtidagskrá

ALMERÍA / HÁLFT FÆÐI 

Hotel IFA Buenaventura er mjög þægilegt 
og gott 3ja stjörnu hótel á góðum stað á 
Ensku Ströndinni. Stutt er í alla þjónustu, 
matvörumarkaði, verslanir og veitingahús. 

Enska ströndinn

IFA BUENAVENTURA HHH

VERÐ FRÁ 85.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi. . 6.–13. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 89.900 kr.

Net Fæði Strönd 1 km

KANARÍ / HÁLFT FÆÐI MALLORCA

Flott 4ra stjörnu hótel vel staðsett 
við sjóinn í Iletas sem er einungis 13 
km frá borginni Palma. Snyrtilegur 
sundlaugagarður.

Iletas

EUROPE PLAYA MARINA HHHH

Verð frá 129.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
stúdíó íbúð. 9. – 16. ágúst. Verð á mann 
m.v. 2 fullorðna 149.900 kr.

Strönd 200 mFæðiNet

ALMERÍA / FJÖLSKYLDUVÆNT - ALLT INNIFALIÐ

Vinsælasta fjölskyldugisting ÚÚ. 
Sundlaugagarður með rennibrautum  
og frábæru barnasvæði. Eingöngu allt  
innifalið. Alveg við strönd. 

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með öllu inniföldu 18. - 25. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 123.900 kr.

Roquetas de Mar

ZORAIDA GARDEN HHHH Allt innifalið Net Við StröndSkemmtidagskrá

Skemmtidagskrá

Góð smáhýsi í hjarta Ensku strandar- 
innar. Svæðið er frábært fyrir barna-
fjölskyldur. Fjölbreytt skemmti dagskrá 
og vatnaleiksvæði.

Meloneras

PARQUE CRISTOBAL HHH

Verð frá 84.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í Kid suite 
með 2 svefnh.  24.–31. ágúst. Verð á mann  
m.v. 2 fullorðna í einu svefnh. 98.900 kr.

Net Barnaklúbbur Fæði Strönd 50 m

FLOTT EM SUMARTILBOÐ Í TILEFNI DAGSINS

TRYGGÐU ÞÉR BESTU GISTINGUNA Í TÍMA           KANARÍ VERÐ FRÁ 69.900 KR.           MALLORCA VERÐ FRÁ 75.900 KR.           TENERIFE VERÐ FRÁ 74.900 KR.           ALMERÍA VERÐ FRÁ 64.500 KR.           ALBÍR VERÐ FRÁ 79.900 KR.           BENIDORM VERÐ FRÁ 79.900 KR.           INNIFALIÐ; FLUG, GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN OG TASKA

KANARÍ / GLÆSILEGT HÓTEL / HÁLFT FÆÐI

Stórglæsilegt hótel í Afrískum stíl á  
frábærum stað í Maspalomas. Sjö  
sundlaugar, barnaklúbbar, og margt  
annað skemmtilegt fyrir smáfólkið  
og aðra.

Meloneras

BAOBAB RESORT HHHHH

Verð frá 133.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með með hálfu fæði.  17. – 24. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 149.900 kr.

Net Barnaklúbbur Fæði Strönd 400 m

Staðsett á fallegum stað, 150 metra frá 
strönd. Íbúðirnar eru rúmgóðar. Boðið 
upp á fjölbreytta skemmtidagskrá á 
kvöldin fyrir fullorðna og börn.

Alcudia

SOL ALCUDIA CENTER HHH

VERÐ FRÁ 97.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi 19. -26. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 139.900 kr.

Fæði Strönd 150 mSkemmtidagskráNet

MALLORCA / VINSÆLT

TENERIFE 

Góð þriggja stjörnu plús íbúðargisting, 
staðsett við ströndina Playa de Troya. Í 
næsta nágrenni eru barir, veitingastaðir og 
verslunarmiðstöðvar. Frábær staðsetning.

Verð frá 94.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
studíó 16. - 23. júlí. Verð á mann  
m.v. 2 fullorðna 124.900 kr.

Playa de las Americas

PALM BEACH HHH Net Strönd 150 mFæðiSkemmtidagskrá

Glæsilegt fimm stjörnu lúxushótel á 
Costa Adeje strandlengjunni, við Playa del 
Duque ströndina. Hönnunin á hótelinu er 
sérstaklega skemmtileg. 

Verð frá 163.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með morgunverði, 20. – 27. ágúst. Verð á 
mann m.v. 2 fullorðna 187.900 kr.

Costa Adeje

GRAND TACANDE HHHHH Net Strönd 3,5 kmFæði

Frítt! Aðgangur í  Aqualand á meðan birgðir endast

SÓLIN ER HÉR!  
ÁFRAM ÍSLAND

VIÐ ÓSKUM STRÁKUNUM OKKAR TIL HAMINGJU MEÐ ÁRANGURINN OG GÓÐS GENGIS Í KVÖLD.  ÁFRAM ÍSLAND!

AFSLÁTTARKÓÐI  
EMSÓL

NOTAÐU KÓÐANN Á UU.IS  

OG FÁÐU FERÐINA Á LÆGRA  

VERÐI FYRIR HVERN FARÞEGA! 

La Colina er þriggja stjörnu gisting, 
lítil gestamóttaka sem opin er allan 
sólarhringinn, veitingastaður, bar, 
sundlaug og barnalaug.

 Albír

LA COLINA HHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í  
íbúð með tveimur svefnh. 19. - 27. júlí. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 98.900 kr.

Fæði Strönd 150 mNet

ALBÍR

Gott hótel á Levante ströndinni. Fallegur 
sundlaugargarður, upphituð innilaug góð 
líkamsrækt. Gott leiksvæði fyrir börnin. 
Skemmtidagskrá fyrir börn og fullorðna. 

Benidorm

MELIA BENIDORM HHHH

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í  
tvíbýli með hálfu fæði 1.–8. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 109.900 kr.

Net Fæði Strönd 900 mSkemmtidagskrá

BENIDORM / HÁLFT FÆÐI

KANARÍ 

TENERIFE 

Barnaklúbbur

DAGSETINGAR Á EM TILBOÐSVERÐI

ALMERÍA  
21., OG 28. JÚLÍ OG 18. ÁGÚST

KANARÍ  
13. OG 20 JÚLÍ OG 24. OG 31 ÁGÚST 

MALLORCA  
19. JÚLÍ OG 16., 23., OG 30. ÁGÚST

ALICANTE, BENIDORM OG ALBÍR 
1., 12., OG 29. JÚLÍ OG 23. ÁGÚST
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Willum Þór tekinn við kr 
Willum Þór Þórsson verður eftir-
maður Bjarna Guðjónssonar hjá 
kr og tekur aftir við liðinu sem 
hann gerði að Íslandsmeisturum 
tvö ár í röð frá 2002 til 2003. Arnar 
Gunnlaugsson varð Íslandsmeist-
ari með honum seinna tíma-
bilið og verður aðstoðarþjálf-
ari hans núna. kr er í 9. sæti 
deildarinnar aðeins 
tveimur stigum frá 
fallsæti en fyrsti 
leikur Willum er 
evrópuleikur á 
móti Glentoran 
á kr-vellinum 
á fimmtu-
dags-
kvöld. 

Fótbolti einu sinni sem oftar spilar 
íslenska landsliðið í fótbolta sinn 
stærsta leik frá upphafi  þegar það 
mætir englandi í 16 liða úrslitum 
em 2016 í kvöld klukkan 19.00 að 
íslenskum tíma á Allianz riviera-
vellinum í nice. Þessi leikur er svo 
sannarlega sá stærsti. loksins fær 
íslenska þjóðin tækifæri til að sjá 
strákana okkar máta sig gegn stjörn-
unum úr ensku úrvalsdeildinni.

Þó íslenskir stuðningsmenn verði 
kannski með stjörnur í augunum 
verður það sama ekki sagt um leik-
menn íslenska liðsins. Þeir hafa 
fyrir löngu sýnt að stærri fótbolta-
þjóðir fá ekkert gefins hjá þeim. 
„Það þekkja allir strákarnir í liðinu 
leikmenn englands. Ég þarf ekkert 
að gefa þeim nein ráð,“ sagði Gylfi 
Þór Sigurðsson á blaðamannafundi 
íslenska liðsins á vellinum í gær.

Heimir Hallgrímsson, annar 
landsliðsþjálfara Íslands, gerði 
mikið úr þessum merka viðburði og 
dró ekkert undan aðspurður hvað 
myndi gerast ef íslenska liðinu tæk-
ist að vinna það enska.

„Þeir hafa nú þegar unnið hug og 
hjörtu allra Íslendinga fyrir frammi-
stöðu sína í leikjunum á em. Það er 
alveg ljóst að með góðri frammi-
stöðu gegn englandi á morgun 

munu þeir koma út sem sigurvegar-
ar, sama hvernig fer. ef við vinnum 
england, þá mun líf leikmannanna 
breytast og okkar allra. Íslenskur 
fótbolti mun gengishækka og mun 
breytast hvernig talað verður um 
hann. Það verður öðruvísi í fram-
tíðinni,“ sagði Heimir.

Ekki eins og 2004
Ísland og england hafa aðeins mæst 
tvisvar sinnum og í bæði skiptin var 
um að ræða vináttuleik. Fyrst mætt-
ust liðin árið 1982 og svo aftur árið 
2004 á æfingamóti í manchester 
þar sem tóku þátt england, Ísland 
og Japan.

Þarna var enska liðið að gera 

sig klárt fyrir em í Portúgal með 
ungstirnið Wayne rooney sem sína 
helstu vonarstjörnu. Hann skoraði 
alveg frábært mark í 6-1 sigri eng-
lendinga sem notuðu íslenska liðið 
sem boxpúða til að berja í sig sjálfs-
traust fyrir átökin á evrópumótinu. 
Fyrir leik voru leikmenn Íslands 
látnir vita að það væri ekki í boði 
fyrir þá að tækla ensku leikmenn-
ina eða vera í of mikilli snertingu 
við þá og því fór sem fór.

Á þessum tíma var íslenska liðið 
nokkuð gott en það hafði rétt misst 
af sæti í umspili um sæti á em 2004 
og var í 65. sæti heimslistans, 58 
sætum á eftir englandi. en leikurinn 
var settur upp sem íslensk lömb á 
leið til slátrunar til að gefa enska 
liðinu og enskri þjóð von fyrir 
næsta stórmót. Það er ansi margt 
tekið úr leik leikmanna eins og 
Heiðars Helgusonar og Hermanns 
Hreiðarssonar ef þeir mega varla 
snerta mótherjann.

Í kvöld verður ekkert svona rugl. 
Ísland er ekki nema 23 sætum á eftir 
enska liðinu á heimslistanum og 

komið jafnlangt og það í mótinu 
með sama stigafjölda. Stjörn-

urnar eru stærri í enska 
liðinu en samheldnin í því 
íslenska er án hliðstæðu.

Íslenska landsliðið í 
dag treystir ekkert bara á 

vont veður, tæklingar og 
læti eins og allir vita. liðið 

er ekki komið þetta 
langt á þeim gild-

um heldur skipu-
l a g i ,  g æ ð u m 
og gríðarlegri 

s a m h e l d n i . 
e n  o k k a r 
strákar geta 
alveg látið 
f i n n a  f y r i r 
sér og það er 

ekki bannað í 
kvöld. nú mega 

lömbin sparka.

EM2016

http://www.seeklogo.net

Tómas Þór Þórðarson
tomas@365.is

Lagerbäck hefur aldrei tapað á móti Englandi

Lars Lagerbäck, annar þjálfara íslenska landsliðsins, hefur montað sig 
aðeins af flottu gengi sínu gegn Englandi á blaðamannafundum fyrir 
leik Íslands og Englands í kvöld. Lagerbäck vakti nefnilega athygli á 
því að hann hefur aldrei tapað á móti Englandi í landsleik. 
Sænska landsliðið mætti því enska sex sinnum þegar Lars 
var annaðhvort þjálfari (4 leikir) eða aðstoðarþjálfari (2 
leikir) Svía. Þetta verður þriðja viðureign Lars Lagerbäck 
á móti Englandi á stórmóti en Svíar gerðu jafntefli 
við England bæði á HM 2002 (1-1) og HM 2006 (2-2). 
Reyndar eru liðin tólf ár síðan Lars Lagerbäck stýrði 
liði til sigurs á móti Englandi en Zlatan Ibrahimović 
tryggði Svíum þá 1-0 sigur á Englandi í vináttulands-
leik á Ullevi-leikvanginum í Gautaborg. Wayne 
Rooney er eini leikmaður enska liðsins í dag sem tók 
þátt í þeim leik. Lars mætti Englendingum síðar á HM 
í Þýskalandi 2006. Henrik Larsson tryggði Svíum þá 2-2 
jafntefli með marki á 90. mínútu en Englendingar komust 
tvisvar yfir í leiknum.
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Stjarna helgarinnar á

EM 2016

http://www.seeklogo.net

EM 2016 í Frakklandi um helgina 

16 liða úrslit 
 
Sviss - Pólland 1-1 (4-5) 
0-1 Jakub Blaszczykowski (39.), 1-1 Xherdan 
Shaqiri (82.), Pólverjar unnu í vító 5-4.  
 
Wales - Norður-Írland 1-0 
1-0 Sjálfsmark McAuley (75.). 
 
Króatía - Portúgal 0-1 (frl.) 
0-1 Ricardo Quaresma (117.). 
 
Frakkland - Írland 2-1 
0-1 Robbie Brady, víti (3.), 1-1 Antoine Griez-
mann (58.), 2-1 Antoine Griezmann (61.) 
 
Þýskaland - Slóvakía 3-0 
1-0 Jérôme Boateng (8.), 2-0 Mario Gómez 
(43.), 3-0 Julian Draxler (63.). 
 
Ungverjaland - Belgía 0-4 
0-1 Toby Alderweireld (10.), 0-2 Michy 
Batshuayi (78.), 0-3  Eden Hazard (80.), 0-4  
Yannick Carrasco (90.). 
 
Leikirnir í 8 liða úrslitum 
Pólland - Portúgal 30. júní 
Wales - Belgía 1. júlí 
Þýskaland-Ítalía/Spánn 2. júlí 
Frakkland - England/Ísland 3. júlí

Antoine Griezmann kom Frökkum 
til bjargar í gær þegar hann skoraði 
tvö mörk með þriggja mínútna 
millibili á móti Írum í gær og 
tryggði heimamönnum sæti í átta 
liða úrslitum EM. Írar komust yfir 
strax á 3. mínútu og þannig var 
staðan þangað til á 58. mínútu 
þegar Griezmann jafnaði með 

flottu skallamarki. 
Þremur mínútum 
síðar skoraði hann 
sigurmarkið og fékk 
síðan nokkur tæki-

færi til að klára 
þrennuna. 

Hann er 
engu að 

síður 
einn af 
þremur 

marka-
hæstu mönnum 
mótsins. 

Í dag
22.00 Sumarmessan Sport 

EM í dag

http://www.seeklogo.net

16.00 Ítalía - Spánn 
19.00 England - Ísland  
 

Nú mega lömbin sparka
England og Ísland mætast í fyrsta mótsleik þjóðanna í sögunni á EM 2016 í Nice í kvöld. Í boði er farseðill í 
átta liða úrslitin á Evrópumótinu í Frakklandi. Síðast mættust liðin í vináttuleik á Manchester-stadium fyrir 
tólf árum þegar strákarnir okkar voru notaðir sem boxpúðar sem máttu ekki slá á móti. 

Englendingar hafa ekki 
unnið leik í útsláttarkeppni 
síðan gegn Ekvador á HM í 
Þýskalandi 2006. 

Gylfi Þór Sigurðsson var léttur á æfingu í Nice í gær en hann er að fara að mæta leikmönnum í kvöld sem hann þekkir vel úr ensku úrvalsdeildinni. FréttaBLaðið/ViLhELm



Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á  

Við viljum minna á verslun okkar í Skipholti 70 
þar sem fiskbúðin Hafrún var áður til húsa.

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.

Verið hjartanlega velkomin!

HAFIÐ

FISKVERSLU
N

10
ára

GRILLUM
FISK
Í SUMAR

GRILLUMFISKÍ SUMAR

Eitt mesta úrval landsins af ferskum fiski og fiskréttum



Þrjátíu ár af sárindum var sungið í laginu Three 
Lions (Football's Coming Home) þegar það var 
samið fyrir EM 1996 sem haldið var á Englandi. 
Þar tapaði liðið í vítaspyrnukeppni í undanúr
slitum gegn Þýskalandi sem jók á sársaukann. 
Tuttugu ár eru liðin og enska liðið þekkir ekk
ert nema sárindi á stórmótum. Svo mikinn að 
í dag er textinn „No more years of hurt“.

Mikil kynslóðaskipti hafa orðið í enska 
landsliðinu á síðustu árum en það er með 
einn allra yngsta hópinn á Evrópumótinu og 
gríðarlega spennandi leikmenn eins og Harry 
Kane, Dele Alli, Eric Dier, Raheem Sterling og 
fleiri. Eini gamli jálkurinn sem eftir er heitir 
Wayne Rooney sem er mættur á sitt sjöunda 
stórmót.

Enska liðið er mjög spennandi en stórmóta
reynslan er ekki mikil og af því hafa enskir 
sparkspekingar miklar áhyggjur. „Þetta lið toppar 
eftir svona 23 ár“ sagði einn enskur blaðamaður við 
Fréttablaðið. Þeir sætta sig við að komast í undanúrslit 
á mótinu og Hodgson gæti haldið starfinu bara með 
því að vinna Ísland.

Þetta óreynda lið er í vandræðum hvað varðar 
að komast langt í mótinu. Það datt kannski í 
lukkupottinn með að mæta Íslandi í 16 liða 
úrslitunum en fyrst því tókst ekki að vinna 
riðilinn er það í erfiðari hluta útsláttar
keppninnar og þarf að fara í gegnum bestu 
lið álfunnar ætli það að vinna mótið. Þar á 
meðal Ísland.

Spilamennska enska liðsins í Frakklandi 
hefur verið upp og niður. Liðið drottnaði 
yfir leiknum gegn Rússlandi í fyrstu umferð 
riðlakeppninnar en tókst að fá á sig jöfn
unarmark á síðustu sekúndunum. Frammi
staðan í seinni hálfleik gegn Wales lofaði 
mjög góðu; ekta ensk barátta með miklum 
gæðum og endurkomusigur.

En svo gerði Hodgson það sem enskir 
sparkspekingar eru svo óánægðir með. Hann 
hvíldi fimm byrjunarliðsmenn í lokaleikn
um gegn Slóvakíu þar sem liðið þurfti sigur 
til að tryggja sér efsta sætið í riðlinum. Þar 
fór svolítið stígandin í liðinu en besta lið 
Englands gæti verið úr takti eftir að hafa 
ekki spilað saman leik sem skiptir veru
legu máli í tíu daga.

Lið framtíðarinnar  
í vandræðum

EM2016

http://www.seeklogo.net

John Cross
blaðamaður á Daily Mirror í Englandi

10
Aldur: 30 | Leikir: 114 | Mörk: 52

Þjálfari Englands
Roy Hodgson
Aldur: 68 ára

Tók frekar óvænt við enska 
landsliðinu eftir að Fabio 

Capello sagði starfi sínu 
lausu skömmu fyrir EM 

2012. Er að fara með liðið 
á þriðja stórmótið og nú er 
pressa á honum að gera 
jafngóða hluti þar og í undan-
keppninni þar sem enska liðið 
hefur enn ekki tapað undir hans 
stjórn. England hefur unnið 33 
af 55 leikjum undir hans stjórn.

E-riðill Undankeppni EM
 S J T Stig
1. England 10 0 0 30
2. Sviss 7 0 3 21
3. Slóvenía 5 1 4 16
4. Eistland 3 1 6 10
5. Litháen 3 1 6 10
6. San Marínó 0 1 9 1

http://www.seeklogo.net

Dagbók
Tómas Þór Þórðarson 
fylgir karlalandsliði Íslands hvert fótmál 
á Evrópumótinu í Frakklandi og deilir 
upplifun sinni með lesendum.

Wayne 
Rooney

Sama hvaða skoðun menn hafa á 
Wayne Rooney er hann mikilvæg-
asti leikmaður enska landsliðsins. 
Hann er fyrirliðinn, markahæsti 
leikmaður þess frá upphafi og 
spilar sinn 115. landsleik þegar 
hann mætir Íslandi. Ellefu lands-
leikir í viðbót og Rooney verður 
bæði marka- og landsleikjahæsti 
leikmaður enska landsliðsins í 
sögunni en hann skorar í næstum 
öðrum hvorum leik.
Rooney spilar ekki lengur sem 
fremsti maður heldur sem fremsti 
miðjumaður líkt og hann hefur 
verið að gera undanfarna mánuði 
hjá Manchester United. Þar nýtist 
yfirsýn hans og sendingargeta auk 
óbilandi baráttuvilja ágætlega og 
gerir enska liðinu mögulegt að spila 
mönnum sem eru að skora meira 
en Rooney.
Rooney mætti Íslandi í síðasta leik 
fyrir EM 2004 sem var hans fyrsta 
stórmót. Þar fór hann algjörlega á 
kostum og mögulega hefði enska 
liðið unnið mótið ef hann hefði 
ekki meiðst í undanúrslitaleiknum. 
Það voru enn ein sárindin fyrir Eng-
land. Þetta gæti verið síðasta tæki-
færi Rooneys til að gera stóra hluti 
á stórmóti og hann veit af því.

Enska liðið hefur helst áhyggjur af því 
fyrir leikinn gegn Íslandi hvernig því 
tekst að brjóta niður íslensku vörn
ina. Ísland hefur sýnt að það er sterkt 
varnarlið og þrátt fyrir að enska liðið 
sé ríkt af góðum framherjium, hefur 
það átt í vandræðum með að skora í 
Frakklandi.

Þar að auki er England mun sigur
stranglegri aðilinn í þessum leik í 
augum stuðningsmanna. Það er því 
mikil pressa sett á England sem hefur 
ekki enn náð sínu besta fram á mótinu.

Mikilvægi leiksins er öllum ljóst. 
Líka Roy Hodgson. Hann er að berjast 
fyrir lífi sínu því hann þarf að komast 
í 8liða úrslit til að fá nýjan samning. 
Tap yrði einfaldlega skelfileg úrslit, 
ekki bara fyrir hann heldur einnig fyrir 
sjálft liðið.

Það mætti bera mögulegt tap fyrir 
Íslandi við óvænt tap Englands fyrir 
Bandaríkjunum árið 1950 sem hafa 
lengi verið talin verstu úrslit enska 
liðsins á stórmóti frá upphafi. En tap 
gegn Íslandi yrði að mínu mati enn 
verra og flokkað sem það versta frá 
upphafi.

Tap verstu úrslit 
enska liðsins  
frá upphafi 

Leikir þjóðanna
England

1 
sigur

Ísland

0 
sigrar

Jafntefli

1
Markatala: England +5 (7-2)

Sögumoli

Wayne Rooney skoraði sína 
fyrstu tvennu fyrir enska lands-
liðið þegar þjóðirnar mættust 

síðast á Manchester-mótinu 
í júníbyrjun 2006. England 
vann leikinn 6-1 sem var 
síðasti leikur Englendinga 
fyrir EM 2004 þar sem Rooney 

átti eftir að skora fjögur mörk 
á sínu fyrsta stórmóti. Heiðar 
Helguson skoraði mark Íslands 

og er ásamt Arnóri Guðjohn-
sen (1-1 á Laugardalsvelli 

1982) sá eini sem 
hefur skorað fyrir 

Ísland á móti 
Englandi. 

Englendingar hafa tapað sex af sjö vítakeppnum
Englendingar þekkja það þjóða best að tapa í vítakeppni á stór-
mótum. Enska landsliðið hefur nefnilega sex sinnum dottið út á stór-
móti eftir tap í vítakeppni, þrisvar sinnum á HM og þrisvar sinnum á 
EM. Englendingar hafa aðeins unnið eina af sjö vítakeppnum sínum á 
stórmótum og sá sigur var á móti Spáni í átta liða úrslitum á EM 1996. 
Síðan þá hefur enska liðið dottið út í vítakeppni í undanúrslitum á EM 
1996, í sextán liða úrslitum á HM 1998, í átta liða úrslitum á EM 2004, 
í átta liða úrslitum á HM 2006 og í átta liða úrslitum á EM 2012 þegar 
enska liðið tapaði á móti Ítölum í vító. Ensku leikmennirnir hafa alls 
klikkað á tólf vítaspyrnum í þessum sjö vítakeppnum og meðal þeirra 
eru Gareth Soutagte, Paul Ince, David Batty, David Beckham, Steven 
Gerrard og Jamie Carragher. Jú, það er af nógu að taka þegar kemur 
að enskum skúrkum í vítakeppnum í gegnum tíðina. Hvort þeim fjölgi 
í kvöld verður hins vegar að koma í ljós.

Ég stóð uppi í stúku á Allianz Rivieravell
inum, eða Hreiðrinu eins og við köllum það, 
og fylgdist með æfingu íslenska liðsins eftir 
blaðamannafundinn í Nice í gær. Menn voru 
bara að skokka í hringi eins og alltaf á þessum 
opnu fimmtán mínútum. 

En þetta skokk var öðruvísi. Þetta skokk 
var undirbúningur fyrir leik gegn Englandi á 
stórmóti. Englandi! Uppáhaldsliði nánast allra 
Íslendinga á stórmótum. Eftir alla þessa bið að 
mæta Englandi í mótsleik gerist það loksins 
í kvöld og það í 16 liða úrslitum á stórmóti. 

Það var afskaplega sérstakt að vera viðstadd
ur blaðamannafund enska landsliðsins í gær. 
Að sitja tveimur metrum frá Wayne Rooney 
og heyra hann mæra Gylfa Þór Sigurðsson og 
tala um íslenska landsliðið í fótbolta fyrir leik 
gegn því á stórmóti var augljóslega mikil upp
lifun. Enska landsliðið er með svakalegt batterí 
í kringum allt fjölmiðladæmi, en á meðan KSÍ 
er með einn Ómar Smárason fylgir hver Ómar 
Smárasonurinn á fætur öðrum enska liðinu 
og öll eru þau klædd í blá jakkaföt. Konurnar 
reyndar í bláar dragtir.

Passað er vel upp á það sem þessir ensku 
drengir segja og þegar þeir mæta í hið svo
kallaða Mixed Zone eftir leiki þar sem öllum 

með passa er frjálst að reyna 
viðtöl, tala aðeins 45 leik
menn við fjölmiðlana. 
Þeir stoppa í svona 710 
mínútur hjá ensku elít
unni, gaurunum sem 
nördið ég les alla daga 
og hef haft gaman af 
að sjá að störfum 
hér. Svo stoppa 
þeir í svona fjórar 
mínútur í mesta 
lagi hjá blaða
mönnum mót
herjans. Oftast 
eru það bara 
23 spurningar.

Við komum hingað til Nice með rútu sem 
lagði af stað frá höfuðstöðvum í Annecy klukk
an fimm í gærnótt. Ég ætlaði að vera ótrúlega 
sniðugur og fara að sofa klukkan tvö; ná aðeins 

tveimur tímum og ganga í svefni út í rútu 
og halda áfram þar. Það gekk svo sem 

alveg ágætlega en var verri hugmynd 
þegar ég komst að því að ég átti að vera 

í netþættinum EM í dag sem við tökum 
upp á hverjum degi. Ég var svo tjón

aður að ég sá mér ekki annan leik á 
borði en vera með sólgleraugu 

og hettu. Ég hef sjaldan verið 
jafnþreyttur á ævinni. Þetta 

hefur tekið á en verið 
mjög skemmtilegt.

Í aðdraganda EM 
var alltaf talað um 

að allt væri svo 
ó r a u n v e r u l e g t . 
Ísland á stórmóti 

og að spila við 
Po r t ú g a l  o g 

spila á 62.000 
m a n n a 

völlum fyrir 
f r a m a n 

heimsbyggðina. Verandi hérna úti varð 
maður samdauna þessu og fór bara fljótlega 
að átta sig á að íslenska landsliðið á fyllilega 
heima hérna. 

En það er óraunverulegt að vera að undir
búa sig fyrir leik Íslands og Englands á stór
móti. Ég er búinn að fylgjast með Englend
ingum spila eins og hetjur en gera upp á bak 
á hverju stórmótinu á fætur öðru og svekkja 
mig þegar uppáhaldsmennirnir mínir úr 
ensku úrvalsdeildinni þurfa enn og aftur að 
fara heim með skottið á milli lappanna.

Og því spyr ég: Af hverju fara Englendingar 
ekki heim núna líka? Getur Ísland ekki unnið 
England? Af hverju ekki? Jú, jú, enska liðið 
er með betri leikmenn í stærri liðum og 
meiri breidd. En það sama má segja um Hol
lendinga og þeir skoruðu ekki eitt mark gegn 
Íslandi á 180 mínútum í undankeppninni.

Ef strákarnir fara heim í kvöld geta þeir 
gengið stoltir frá borði en ég held það sé alveg 
ástæða til þess að minnsta kosti að skoða 
gistimöguleika í París um næstu helgi. Ég held 
bara áfram að segja það sem ég er búinn að 
margendurtaka hérna úti: Þangað til strák
arnir bregðast mér skulda ég þeim traust. Og 
traust mitt fá þeir.

Af hverju getur Ísland ekki unnið England?

AshleyCole klikkaði á víti í síðasta tapi Englands í vító. FréTTAbLAðið/GETTy
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„Pollamót Icelandair og Þórs er 
risa fótboltafestival fyrir fólk sem 
er hætt að spila í meistaraflokki 
eða langar bara að spila fótbolta. 
Vinnustaðir, vinahópar og fjöl-
skyldur eru líka að setja saman 
lið og keppa. Yfirleitt hafa á bil-
inu 50-70 lið tekið þátt og af öllu 
landinu,“ segir Kristján Kristjáns-
son, verkefnastjóri Pollamóts Ice-
landair og Þórs sem fram fer fyrstu 
helgina í júlí. Tímasetningin er víst 
engin tilviljun og lofar Kristján 
blíðviðri alla helgina.

„Sérfræðingar komust að þeirri 
niðurstöðu eftir miklar rannsóknir, 
að besta veðrið á landinu á hverju 
ári er á Akureyri, einmitt þessa 
helgi,“ segir hann sposkur. „Á sama 
tíma fer fram N1-mótið á KA-svæð-
inu og oft eru foreldrar sem fylgja 
krökkunum sínum á N1-mótið að 
spila á Pollamótinu. Það þarf held-
ur enginn að hafa áhyggjur af því 
að missa af leik Íslands í átta liða 
úrslitum EM. Við munum sýna frá 
honum á Pollamótinu,“ segir Krist-
ján glottandi. „Við erum auðvitað 
að fagna því að Þórsarar eiga stór-
an hlut í landsliðinu. Aron Einar, 
fyrirliði og Gummi Ben eru Þórsar-
ar og Birkir Bjarna er sonur Þórs-
ara. Leikstjóri myndarinnar Jökull-
inn logar er meira að segja Þórs-
ari svo tengingarnar eru þarna um 
allt.“

endurnýjaði ferilinn
En þótt mótið sé ætlað eldra fót-
boltafólki segir Kristján það ekki 
endilega endapunkt ferilsins. 
„Fyrir tveimur árum var Eiður 
Smári á milli liða. Þá kom hann á 
Pollamótið og endurnýjaði í raun 
feril sinn,“ segir Kristján í gaman-
sömum tón.

fjölskyldufestival
Á mótinu er keppt í kvenna- og 
karlaflokki og er skipt í deild-
ir eftir aldri. Hver deild hefur 
fengið viðeigandi nafn og í karla-
flokki kallast yngsta deildin Polla-
deild, þá Lávarðadeild og loks Öðl-
ingadeild. Í kvennaflokki er það 
Skvísudeild, Dömudeild og Ljón-
ynjudeild. Hvert lið getur svo 
átt sitt nafn, til að mynda á Real 

Grímsey þrjú lið á mótinu í ár. 
„Þetta er alvöru fótbolti en auð-
vitað er þetta meira festival en 
stórmót,“ segir Kristján. „Til 
dæmis er sérstakt leiksvæði fyrir 
börnin á svæðinu. Í keppnisgjald-
inu er einnig innifalið tjaldstæði á 
Þórssvæðinu. Lokakvöldið höfum 
við svo haldið ball í Boganum. Í 
fyrra mættu 1.500 manns á Síðan 
skein sól og stemmingin var frá-
bær. Í ár heldur Stjörnusveit Matta 
Matt uppi stuðinu.“

enn hægt að skrá sig
Ekki er of seint að skrá lið. Dregið 
verður í riðla á fimmtudagskvöld-
ið. Þá segir Kristján dyggan stuðn-
ing Icelandair hafa gert Pollamótið 
að þeirri stórhátíð sem það er í dag.

Nánari upplýsingar og skráning á 
www.pollamot.is og á Facebook-
síðu Pollamóts Icelandair og Þórs.

fótboltafestival á akureyri
Þór kynnir Pollamót Icelandair og Þórs fer fram á Þórssvæðinu á Akureyri næstu helgi, í tuttugasta og níunda skipti. 
Kristján Kristjánsson, verkefnastjóri mótsins, segir Pollamótið EM öldunga og lofar rífandi stemmingu og veðurblíðu.

Pollamót Icealandair og Þórs fer fram í tuttugasta og níunda sinn, fyrstu helgina í júlí.  MyNdIr/Páll JóhaNNessoN

„Þetta er alvöru fótbolti en auðvitað er þetta meira festival 
en stórmót,“ segir Kristján. 

„Pollamótið er risa fótboltafestival fyrir fólkið sem er hætt 
að spila í meistaraflokki eða langar bara að spila fótbolta.“ 

kvölddagskrá:

á Akureyri



Þegar sólin skín á himni hátt sést 
vel ef gluggarnir eru óhreinir. 
Þar sem sumarið virðist ætla að 
verða með afbrigðum bjart og fal-
legt er ekki seinna vænna að gera 
eitthvað í málunum. Það er ýmis-
legt sem kemur í ljós á gluggan-
um þegar sólin skín, meðal ann-
ars leifar af límmiðum sem marg-
ir kannast við að eiga í basli með 
að ná af. En örvæntið ekki þó 
börnin á heimilinu hafi gersam-
lega þakið gluggana með límmið-
um af öllum helstu hetjum teikni-
myndanna. Vandamálið hefur 
verið þekkt um margra ára skeið 
og þó nokkrar aðferðir hafa verið 
þróaðar til að vinna bug á klístr-
inu.

Til að byrja með þarf að losna 
við pappírinn. Beinið hárþurrku, 
eða öðru sem gefur frá sér heitt 
loft, að límmiðanum í tíu sek-
úndur. Prófið að plokka hann 
af. Ef hann losnar ekki er blásið 
aftur þangað til límmiðinn lætur 
undan. Límleifarnar sem sitja 
eftir eru það sem málið snýst 
um. Eitt gamalt og gott ráð er að 
strjúka þær í burtu með klút sem 
vættur hefur verið upp úr blöndu 
þar sem matarolíu og matarsóda 
er blandað til helminga þar til úr 
verður krem. Þá er blandan borin 
á límleifarnar og látin 
sitja þar í um það bil 
tíu mínútur og svo 
þurrkuð af með 
rökum klút.

Annað leyni-
vopn sem hefur 
nýst  mörg-
um vel er að 
krumpa saman 
dagblaðapapp-
ír og bleyta með 
spritti. Nudda 
síðan blettinn 
af atorku í smá-
stund. Meðal fleiri efna 
sem sögð eru duga í baráttunni 
við límklístrið má nefna matar-
olíu, hnetusmjör, kveikjarabens-
ín og uppþvottalög en ekki fylgir 
sögunni hvort dagblaðapappírinn 

henti jafn vel með öllum þessum 
efnum. Það borgar sig að prófa 

sig áfram, vona það besta og 
gefast aldrei upp.

Að lokum er hér 
uppskrift að lífræn-

um gluggahreinsi 
sem einfalt er 
að setja saman 
heima í eldhúsi 
og gerir gluggann 
skínandi hrein-
an þegar klístrið 

er farið veg allrar 
veraldar.

Lífrænn 
gLuggahreinsir

¼ bolli borðedik eða eplaedik
¼ bolli spritt (má sleppa)
1 msk. maizena-mjöl eða 
önnur sterkja
2 bollar vatn

8-10 dropar ilmolía, t.d. sítrónu 
eða lavender (má sleppa)

 
Blandið öllu saman í spreybrúsa. 
Það er kjörið að endurnýta brúsa 
undan öðrum hreinlætisvörum. 
Hristið vel saman. Spreyið svo á 
yfir borðið og þurrkið með þurr-
um klút. Hristið vel fyrir hverja 
notkun þar sem mjölið gæti ann-
ars stíflað brúsann. Merkið flösk-
una vel. Setjið nokkra dropa af 
matar lit út í blönduna svo að eng-
inn ruglist á henni og vatni. Athug-
ið að edik getur skemmt marm-
ara. Leynivopnið í þessari uppskrift 
er maizena -mjölið sem hindrar 
að rendur komi á gluggann þegar 
þurrkað er með því að koma í veg 
fyrir að vatnssameindirnar bind-
ist óhreinindunum og vatnið fest-
ist þannig inni í örsmáum ójöfnum 
á rúðunni.

Límmiðar á Ljóra
Þegar sólin skín kemur ýmislegt í ljós, meðal annars óhreinindi í 
gluggunum. Þá er ýmislegt til ráða sem kostar hvorki tíma né fyrirhöfn.

Það er of gaman að líma miða á glugga til að neita sér um þá ánægju þegar það er ekki meira mál en raun ber vitni að ná þeim af. 

Límmiðar í gluggum eru góð hugmynd alveg þangað til kemur að því að ná þeim af. 

fóLk er kynningarbLað sem 
býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í 
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Leynivopn 
til að losna 
við lím-
klístur úr 
glugga. 

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

Rennihurðarbrautir  í úrvali 

 Tilvalið með í sumarfríið.

 Traust og fagleg þjónusta.

LITHIUM  POWER  STARTTÆKI
Byltingarkennd nýjung!

Snjalltæki til að bjarga þér ef bíllinn verður rafmagnslaus á bílastæðinu  
eða úti á vegum. Bjargvættur sem er fyrirferðalítill (420 gr.) og einfaldur í notkun. 
Startar flestum bensínvélum og diesel vélum upp að 2,0 llítra.  Hleður alla síma,
ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi. Innbyggt öflugt led ljós.
Straumur út:  5v 2A fyrir síma og ipad, 19v 3,5A fyrir fartölvur, startkraftur
allt að 400 Amper.  Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið í símanum 
eða spjaldtölvunni hvar og 
hvenær sem er.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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FASTEIGNIR.IS

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Sóleyjarimi 63 
- Endaraðhús  -  
Vandað endaraðhús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið er á 
tveimur hæðum og skráð alls 
208,5 fm. Stór afgirtur sólpallur 
í bakgarði í suðri. Stórt hellulagt 
bílaplan. Suðursvalir og útsýni. 
Möguleiki á 4-5 svefnherbergjum á 
efri hæð.  Gólfefni parket og flísar. 
Vandaðar innréttingar, innbyggð 
lýsing með Funk bus stýrikerfi.   
V. 64,5 m. Opið hús á morgun 
kl 18:30-19:00.  Uppl. veitir Bogi 
Pétursson fasteignasali 699 3444.

Hlíðarhjalli 41c  
- Neðri sérhæð  -  
Vönduð, mikið endurbætt og vel 
skipulögð 162 fm neðri sérhæð 
með stæði í lokuð bílskýli.  Þrjú 
góð svefnherbergi og möguleiki á 
því fjórða.  Borðstofa og stofa og 
sólpallur í sérgarði.   Húsið stendur 
á skjólgóðum útsýnisstað í suður-
hlíðum Kópavogs.   
V. 49,9 m. Opið hús á morgun  
kl 17:30-18:00.   
Upplýsingar veitir Bogi Molby 
Pétursson fasteignasali 6993444

Veghús  
- 2ja herb 
Góð 75 fm endaíbúð á jarðhæð 
með hellulagðri verönd. Rúmgóð 
og vel skipulögð  Þvottahús og 
geymsla innan íbúðar. 
V. 29,9 m.  
Upplýsingar veitir Bogi Molby 
Pétursson fasteignasali 6993444

Laugavegur 39   
- 3ja -
Falleg 3ja herbergja íbúð við 
Laugaveg, 101 Reykjavík. Íbúðin 
sem er skráð 123,3 fm er á 2. hæð 
í þriggja hæða húsi. Sameiginlegur 
inngangur sem snýr að Laugaveg-
inum.  Inni í skráðum fermetrum 
er 23,2 fm. geymsla í kjallara. 
Eigninni fylgir bílastæði á baklóð. 
Verð 49.5 m.  
Allar nánari upplýsingar veitir Erla 
Dröfn Magnúsdóttir s. 6920149. 

3ja herbergja í 101,  
 
Falleg 60,2fm íbúð við Bergþóru-
götu í Reykjavík. Tvö svefnherbergi, 
stofa, eldhús og baðherbergi auk 
sameiginlegs þvottahúss og garðs.  
Á árunum árunum 2004 - 2005 
var íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. 
skólp, dren og rafmagn. Afar vel 
staðsett eign þar sem stutt er í alla 
þjónustu og miðbæ Reykjavíkur.
Verð: 29,9 millj. Nánari 
upplýsingar veitir Brynjólfur, S: 
896-2953.  Opið hús á morgun, 
þriðjudag, kl. 17:15 -17:45.

Álfheimar  
- Stór 6 herbergja sérhæð  

Stór 171,6 fm sex herbergja hæð 
með sér inngangi á góðum stað í 
Reykjavík þar af er bílskúr 21,3 fm. 
Fjögur svefnherbergi og möguleiki 
á því fimmta. Tvö baðherbergi. 
Stór tvöföld stofa. Suðvestur svalir. 
Verð 55,9 m. 
Upplýsingar veitir Jón M. Bergsson 
hdl. og löggiltur fasteignasali 
777-1215. 
Opið hús á fimmtudaginn  
30. júní frá kl. 17:30-18:00.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Heimili fasteignasala hefur 
til sölu vandað endaraðhús í 
Grafarvogi. Opið hús 28. júní 
kl. 18.30.

Húsið er á tveimur hæðum og 
skráð alls 208,5 fm. Stór afgirtur 
sólpallur er í bakgarði sem snýr í 
suður. Fyrir framan húsið er stórt 
hellulagt bílaplan. Á húsinu eru 
suðursvalir og fínt útsýni. Íbúðar-
rými 179,4 fm og stæði í bílskúr 
29,1 fm. Möguleiki á 4-5 svefnher-
bergjum á efri hæð.

Gólfefni í húsinu eru parket og 
flísar. Innréttingar eru vandaðar 
og lýsing innbyggð með Funk bus-
stýrikerfi.

Komið er inn í flísalagða for-
stofu með fataskápum. Innan-
gengt er í bílskúr. Gestasalerni er 
flísalagt. Stofur eru með flísum 
og parketi á gólfi og útgangi á af-
girtan sólpall. Eldhúsið er opið 
með fallegri birki-innréttingu og 
granít-borðplötum.

Hringstigi með fallegu handriði 
liggur upp á efri hæð. Þar er stór 
parketlögð sjónvarpsstofa með 

útgangi á suðursvalir. Tvö parket-
lögð barnaherbergi með fataskáp-
um. Hjónaherbergi er parketlagt 
með fataskápum. Baðherbergi er 
flísalagt í hólf og gólf með baðkari 
og sturtu. Þvottahúsið er inn-
réttað og geymsla inn af því.

Vandað, vel skipulagt endarað-
hús á góðum stað.
Allar upplýsingar veitir Bogi 
Molby Pétursson fasteignasali. 
Bogi@heimili.is / 6993444
Opið hús verður haldið að Sól-
eyjarrima 63 þriðjudaginn 28. 
júní kl 18.30 til 19.

Vandað endaraðhús í Sóleyjarima

26 tbl. Mánudagur 27. júní 2016

Vandað 208,5 fm endaraðhús í Grafarvogi.

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •  
berg@berg.is www.berg.is • 
GSM 897 0047
 
Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Opið hús miðvikudaginn 29. júní kl. 16:00 - 16:30 

 Eignin var gerð upp árið 2003 og 2004.  
 Laus við kaupsamning 
 Þvottahús og geymsla innan íbúðar 
 Þaksvalir 

 Endurnýjaðar vatns- og raflagnir 
 2 rúmgóð svefnherbergi ( möguleiki á herb. 

til viðbótar) 
 Upptekin loft 
 Bílageymsla 

 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali s: 788 6464 • elin@islenskafasteignasalan.is 
Guðrún H. Ólafsdóttir Hdl/lögg. fasteignasali s: 845 7445 • gudrun@islenskafasteignasalan.is 

PRO.Íslenska fasteignasalan   kt: 630516-0720 

Frakkastígur 12  69,9m 

Viltu vita hvers 
virði þín eign er? 

Frítt verðmat 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Álfhólsvegur 88 – Kópavogi. sérhæð og bílsKúr. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 151,7 fm. efri sérhæð í tvíbýlishúsi. Eigninni fylgir 37,0 fm. bílskúr og sér bílastæði. 
Yfirbyggðar svalir eru til suðvesturs og nýtur mikils útsýnis. Rúmgott eldhús. Björt stofa 
með arni og góðri lofthæð. Þrjú herbergi. Rúmgott sjónvarpshol. Ræktuð lóð. Frábær 
staðsetning, stutt í þjónustu og skóla. Verið velkomin.

Móabarð – hafnarfirði. 5 herbergja hæð.
Góð 5 herbergja hæð við Móabarð sem skiptist þannig að hæðin sjálf er 106,2 fm., 
íbúðarherbergi í kjallara er 14,4 fm. og 32,0 fm. sérstæður bílskúr, samtals 152,6 fm. 
Á hæðinni eru rúmgóð stofa/borðstofa með stórum gluggum til norðurs og fjögur her-
bergi. Að framan er lóðin tyrfð, steyptur göngustígur og hellulögð að hluta. 

helluvað. útsýnisíbúð.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

strandvegur 20. útsýnisíbúð Á efstu hæð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega glæsileg 124,5 fm. útsýnisíbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með 
lyftu auk sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er mjög björt með rúmgóðum suður-
svölum og fallegum útbyggðum glugga til norðurs þaðan sem nýtur gífurlega fallegs 
útsýnis m.a. til sjávar. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verið velkomin.

úthlíð. sérinngangur.
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina. 

bollagata. sérinngangur.
Mikið endurnýjuð 87,0 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi. Sér 
þvottaherbergi fylgir íbúðinni. Öll gólf íbúðarinnar eru nýlega flotuð og lökkuð nema 
baðherbergisgólf. Íbúðin hefur verið þó nokkuð mikið endurnýjuð á undanförnum 
árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir og tafla, gler og gluggar og verið er að 
endurnýja drenlagnir. 

austurbrún 2. útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
47,6 fm.  útsýnisíbúð á 6. hæð við Laugardalinn. Húsvörður er í húsinu og sameigin-
legur salur er á 13. hæð, sem tekur allt að 40 manns í sæti. Húsið er nýlega viðgert og 
málað að utan auk þess sem skipt var um stærstan hluta af gleri og gluggum í húsinu 
á sama tíma. Íbúðin er laus til afhendingar strax.  Verið velkomin.

Þingholtsstræti.
Glæsileg 98,3 fm. íbúð á 2. hæð með vestursvölum í lyftuhúsi á frábærum stað við 
Þingholtsstræti. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Tvö herbergi. 
Auðvelt er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Húsið að utan er í góðu 
ástandi, sem og þak, en til stendur að setja nýjar og stærri svalir á hverja íbúð 
hússins næsta sumar, 2016. 

49,9 millj.

34,9 millj.

34,9 millj.

20,9 millj.

44,9 millj.

47,9 millj.

37,9 millj.

43,9 millj. 

5 HERBERGJA 4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA4RA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Kirkjulundur 14 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45 
Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað í Garðabæ, þaðan sem stutt er í alla þjónustu. Yfir-
byggðar opnanlegar flísalagðar svalir til suðurs og mynddyrasímakerfi. Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög smekklega 
innréttuð úr vönduðum byggingarefnum. Eikarparket er á gólfum, innréttingar og innihurðir eru úr eik og granít er í glugga-
kistum og á öllum borðplötum. Strimlagardínur eru í allri íbúðinni. Verið velkomin.

verð 53,9 millj.

Vatnsstígur 20-22. 4ra herbergja útsýnisíbúð.
Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn á Vatnsstíg auk sér bílastæðis í kjall-
ara. Gólfsíðir gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2 fm. þaksvalir 
með harðviðargólfi og skjólveggjum úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi á mjög rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir. 
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Eignin skilast fullfrágengin að innan með öllum gólfefnum. Aðeins tvær 
íbúðir eru á hæðinni. Verið velkomin.

verð 145,0 millj.

KirKjulundur vatnsstígur OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

Vandað sumarhús/heilsárshús á 5.938 fm. eignar-
landi með stórkostlegu útsýni yfir Skorradalsvatn. 
Húsið er vandað finnskt bjálkahús á steyptum 
kjallara. Timburverönd umlykur bústaðinn á þrjá vegu 
og geymsluaðstaða, sturta og rafmagnspottur er á 
verönd. Gólfhiti er í húsinu. Bátur með 120 hestafla 
utanborðsmótor fæst keyptur ef vill fyrir kr. 1,0 millj. 
Landið er allt vaxið birki. Malarborin bílastæði eru við 
bústaðinn og er þar pláss fyrir þrjá til fjóra bíla.

verð 34,0 millj.

Sumarhús á eignarlandi í Skorradal.

154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér 
geymslum og sér þvottaherbergi auk 54,0 fm. bíl-
skúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur 
verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er með sérinn-
gangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur verið þó 
nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. baðherbergi, 
gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með gluggum 
til vesturs og suðurs og útgengi á skjólsælar svalir 
til suðurs. Húsið að utan var viðgert og málað fyrir 
um 10 árum. 

verð 62,9 millj.

Hvassaleiti 44. Efri sérhæð með aukaíbúð og bílskúr.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö her-
bergi. Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að 
innan af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður 
er í húsinu. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur 
matsalur. 

verð 42,7 millj.

Grandavegur 47 – 60 ára og eldri.

Vel staðsett 48,5 fm. sumarhús á frábærum stað auk 
11,3 fm. útihúss, um 20,0 fm. svefnlofts og 4 fm. 
garðhýsis, samtals að öllu meðtöldu 83,8 fm. Reykjaból 
er staðsett á virkilega fallegum stað 6 km. innan við 
Flúðir í skjólsælum og fallegum dal er nefnist Reykja-
dalur. Nóg er af heitu og köldu vatni á svæðinu og er 
sumarhúsaþyrping á svæðinu, sem samanstendur af 
15 sumarhúsum, sjálfbær með heitt og kalt vatn úr 
eigin borholum.

Sumarhúsið stendur á 2.500 fermetra ræktaðri og 
gróinni eignarlóð með fallegri tyrfðri flöt og fallegum 
gróðri. Auk þess á sumarhúsið 2.684 fermetra hlutdeild 
í sameiginlegu aðliggjandi svæði með trjágróðri. 

verð 17,9 millj.

Sumarhús – Reykjadalur Hrunamannahreppi.

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. 
geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir 
íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa. Opið eldhús 
með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.

Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla 
þjónustu.

verð 49,9 millj.

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra – 5 herbergja íbúð.

Falleg og björt 111,3 fm. íbúð á 3. hæð, að með-
talinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, í vönduðu 
fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa 
með stórum gluggum til suðurs. Flísalagðar suður-
svalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði 
í bílageymslu. 

verð 41,9 millj.

Rjúpnasalir 10 - Kópavogi. 4ra herbergja íbúð

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

LAnGALínA 20 - 26, SjáLAndi GArðAbæ. 
nýjAr 2jA, 3jA oG 4rA hErbErGjA íbúðir.

Mikið oG óhindrAð SjáVArútSýni.

sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í sjálandi í garðabæ. íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá brúnás og vönduðum aeg eldhústækjum. íbúðirnar 

verða ýmist með 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.

Lundur 17 - 23, kópAVoGi. 
ný oG GLæSiLEG fjöLbýLiShúS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. allar innréttingar verða frá brúnás, eikarhurðir frá parka. vönduð eldhústæki 
frá aeg og hreinlætistæki. íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. íbúðir í lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

byggingaraðili: byggingarfélag gylfa og gunnars hf.

2ja og 3ja herbergja 
íbúðir óskast á söluskrá

skoðum og verðmetum 
samdægurs

Vel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, að 
Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma að 
húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í bíla-
kjallara hússins. Tvær efstu hæðirnar (5. og 6. hæð) 
eru komnar í útleigu.  Tvær lyftur eru í húsinu. 

Lausar hæðir til útleigu eru eftirfarandi:
•	 1.	hæð,	verslunar-	og	þjónusturými:	858,9	fm
•	 2.	hæð,	skrifstofurými:	900,5	fm.
•	 3.	hæð,	skrifstofurými:	900,4	fm.
•	 4.	hæð,	skrifstofurými:	900,4	fm.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
Vel skipulagt 6 herbergja 178,2 fm. endaraðhús á 
einni hæð með innbyggðum 32,0 fm. bílskúr á fal-
legum útsýnisstað við óbyggt svæði rétt við golfvöll 
GKG í Garðabæ.  Húsið er í góðu ástandi að utan 
og þakkantur er nýlega endurnýjaður. Samliggjandi 
stofur og fjögur herbergi. Skjólsæl lóð til suðurs. 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð	54,9	millj.

Efstilundur - Garðabæ. Endaraðhús.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Álfhólsvegur 88 – Kópavogi. sérhæð og bílsKúr. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 151,7 fm. efri sérhæð í tvíbýlishúsi. Eigninni fylgir 37,0 fm. bílskúr og sér bílastæði. 
Yfirbyggðar svalir eru til suðvesturs og nýtur mikils útsýnis. Rúmgott eldhús. Björt stofa 
með arni og góðri lofthæð. Þrjú herbergi. Rúmgott sjónvarpshol. Ræktuð lóð. Frábær 
staðsetning, stutt í þjónustu og skóla. Verið velkomin.

Móabarð – hafnarfirði. 5 herbergja hæð.
Góð 5 herbergja hæð við Móabarð sem skiptist þannig að hæðin sjálf er 106,2 fm., 
íbúðarherbergi í kjallara er 14,4 fm. og 32,0 fm. sérstæður bílskúr, samtals 152,6 fm. 
Á hæðinni eru rúmgóð stofa/borðstofa með stórum gluggum til norðurs og fjögur her-
bergi. Að framan er lóðin tyrfð, steyptur göngustígur og hellulögð að hluta. 

helluvað. útsýnisíbúð.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

strandvegur 20. útsýnisíbúð Á efstu hæð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega glæsileg 124,5 fm. útsýnisíbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með 
lyftu auk sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er mjög björt með rúmgóðum suður-
svölum og fallegum útbyggðum glugga til norðurs þaðan sem nýtur gífurlega fallegs 
útsýnis m.a. til sjávar. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verið velkomin.

úthlíð. sérinngangur.
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina. 

bollagata. sérinngangur.
Mikið endurnýjuð 87,0 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi. Sér 
þvottaherbergi fylgir íbúðinni. Öll gólf íbúðarinnar eru nýlega flotuð og lökkuð nema 
baðherbergisgólf. Íbúðin hefur verið þó nokkuð mikið endurnýjuð á undanförnum 
árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir og tafla, gler og gluggar og verið er að 
endurnýja drenlagnir. 

austurbrún 2. útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
47,6 fm.  útsýnisíbúð á 6. hæð við Laugardalinn. Húsvörður er í húsinu og sameigin-
legur salur er á 13. hæð, sem tekur allt að 40 manns í sæti. Húsið er nýlega viðgert og 
málað að utan auk þess sem skipt var um stærstan hluta af gleri og gluggum í húsinu 
á sama tíma. Íbúðin er laus til afhendingar strax.  Verið velkomin.

Þingholtsstræti.
Glæsileg 98,3 fm. íbúð á 2. hæð með vestursvölum í lyftuhúsi á frábærum stað við 
Þingholtsstræti. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Tvö herbergi. 
Auðvelt er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Húsið að utan er í góðu 
ástandi, sem og þak, en til stendur að setja nýjar og stærri svalir á hverja íbúð 
hússins næsta sumar, 2016. 

49,9 millj.

34,9 millj.

34,9 millj.

20,9 millj.

44,9 millj.

47,9 millj.

37,9 millj.

43,9 millj. 
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Kirkjulundur 14 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45 
Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað í Garðabæ, þaðan sem stutt er í alla þjónustu. Yfir-
byggðar opnanlegar flísalagðar svalir til suðurs og mynddyrasímakerfi. Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög smekklega 
innréttuð úr vönduðum byggingarefnum. Eikarparket er á gólfum, innréttingar og innihurðir eru úr eik og granít er í glugga-
kistum og á öllum borðplötum. Strimlagardínur eru í allri íbúðinni. Verið velkomin.

verð 53,9 millj.

Vatnsstígur 20-22. 4ra herbergja útsýnisíbúð.
Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn á Vatnsstíg auk sér bílastæðis í kjall-
ara. Gólfsíðir gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2 fm. þaksvalir 
með harðviðargólfi og skjólveggjum úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi á mjög rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir. 
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Eignin skilast fullfrágengin að innan með öllum gólfefnum. Aðeins tvær 
íbúðir eru á hæðinni. Verið velkomin.

verð 145,0 millj.

KirKjulundur vatnsstígur OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

Vandað sumarhús/heilsárshús á 5.938 fm. eignar-
landi með stórkostlegu útsýni yfir Skorradalsvatn. 
Húsið er vandað finnskt bjálkahús á steyptum 
kjallara. Timburverönd umlykur bústaðinn á þrjá vegu 
og geymsluaðstaða, sturta og rafmagnspottur er á 
verönd. Gólfhiti er í húsinu. Bátur með 120 hestafla 
utanborðsmótor fæst keyptur ef vill fyrir kr. 1,0 millj. 
Landið er allt vaxið birki. Malarborin bílastæði eru við 
bústaðinn og er þar pláss fyrir þrjá til fjóra bíla.

verð 34,0 millj.

Sumarhús á eignarlandi í Skorradal.

154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér 
geymslum og sér þvottaherbergi auk 54,0 fm. bíl-
skúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur 
verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er með sérinn-
gangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur verið þó 
nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. baðherbergi, 
gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með gluggum 
til vesturs og suðurs og útgengi á skjólsælar svalir 
til suðurs. Húsið að utan var viðgert og málað fyrir 
um 10 árum. 

verð 62,9 millj.

Hvassaleiti 44. Efri sérhæð með aukaíbúð og bílskúr.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö her-
bergi. Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að 
innan af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður 
er í húsinu. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur 
matsalur. 

verð 42,7 millj.

Grandavegur 47 – 60 ára og eldri.

Vel staðsett 48,5 fm. sumarhús á frábærum stað auk 
11,3 fm. útihúss, um 20,0 fm. svefnlofts og 4 fm. 
garðhýsis, samtals að öllu meðtöldu 83,8 fm. Reykjaból 
er staðsett á virkilega fallegum stað 6 km. innan við 
Flúðir í skjólsælum og fallegum dal er nefnist Reykja-
dalur. Nóg er af heitu og köldu vatni á svæðinu og er 
sumarhúsaþyrping á svæðinu, sem samanstendur af 
15 sumarhúsum, sjálfbær með heitt og kalt vatn úr 
eigin borholum.

Sumarhúsið stendur á 2.500 fermetra ræktaðri og 
gróinni eignarlóð með fallegri tyrfðri flöt og fallegum 
gróðri. Auk þess á sumarhúsið 2.684 fermetra hlutdeild 
í sameiginlegu aðliggjandi svæði með trjágróðri. 

verð 17,9 millj.

Sumarhús – Reykjadalur Hrunamannahreppi.

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. 
geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir 
íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa. Opið eldhús 
með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.

Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla 
þjónustu.

verð 49,9 millj.

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra – 5 herbergja íbúð.

Falleg og björt 111,3 fm. íbúð á 3. hæð, að með-
talinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, í vönduðu 
fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa 
með stórum gluggum til suðurs. Flísalagðar suður-
svalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði 
í bílageymslu. 

verð 41,9 millj.

Rjúpnasalir 10 - Kópavogi. 4ra herbergja íbúð

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

LAnGALínA 20 - 26, SjáLAndi GArðAbæ. 
nýjAr 2jA, 3jA oG 4rA hErbErGjA íbúðir.

Mikið oG óhindrAð SjáVArútSýni.

sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í sjálandi í garðabæ. íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá brúnás og vönduðum aeg eldhústækjum. íbúðirnar 

verða ýmist með 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.

Lundur 17 - 23, kópAVoGi. 
ný oG GLæSiLEG fjöLbýLiShúS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. allar innréttingar verða frá brúnás, eikarhurðir frá parka. vönduð eldhústæki 
frá aeg og hreinlætistæki. íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. íbúðir í lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

byggingaraðili: byggingarfélag gylfa og gunnars hf.

2ja og 3ja herbergja 
íbúðir óskast á söluskrá

skoðum og verðmetum 
samdægurs

Vel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, að 
Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma að 
húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í bíla-
kjallara hússins. Tvær efstu hæðirnar (5. og 6. hæð) 
eru komnar í útleigu.  Tvær lyftur eru í húsinu. 

Lausar hæðir til útleigu eru eftirfarandi:
•	 1.	hæð,	verslunar-	og	þjónusturými:	858,9	fm
•	 2.	hæð,	skrifstofurými:	900,5	fm.
•	 3.	hæð,	skrifstofurými:	900,4	fm.
•	 4.	hæð,	skrifstofurými:	900,4	fm.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
Vel skipulagt 6 herbergja 178,2 fm. endaraðhús á 
einni hæð með innbyggðum 32,0 fm. bílskúr á fal-
legum útsýnisstað við óbyggt svæði rétt við golfvöll 
GKG í Garðabæ.  Húsið er í góðu ástandi að utan 
og þakkantur er nýlega endurnýjaður. Samliggjandi 
stofur og fjögur herbergi. Skjólsæl lóð til suðurs. 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð	54,9	millj.

Efstilundur - Garðabæ. Endaraðhús.

TIL L
EIGU

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
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,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Einstaklega vel staðsett og skipulögð samtals 259,3 fm efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Hæðin skiptist 
m.a. í þrjár glæsilegar stofur, eldhús, bað og þrjú herbergi. Í risi eru m.a. fjögur herbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Eignin er í skemmtilegu umhverfi í vesturbæ Reykjavíkur, en húsið stendur á horni Grenimels 
og Espimels. Örstutt í skóla, leikskóla, sundlaug og þjónustu. Opið hús að Grenimel 1 þriðjudaginn 28. 
júní milli kl 17:15 og 17:45. Verð 96,9 millj.

Einstaklega vandað og glæsilegt 307,5 fm einbýli 
á tveimur hæðum við Fjallakór í Kópavogi, innst 
í botnlangagötu með einstaklega fallegt útsýni 
yfir borgina. Ekkert var til sparað í innréttingar 
og tæki. Stór verönd er á neðri hæð ásamt 
steyptum skjólveggjum. Útsýni frá báðum 
hæðum. Búið að stúka af litla auka íbúð með sér 
inngangi frá neðri hæð, einnig er hægt að nýta 
sem hluta af húsinu. V. 135 m.

Grenimelur 1, 107 reykjaVík Fjallakór 16, 203 kópaVOGur

OPIÐ 

HÚS

Flyðrugrandi 6  
107 rvk. 

Falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við 
Flyðrugranda í Vesturbænum. Íbúðin skiptist þannig: 
stofa, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og forstofa. Sér 
geymsla fylgir. Sameiginlegt þvottaús er á hæðinni. 
V. 30,9 m.

grundarstígur 15B 
101 rvk. 

Risíbúð í bakhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í 
eldhús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi.  Hugguleg 
íbúð á fínum stað í miðborginni.   
Opið hús að Grundarstíg 15B þriðjudaginn 28. júní milli 
kl. 17:15 og 17:45.
V. 18,9 m.  

Bárugata 32 
101 rvk. 

Fallega þriggja herbergja 83,4 fm íbúð á 2. hæð auk 
rislofts á frábærum stað við Bárugötu 32 í vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúðin er sérstaklega vel staðsett, stutt er í 
alla þjónustu s.s. leik- og grunnskóla, verslanir og miðbæ 
Reykjavíkur.   
Opið hús að Bárugötu 32 fimmtudaginn 30. júní nk. milli 
kl 17:15 og 17:45. 
V. 40,9 m.

víðimelur 35, 2. HÆð 
107 rvk.

Vel staðsett 77,5 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í 
fjölbýlishúsi við Víðimel í vesturbæ Reykjavíkur. Útgengi 
á suðursvarli frá stofu. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, 2 
stofur, baðherbergi og svefnherbergi. 
Opið hús að Víðimel 35 miðvikudaginn 29. júní milli  
kl. 17:15 og 17:45.  
V. 31,5 millj.

vÆttaBorgir 20 
112 rvk. - parHús

Opið hús að Vættaborgum 20 þriðjudaginn 28. júní milli 
kl. 17:15 og 17:45. 
Bjart og vel skipulagt 152,4 fm parhús á tveimur hæðum 
með stórkostlegu útsýni til sjávar og fjalla. Innbyggður 
bílskúr, verönd með skjólveggjum til suðurs og svalir. 
Loft tekin upp á efri hæð sem gefur eigninni skemmtilegt 
yfirbragð.
V. 52,7 m.

kvistaland 9 
108 rvk.  

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.  

miðleiti 4 
103 rvk. 

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á eftirsóttum stað á 4. hæð. Heildar-
fm. á eign skráðir 146,1 fm., þar af stæði í bílageymslu 25,4 
fm. Eignin skiptist í 2 stofur, eldhús, þvottahús í íbúð, bað-
herb., tvö svefnherb., tvær geymslur í sameign og stæði í 
bíla geymslu. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 
Opið hús að miðleiti 4 íbúð 402 mándaginn 27. júní milli 
kl. 12:15 og 12:45.
V. 39,9 m.

eiðistorg 9 
170 seltjarnarnes

4-5  herb. mjög falleg 133 fm  íbúð á tveimur hæðum 
með frábæru útsýni. Auk þess fylgir íbúðinni stæði í 
bílageymslu. Á neðri hæðinni er forstofa, hol, snyrting, 
eld hús og stofur.   Á efri hæðinni er baðherb. þrjú her-
bergi, sjónvarpshol o.fl.  Stórar þaksvalir eru út af holinu. 
V. 45,8 m.

Háagerði 79 
108 rvk.  

Fjögurra herbergja 59,8 fm risíbúð í endaraðhúsi í góðu 
hverfi. Suð-vestur svalir í stofu og góður garður. Gengið 
er inn um sameiginlegan inngang með einni annari íbúð. 
Eignin getur verið laus fljótlega. 
Opið hús að Háagerði 79 miðvikudaginn 29. júní milli  
kl. 17:15 og 17:45.
V. 28,5 m.

sumarBústaðalóðir
 í laugardal, BláskógarByggð

Sumarbústaðalóðir í Laugardal, Bláskógabyggð.  Höfum 
fengið til sölu 57 ha land á fallegum stað í Laugardal, 
örstutt frá Laugarvatni. Á landinu hafa verið skipulagðar 
46 sumarbústaðalóðir. Landið liggur meðfram á og að því 
liggur vegur. Landið selst í einu lagi. 

kögursel 
parHús

Vel staðsett fimm herbergja 158,2 fm parhús í Seljah-
verfi með bílskúr. Fjögur herbergi, stofa með útgangi 
út á suðurverönd með skjólveggjum. Góð staðsetning í 
botnlangagötu, grónu og mjög fjölskylduvænu umhverfi. 
Seljaskóli er í ca 5 mín göngufjarlægð. 
V. 47,9 m.

HelguBraut
kópavogi

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús að mestu á einni 
hæð samtal 164,8 fm að stærð með bílskúr sem er 27,2 fm 
sem er nýttur sem aukaíbúð og hluti af húsinu er nýttur 
með þeirri íbúð, einfalt að breyta til baka. Mjög góðar 
innréttingar og gólfefni. 
V. 58,9 m.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Skógarvegur 12-14 - 103 Reykjavík

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Fullbúin sýningaríbúð

• Stærð íbúða er frá 115 til 160 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur borgarinnar

Bókið skoðun hjá okkur.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

HrólFsskálamelur
Glæsileg 4ra herb. 134 fm íbúð á 1. Hæð í nýju fjölbýlis-
húsi við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. Íbúðin afhendist 
fullbúin án gólefna. Verönd/pallur útaf stofu. Bílastæði 
í bílageymslu fylgir. Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir, 
heilsurækt og sundlaug. Skóli og leikskóli í göngufæri. 
Frábær staðsetning. 
Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 
8511  magnea@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá
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Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson og er
mjög glæsilegt og hefur það verið friðað. 
Hússins er víða getið þegar fjallað er um 
íslenska byggingarlist. Húsið er hannað út í 
hörgul í fallegum og hreinum stíl. 

426 fm hús á þremur hæðum 
- séríbúð er á jarðhæð.  
Á 2. hæðinni er forstofa, snyrting, hol, stórar 
stofur, borðstofa, eldhús, búr, þvottahús o.fl.  
Á 3. hæðinn eru 3 herb. (5 skv. teikningu) og 
tvö baðherbergi. Á jarðhæð er  herbergi til 
vesturs, baðherbergi,  gangur, stórar geymslur 
og mjög stórt herbergi til suðurs. Einnig sér 
2ja herbergja íbúð sem skiptist í forstofu,  
hol, herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og 
geymslu.
 
· Óskað er eftir tilboðum í eignina
 

ÓSNORTIÐ 
SJÁVARÚTSÝNI

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464

Eitt glæsilegasta húsið við Ægisíðu
Um er að ræða eign sem gefur möguleika á allt að 6 íbúðar
einingum. Í dag er húsið skráð sem þrjár íbúðir og eitt raðhús 
með tveimur íbúðum. Eignin þarfnast endurbóta. Húsið selst sem 
ein heild.
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í EIGNINA

HEIL HÚSEIGN TIL SÖLU: VITASTÍGUR 9 OG 9A 

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá
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Nánari upplýsingar veitir  

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 

sími 8645464 
eða gudlaugur@eignamidlun.is.



Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
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,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Einstaklega vel staðsett og skipulögð samtals 259,3 fm efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Hæðin skiptist 
m.a. í þrjár glæsilegar stofur, eldhús, bað og þrjú herbergi. Í risi eru m.a. fjögur herbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Eignin er í skemmtilegu umhverfi í vesturbæ Reykjavíkur, en húsið stendur á horni Grenimels 
og Espimels. Örstutt í skóla, leikskóla, sundlaug og þjónustu. Opið hús að Grenimel 1 þriðjudaginn 28. 
júní milli kl 17:15 og 17:45. Verð 96,9 millj.

Einstaklega vandað og glæsilegt 307,5 fm einbýli 
á tveimur hæðum við Fjallakór í Kópavogi, innst 
í botnlangagötu með einstaklega fallegt útsýni 
yfir borgina. Ekkert var til sparað í innréttingar 
og tæki. Stór verönd er á neðri hæð ásamt 
steyptum skjólveggjum. Útsýni frá báðum 
hæðum. Búið að stúka af litla auka íbúð með sér 
inngangi frá neðri hæð, einnig er hægt að nýta 
sem hluta af húsinu. V. 135 m.

Grenimelur 1, 107 reykjaVík Fjallakór 16, 203 kópaVOGur

OPIÐ 

HÚS

Flyðrugrandi 6  
107 rvk. 

Falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við 
Flyðrugranda í Vesturbænum. Íbúðin skiptist þannig: 
stofa, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og forstofa. Sér 
geymsla fylgir. Sameiginlegt þvottaús er á hæðinni. 
V. 30,9 m.

grundarstígur 15B 
101 rvk. 

Risíbúð í bakhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í 
eldhús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi.  Hugguleg 
íbúð á fínum stað í miðborginni.   
Opið hús að Grundarstíg 15B þriðjudaginn 28. júní milli 
kl. 17:15 og 17:45.
V. 18,9 m.  

Bárugata 32 
101 rvk. 

Fallega þriggja herbergja 83,4 fm íbúð á 2. hæð auk 
rislofts á frábærum stað við Bárugötu 32 í vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúðin er sérstaklega vel staðsett, stutt er í 
alla þjónustu s.s. leik- og grunnskóla, verslanir og miðbæ 
Reykjavíkur.   
Opið hús að Bárugötu 32 fimmtudaginn 30. júní nk. milli 
kl 17:15 og 17:45. 
V. 40,9 m.

víðimelur 35, 2. HÆð 
107 rvk.

Vel staðsett 77,5 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í 
fjölbýlishúsi við Víðimel í vesturbæ Reykjavíkur. Útgengi 
á suðursvarli frá stofu. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, 2 
stofur, baðherbergi og svefnherbergi. 
Opið hús að Víðimel 35 miðvikudaginn 29. júní milli  
kl. 17:15 og 17:45.  
V. 31,5 millj.

vÆttaBorgir 20 
112 rvk. - parHús

Opið hús að Vættaborgum 20 þriðjudaginn 28. júní milli 
kl. 17:15 og 17:45. 
Bjart og vel skipulagt 152,4 fm parhús á tveimur hæðum 
með stórkostlegu útsýni til sjávar og fjalla. Innbyggður 
bílskúr, verönd með skjólveggjum til suðurs og svalir. 
Loft tekin upp á efri hæð sem gefur eigninni skemmtilegt 
yfirbragð.
V. 52,7 m.

kvistaland 9 
108 rvk.  

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.  

miðleiti 4 
103 rvk. 

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á eftirsóttum stað á 4. hæð. Heildar-
fm. á eign skráðir 146,1 fm., þar af stæði í bílageymslu 25,4 
fm. Eignin skiptist í 2 stofur, eldhús, þvottahús í íbúð, bað-
herb., tvö svefnherb., tvær geymslur í sameign og stæði í 
bíla geymslu. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 
Opið hús að miðleiti 4 íbúð 402 mándaginn 27. júní milli 
kl. 12:15 og 12:45.
V. 39,9 m.

eiðistorg 9 
170 seltjarnarnes

4-5  herb. mjög falleg 133 fm  íbúð á tveimur hæðum 
með frábæru útsýni. Auk þess fylgir íbúðinni stæði í 
bílageymslu. Á neðri hæðinni er forstofa, hol, snyrting, 
eld hús og stofur.   Á efri hæðinni er baðherb. þrjú her-
bergi, sjónvarpshol o.fl.  Stórar þaksvalir eru út af holinu. 
V. 45,8 m.

Háagerði 79 
108 rvk.  

Fjögurra herbergja 59,8 fm risíbúð í endaraðhúsi í góðu 
hverfi. Suð-vestur svalir í stofu og góður garður. Gengið 
er inn um sameiginlegan inngang með einni annari íbúð. 
Eignin getur verið laus fljótlega. 
Opið hús að Háagerði 79 miðvikudaginn 29. júní milli  
kl. 17:15 og 17:45.
V. 28,5 m.

sumarBústaðalóðir
 í laugardal, BláskógarByggð

Sumarbústaðalóðir í Laugardal, Bláskógabyggð.  Höfum 
fengið til sölu 57 ha land á fallegum stað í Laugardal, 
örstutt frá Laugarvatni. Á landinu hafa verið skipulagðar 
46 sumarbústaðalóðir. Landið liggur meðfram á og að því 
liggur vegur. Landið selst í einu lagi. 

kögursel 
parHús

Vel staðsett fimm herbergja 158,2 fm parhús í Seljah-
verfi með bílskúr. Fjögur herbergi, stofa með útgangi 
út á suðurverönd með skjólveggjum. Góð staðsetning í 
botnlangagötu, grónu og mjög fjölskylduvænu umhverfi. 
Seljaskóli er í ca 5 mín göngufjarlægð. 
V. 47,9 m.

HelguBraut
kópavogi

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús að mestu á einni 
hæð samtal 164,8 fm að stærð með bílskúr sem er 27,2 fm 
sem er nýttur sem aukaíbúð og hluti af húsinu er nýttur 
með þeirri íbúð, einfalt að breyta til baka. Mjög góðar 
innréttingar og gólfefni. 
V. 58,9 m.
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HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Skógarvegur 12-14 - 103 Reykjavík

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Fullbúin sýningaríbúð

• Stærð íbúða er frá 115 til 160 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur borgarinnar

Bókið skoðun hjá okkur.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

HrólFsskálamelur
Glæsileg 4ra herb. 134 fm íbúð á 1. Hæð í nýju fjölbýlis-
húsi við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. Íbúðin afhendist 
fullbúin án gólefna. Verönd/pallur útaf stofu. Bílastæði 
í bílageymslu fylgir. Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir, 
heilsurækt og sundlaug. Skóli og leikskóli í göngufæri. 
Frábær staðsetning. 
Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 
8511  magnea@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

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

Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson og er
mjög glæsilegt og hefur það verið friðað. 
Hússins er víða getið þegar fjallað er um 
íslenska byggingarlist. Húsið er hannað út í 
hörgul í fallegum og hreinum stíl. 

426 fm hús á þremur hæðum 
- séríbúð er á jarðhæð.  
Á 2. hæðinni er forstofa, snyrting, hol, stórar 
stofur, borðstofa, eldhús, búr, þvottahús o.fl.  
Á 3. hæðinn eru 3 herb. (5 skv. teikningu) og 
tvö baðherbergi. Á jarðhæð er  herbergi til 
vesturs, baðherbergi,  gangur, stórar geymslur 
og mjög stórt herbergi til suðurs. Einnig sér 
2ja herbergja íbúð sem skiptist í forstofu,  
hol, herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og 
geymslu.
 
· Óskað er eftir tilboðum í eignina
 

ÓSNORTIÐ 
SJÁVARÚTSÝNI

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464

Eitt glæsilegasta húsið við Ægisíðu
Um er að ræða eign sem gefur möguleika á allt að 6 íbúðar
einingum. Í dag er húsið skráð sem þrjár íbúðir og eitt raðhús 
með tveimur íbúðum. Eignin þarfnast endurbóta. Húsið selst sem 
ein heild.
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í EIGNINA

HEIL HÚSEIGN TIL SÖLU: VITASTÍGUR 9 OG 9A 

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Nánari upplýsingar veitir  

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 

sími 8645464 
eða gudlaugur@eignamidlun.is.



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

Haukdælabraut
EINBÝLI Í REYNISVATNSÁSI VIÐ GRAFARHOLT

Ca. 210 fm. nýtt og vandað hús á 
frábærum stað í Reynisvatnsási 
við Grafarholt. Í húsinu eru fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi. Flísar 
á gólfum. Innbyggður bílskúr. Hús og 
lóð eru fullfrágengin og staðsetning 
hússins einstök. Bókið skoðun.  
Verð 84 millj.

Austurgerði 
EINBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ Í BÚSTAÐAHVERFI

Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli 
við Austur gerði sem er lokuð 
einbýlishúsagata. Húsið hefur allt 
verið endurnýjað í klassískum stíl og 
er allur frágangur vandaður. Frábær 
staðsetning á Foss vogshæð. Sérinn
gangur á jarðhæð, möguleiki er að 
hafa tvær séríbúðir á jarðhæð.  
Verð 94,8 millj.

 

Jöldugróf, 
108 REYKJAVÍK, EINBÝLI

Mjög gott og vel skipulagt 130,5 fm 
einbýlishús á einni hæð ásamt 34,4 
fm bílskúr í Fossvoginum, samtals 
164,9 fm. Stór sólpallur. Þrjú svefn
herbergi, stórar stofur. Parket og flísar 
á gólfum. Hús sem fengið hefur gott 
viðhald í gegnum tíðina. Glæsileg 
lóð. Hafið samband og bókið skoðun. 
Verð 61,9 millj.

 

Sæviðarsund 
ÁSAMT INNBYGGÐUM BÍLSKÚR

Sæviðarsund, efri hæð með bílskúr: 
Ca. 82 fm. íbúð ásamt ca. 42 fm. 
innbyggðum bílskúr. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð með nýlegum innrét
tingum og parketi en húsið þarfnast 
viðgerðar, verið er að leita tilboða í 
utanhúsviðgerð. Laus til afhendingar. 
Lyklar á skrifstofu. Bókið skoðun. 
Verð 36,9 millj.

 

Sumarhúsalóð Fjallaland
LEIRUBAKKA

Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað 
í Fjallalandi, Leirubakka í grend við 
Rangá. Gott verð 2.500 þúsund. 
Mögulegt að kaupa tvær samliggjandi 
lóðir og fá þá afslátt á heildarverði.

 

Gljúfrasel
EINBÝLI MEÐ 2 AUKAÍBÚÐUM

Gljúfrasel: Ca. 364 fm. vel viðhaldið 
einbýli á mjög góðum stað í 
Seljahverfi á tveimur hæðum. Á efri 
hæð hússins eru 4 svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi auk stofu og 
sólstofu sem er nýlega endurnýjuð 
og með frábæru útsýni. Húsinu fylgja 
tvær nýlega innréttaðar aukaíbúðir 
sem henta vel til útleigu eða fyrir 
fjölskyldumeðlimi. Góður tvöfaldur 
bílskúr. Verð 76,9 millj. 

Kirkjusandur 
GLÆSILEG ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI

Kirkjusandur: Ca. 123 fm. björt og 
falleg íbúð á 4. hæð í vönduðu lyftu
húsi með bílgeymslu. Íbúðin skiptist 
í rúmgóðar stofur, svefnherbergi, 
eld hús með miklum og vönduðum 
innréttingum og baðherbergi. Einnig 
er sólstofa. Útsýni er frábært yfir 
flóann. Þvottaherbergi er sameiginlegt 
með tveimur öðrum íbúðum. Í kjallara 
er stæði í bílageymslu og sérgeymslur, 
einnig fylgir sameiginleg líkamsræktar
aðstaða með tækjum. Húsvörður er í 
húsinu. Verð 54,9 millj. 

Eyjabakki 11, 1.h. t.h.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 28.6 KL. 18-18:30

Eyjabakki 11, 1.hæð til hægri: Rúmlega 
70 fm. góð íbúð á 1. hæð. Skiptist í 
stofu með parketi, flísalagt eldhús 
og baðherbergi auk svefnherbergis 
sem er parketlagt. Sérgeymsla og sam
eiginlegt þvottahús í kjallara. Opið 
hús þriðjudaginn 28.6 2016 frá kl. 
18-18:30. Verið velkomin. 

Hólmgarður 25, neðri hæð 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 28.6 KL. 17-17:30

Hólmgarður 25, neðri hæð: Falleg ca. 
62,4 fm. íbúð á jarðhæð með sérinn
gangi í velviðhöldnu húsi með góðri 
lóð á rólegum stað í Bústaðahverfinu. 
Fráveitulagnir eru endurnýjaðar og 
hús og þak nýlega málað. Opið hús 
þriðjudag 28.6 frá kl. 17-17:30. 
Verið velkomin.

 

OPIÐ HÚS

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

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

OPIÐ HÚS

 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Falleg 144,2 m2 íbúð með sérinngangi á efstu 
hæð(önnur hæð frá götu), ásamt 24,4 m2 
bílskúr í þriggja hæða sexbýlishúsi. Glæsilegt 
útsýni í nálægð við einstaka náttúrperlu, mikil 
kyrrð . Gott skipulag. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu og borðstofu. V.  56,8 m.

Opið hús þriðjudaginn 28. júní frá kl. 17:30 
til 18:00

Rúmgóð og falleg 86,9 m2, 2ja herbergja 
íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í bílakjal-
lara í lyftuhúsi við Stórakrika 2A í Mosfells-
bæ. Íbúðin skiptist í rúmgott svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla í kjallara.   
V. 32,8 m.

Opið hús þriðjudaginn 28. júní frá kl. 17:30 
til 18:00

Grandahvarf 4 - 203 Kópavogur 

Stórikriki 2A - 270 Mosfellsbær 

Mjög falleg 91,5 m2, 3ja herbergja íbúð með 
fallegu útsýni á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlis-
húsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla í kjallara. Mjög fallegt útsýni og 
svalir í suðvestur. Frábær staðsettning.  
Stutt í skóla,leikskóla, sund og líkamsrækt.  
V. 34,5 m.

Fallegt 86,6 m2, 3ja herbergja raðhús 
á einni hæð með skjólgóðum garði við 
Dalatanga í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í 
tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. 
Garður í suðaustur og afgirtur garður með 
timburverönd og heitum potti í suðvestur. 
V. 36,9 m.

Dalatangi 13 - 270 Mosfellsbær

Þrastarhöfði 6 - 270 Mosfellsbær  Laxatunga 76 - 270 Mosfellsb. 

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 159,7 m2 
raðhús - tilbúið til innréttinga - á einni hæð, 
Laxatungu 76 í Mosfellsbæ.   
V. 40,9 m.

Miðleiti 4 - 103 Reykjavík 

 
Rúmgóð 120,7 m2. 3-4ra herbergja íbúð á 4. 
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í anddyri, hol, samliggjandi stofur, 
tvö svefnherbergi. eldhús. baðherbergi og 
þvottahús. 2 geymslur í sameign og stæði í 
bílastæðahúsi. Eignin er skráð 146,1 m2, þar 
af íbúð 120,7 m2 og bílastæði í bílageymslu 
25,4 m2 (skráð sem bílskúr).   
V. 39,9 m.

Leirutangi 15 -270 Mosfellsbær 

 
Mjög fallegt 216,6 m2 einbýlishús á einni 
hæð með tvöföldum bílskúr við Leirutanga 
15 í Mosfellsbæ. Gott skipulag. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Falleg aðkoma er 
að húsinu, hellulagt bílaplan og stór garður í 
suður með stórri timburverönd. V. 70,9 m.

Glæsileg 182 m2 raðhús á tveimur hæðum við 
Ástu-Sóllijljugötu  í Mosfellsbæ. Um er að ræða 
vel skipulögð raðhús á tveimur hæð ásamt 
bílskúrum við Ástu-Sóllijljugötu í Mosfellsbæ. 
Á jarðhæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottaherbergi og fataherbergi. Á efri hæðinni 
er bílskúr, forstofa, geymsla, eldhús og svalir. 
V.49,5 - 52,5 m.

Ástu-Sóllijugata - 270 Mosfellsb. 

Fallegt parhús á tveimur hæðum með inn- 
byggðum bílskúr. Eignin er skráð 184,9 m2, þar 
af íbúð 159,6 m2 og bílskúr 25,3 m2, en auk þess 
er ca. 40m2 óskráð rými á neðri hæð. Svalir með 
fallegu útsýni og stór eignarlóð í suður með 
timburverönd. Eignin skiptist í 4-5 svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, eldhús, 
stofu, borðstofu, geymslur og bílskúr. Seljandi 
skoðar skipti á minni eign í Mosfellsbæ. .  
V.54,9 m.

Helgaland 1A - 270 Mosfellsbær 

Hús á tveimur hæðum með tveimur séríbúðum 
á sitthvoru fastanúmerinu. Efri sérhæð: 202,1 
m2, þar af íbúð 165 m2 og bílskúr 37,1 m2. Íbúðin 
skiptist í 4-5 herbergi, forstofu, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús/geymslu, hol, eldhús 
og stofu.  Neðri sérhæð: 198,9 m2, þar af íbúð 
162,9 m2 og geymsla 37,1 m2.  Íbúðin skiptist í 
fjögur herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, eldhús og stofu. Komið er að viðhaldi 
og viðgerðum á eigninni að utan sem innan.   
V. 75,0 m.

Dvergholt 6 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð við 

Skúlagötu Húsi fyrir 60 ára og eldri 101 fm 

Stæði í bílageymslu 3 herbergja Suðursvalir 

Góð sameiginleg aðstaða 

Eign staðsett í hjarta miðbæjarins

Skúlagata 40

Verð : 42,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Rúmgott og fallegt einbýlishús 

Góð stofu rými, auk sólstofu  
með heitum potti 

5-6 rúmgóð svefnherbergi

Þrjú baðherbergi

Möguleiki á að útbúa sér  
íbúð á neðri hæð 

Eftirsótt staðsetning,  
mikil veðursæld

Þinghólsbraut 
310 fm einbýli 

Góð íbúð á jarðhæð ásamt bílskúr
Samtals 111 fm að stærð
Tvö rúmgóð svefnherbergi
Verönd út frá stofu
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi

Veghús

Verð : 34,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 227 fm raðhús 

Afhent um næstu áramót 

Hægt að ráða fjölda svefnherbergja 

Nýbygging í Akralandinu

Tilbúið til innréttinga

Byggakur

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 278 fm endaraðhús 

Óskert sjávarútsýni 

5 svefnherbergi 

Frábært skipulag 

Eign í sérflokki

Bakkavör 2 

Verð :  110,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Falleg íbúð að stærð 99,0 fm á þriðju hæð 

íbúðin er 89,7 fm og geymslan 9,3 fm 

Stæði í bílageymslu 

Viðhaldslétt hús 

Fjölskylduvænt hverfi

Álfkonuhvarf 35

Verð : 35,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Rúmgóða og vel skipulagða 130,3 fermetra hæð 
auk 23,6 fermetra bílskúr á þessum eftirsótta stað 
miðsvæðis í borginni 
Eignin er talsvert endurnýjuð að innan 
Skipting eignar: forstofa, fjögur svefnherbergi (eitt er 
nýtt sem sjónvarpsherbergi í dag), samliggjandi 
stofa og borðstofa, eldhús og baðherbergi 

Goðheimar 16

Verð : 51,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 72,4 fermetra 
(auk sér geymslu í kjallara) 3ja herbergja íbúð 
á 3.hæð í góðu fjölbýlishúsi á þessum 
vinsæla stað á Seltjarnarnesi
Sér bílastæði í bílakjallara 

Tjarnarmýri 

Verð : 39,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð við Lokastíg 
105 fm 4 herbergja Sérinngangur 
Endurnýjuð lóð og dren 
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins 

Lokastígur

Verð : 40,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

250 fm einbýlishús með aukaíbúð, 

mörg baðherbergi  5 Svefnherbergi

Bílskúr með opnara 

Gott útsýni er úr húsinu 

Gróinn garður 

Skriðustekkur

Verð : 64,9 millj.
Bryndís Alfreðsdóttir löggiltur fasteignasali s. 854 2112

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

4 svefnherbergi

Bílskúr 

Mikið útsýni - efsta hæð 

Samtals 187 fm

Hvassaleiti

Verð : 60,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Verð : 79,0 millj.

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

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

Nýleg og fallega innréttuð 125,6 fm 

4ra herbergja íbúð á 5.hæð. Sérlega glæsilegt 

og viðhaldslétt fjölbýli. Útsýni og staðsetning 

íbúðarinnar er í algerum sérflokki 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni 

Stakkholt 2b

Verð : 63,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

480 fm einbýli í algjörum sérflokki á þessum vinsæla stað 
Ekkert til sparað við hönnun og efnisval, en lokið var við 
bygginguna árið 2011. Stórglæsilegar stofur með 
tvöfalldri lofthæð að hluta. Einstök um 60 fm 
hjónasvíta með baðherbergi, líkamsrækt og stóru 
fataherbergi. Þrennar þaksvalir þar af einar 112 fm 
með heitum potti og fallegu útsýni.

Stigahlíð 68A

Tilboð
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Falleg og vel skipulögð íbúð á tveimur hæðum við 
Þingholtsstræti í 101 Rvk 75,3 fm skráðir en 99 fm 
gólfflötur. Mikið af fm sem nýtast vel sem eru ekki 
inn í fermetratölu
Rúmgóðar svalir - Staðsett í hjarta miðbæjarins 
Stutt í alla helstu þjónustu 

Þingholtsstræti 23

Verð : 42,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

í síma 899 5856

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð

115 fm að stærð með sérgeymslu

Stæði í lokaðri bílgeymslu

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum

Útgengt á sólpall frá stofu

Perlukór

Verð : 43,2 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

Grettisgata 31
3ja hæð

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.17:00-17:30

Snyrtileg 81 fm íbúð á þriðju hæð 

Svefnherbergi með góðu skápaplássi 

Tvær stórar stofur 

Nýlegt eldhús 

.

Birkiás 25 
Garðabæ

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.17:00-18:00

Fallegt tvílyft endaraðhús við Birkiás í 

Garðabæ Opið stofu og eldhúsrými með 

útgengi á glæsilega lóð Svefnherbergin eru 

þrjú, eitt innaf forstofu og tvö á efri hæð 

frábærar 30 fm svalir á efri hæð, innangengt er 

í bílskúr Hverfið er eftirsótt og fjölskylduvænt

.

Langholtsvegur 158

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.16:45-17:30

Björt og falleg 96 fm miðhæð á góðum stað 

Þrjú góð svefnherbergi 

Hús sem hefur fengið gott viðhald 

.

Baugakór 14 

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.18:00-18:30

Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum 

innréttingum 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar 

.

Boðagrandi 7

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.18:00-18:30

3ja herb. íbúð á 5. hæð - endaíbúð 

Stæði í bílageymslu 

Lyftuhús

.

Unnarbraut 17

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 30.júní kl.17:00-17:45

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herbergi 

Sér inngangur 

Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð 

Fallegt útsýn

Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð 
í botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu, 
utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony 

Fróðaþing 

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Norðurbakki 23

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27.júní kl.12:00-12:20

117 fm íbúð á jarðhæð 

Sólpallur og útsýni til sjávar 

3 svefnherbergi, bílakjallari 

Geymsla í kjallara

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27.júní kl.17:00-17:30

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús 
á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi 
auk annarra rýma

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Endaíbúð á fyrstu hæð að stærð 124,0 fm með 
49,2 fm sérafnotarétti á lóð. 
Eigninni fylgir EKKI bílastæði í bílastæðahúsi. 
Vandaður frágangur, eikar innréttingar á
samt gólfefnum 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 3ja herbergja í nýbyggingu 
Íbúðin er 129,1m2 að stærð. Eigninni fylgir 
EKKI STÆÐI í bílageymslu, en möguleiki á að kaupa 
stæði. Fullbúnar með eldhústækjum og gólfefnum. 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm .Vandaðar 
innréttingar og frágangur. Einstök staðsetning 
við sjávarsíðuna. Afhending í júlí 2016

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg ný 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu
Íbúðin er 106,9 fm þar af geymsla 7,2 fm. 
Svalir til suðurs með fallegu útsýni. Sérlega vandaðar 
innréttingar og tæki. Afhendist fullbúin með parketi, 
loftljósum og innfelldri uppþvottavél. Innangengt 
verður frá bílakjallara að lyftu og stigahúsi. 
Afhendingartími 2 mánuðir eftir kaupsaming  

Garðatorg 2A

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Glæsileg ný 3-4 herb. íbúð með stæði í bílageymslu
Íbúð 410 stærð 136,2 fm 
Magnað útsýni til sjávar og víðar 
Frábært skipulag og vandaðar innréttingar 
Tvö baðherbergi, tvennar svalir, þar af stórar 
útsýnissvalir til vesturs þvottahús innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu  

Garðatorg 4A

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

Tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með 

útsýni út á golfvöll

Breiðavík

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 

tveimur hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Laugavegur 61 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vönduð íbúða 3ja herbergja 

íbúð með palli 

Stæði í bílageymslu

Bogahlíð 2

Verð : 51,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 Fyrir borgara +55 

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað

Álfheimar

Verð : 36,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á tveimur 

hæðum. Frábært útsýni. Hiti í gólfum 

beggja hæða Vandaðar innréttingar frá Brúnas 

Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, 

stofa, sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing 7 

Verð : 84,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsileg íbúð með 2 svölum 

Þrjú svefnherbergi og stórar stofur 

172 fm og tvö stæði í bílakjallara

Langalína

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ 
5 herbergja 217 fm - Tvöfaldur bílskúr 
Glæsilegur garður með palli og heitum potti 
Vel skipulögð eign á einni hæð þar sem vandað 
hefur verið til verka á við góða götu í Ásahverfinu 

Steinás 1

Verð : 84,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús 

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi 

Frábært skipulag, stór alrými 

Hjónaherbergi með fataherb., 3 barnaherb. 

Tvö byggingarstig í boði

Furuás

Verð : 55,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Ný og glæsileg 4ra herbergja endaíbúð
fyrsta hæð og sér lóð / verönd
Íbúðin er alls 142 fm, Innréttingar frá Axis
Gott opið stofu og eldhúsrými, Þrjú svefnherb.
Tv hol, gott baðherbergi og gestasnyrting 
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Hraungata 3

Verð : 52,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

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

Laus strax

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

277 fm einbýlishús á hornlóð 

Fallegt útsýni úr stofu og borðstofu 

Tvöfaldur bílskúr 

Fallegur garður með heitum potti

Fjarðarás

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

Falleg 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Holtsgötu

115 fm  3 Svefnherbergi

Endurnýjað baðherbergi

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Holtsgata

Verð : 41,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

2ja herbergja

íbúð á 5 hæð

Suðursvalir

Eskivellir 

Verð : 25,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Vitastígur 14 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 29.júní kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð við Vitastíg 

3 herbergja 68,2 fm 

Góð staðsetning þar sem stutt er í iðandi 

mannlíf miðbæjarins

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

 Mánatún 7 
íbúð 501

Verð frá: 52,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
miðvikudaginn 29.júní kl.17:00-17:30

77 íbúðir seldar aðeins 13 íbúðir eftir.

Stærð 141 fm

Stutt er í alla þjónustu, afþreyingu, iðandi 

atvinnulífið og hindrunarlausar gönguleiðir 

eru í útivistina í Laugardalnum

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is



.

Grettisgata 31
3ja hæð

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.17:00-17:30

Snyrtileg 81 fm íbúð á þriðju hæð 

Svefnherbergi með góðu skápaplássi 

Tvær stórar stofur 

Nýlegt eldhús 

.

Birkiás 25 
Garðabæ

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.17:00-18:00

Fallegt tvílyft endaraðhús við Birkiás í 

Garðabæ Opið stofu og eldhúsrými með 

útgengi á glæsilega lóð Svefnherbergin eru 

þrjú, eitt innaf forstofu og tvö á efri hæð 

frábærar 30 fm svalir á efri hæð, innangengt er 

í bílskúr Hverfið er eftirsótt og fjölskylduvænt

.

Langholtsvegur 158

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.16:45-17:30

Björt og falleg 96 fm miðhæð á góðum stað 

Þrjú góð svefnherbergi 

Hús sem hefur fengið gott viðhald 

.

Baugakór 14 

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.18:00-18:30

Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum 

innréttingum 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar 

.

Boðagrandi 7

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.júní kl.18:00-18:30

3ja herb. íbúð á 5. hæð - endaíbúð 

Stæði í bílageymslu 

Lyftuhús

.

Unnarbraut 17

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 30.júní kl.17:00-17:45

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herbergi 

Sér inngangur 

Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð 

Fallegt útsýn

Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð 
í botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu, 
utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony 

Fróðaþing 

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Norðurbakki 23

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27.júní kl.12:00-12:20

117 fm íbúð á jarðhæð 

Sólpallur og útsýni til sjávar 

3 svefnherbergi, bílakjallari 

Geymsla í kjallara

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27.júní kl.17:00-17:30

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús 
á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi 
auk annarra rýma

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Endaíbúð á fyrstu hæð að stærð 124,0 fm með 
49,2 fm sérafnotarétti á lóð. 
Eigninni fylgir EKKI bílastæði í bílastæðahúsi. 
Vandaður frágangur, eikar innréttingar á
samt gólfefnum 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 3ja herbergja í nýbyggingu 
Íbúðin er 129,1m2 að stærð. Eigninni fylgir 
EKKI STÆÐI í bílageymslu, en möguleiki á að kaupa 
stæði. Fullbúnar með eldhústækjum og gólfefnum. 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm .Vandaðar 
innréttingar og frágangur. Einstök staðsetning 
við sjávarsíðuna. Afhending í júlí 2016

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg ný 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu
Íbúðin er 106,9 fm þar af geymsla 7,2 fm. 
Svalir til suðurs með fallegu útsýni. Sérlega vandaðar 
innréttingar og tæki. Afhendist fullbúin með parketi, 
loftljósum og innfelldri uppþvottavél. Innangengt 
verður frá bílakjallara að lyftu og stigahúsi. 
Afhendingartími 2 mánuðir eftir kaupsaming  

Garðatorg 2A

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Glæsileg ný 3-4 herb. íbúð með stæði í bílageymslu
Íbúð 410 stærð 136,2 fm 
Magnað útsýni til sjávar og víðar 
Frábært skipulag og vandaðar innréttingar 
Tvö baðherbergi, tvennar svalir, þar af stórar 
útsýnissvalir til vesturs þvottahús innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu  

Garðatorg 4A

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

Tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með 

útsýni út á golfvöll

Breiðavík

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 

tveimur hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Laugavegur 61 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vönduð íbúða 3ja herbergja 

íbúð með palli 

Stæði í bílageymslu

Bogahlíð 2

Verð : 51,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 Fyrir borgara +55 

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað

Álfheimar

Verð : 36,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á tveimur 

hæðum. Frábært útsýni. Hiti í gólfum 

beggja hæða Vandaðar innréttingar frá Brúnas 

Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, 

stofa, sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing 7 

Verð : 84,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsileg íbúð með 2 svölum 

Þrjú svefnherbergi og stórar stofur 

172 fm og tvö stæði í bílakjallara

Langalína

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ 
5 herbergja 217 fm - Tvöfaldur bílskúr 
Glæsilegur garður með palli og heitum potti 
Vel skipulögð eign á einni hæð þar sem vandað 
hefur verið til verka á við góða götu í Ásahverfinu 

Steinás 1

Verð : 84,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús 

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi 

Frábært skipulag, stór alrými 

Hjónaherbergi með fataherb., 3 barnaherb. 

Tvö byggingarstig í boði

Furuás

Verð : 55,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Ný og glæsileg 4ra herbergja endaíbúð
fyrsta hæð og sér lóð / verönd
Íbúðin er alls 142 fm, Innréttingar frá Axis
Gott opið stofu og eldhúsrými, Þrjú svefnherb.
Tv hol, gott baðherbergi og gestasnyrting 
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Hraungata 3

Verð : 52,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

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

Laus strax

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

277 fm einbýlishús á hornlóð 

Fallegt útsýni úr stofu og borðstofu 

Tvöfaldur bílskúr 

Fallegur garður með heitum potti

Fjarðarás

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

Falleg 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Holtsgötu

115 fm  3 Svefnherbergi

Endurnýjað baðherbergi

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Holtsgata

Verð : 41,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

2ja herbergja

íbúð á 5 hæð

Suðursvalir

Eskivellir 

Verð : 25,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Vitastígur 14 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 29.júní kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð við Vitastíg 

3 herbergja 68,2 fm 

Góð staðsetning þar sem stutt er í iðandi 

mannlíf miðbæjarins

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

 Mánatún 7 
íbúð 501

Verð frá: 52,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
miðvikudaginn 29.júní kl.17:00-17:30

77 íbúðir seldar aðeins 13 íbúðir eftir.

Stærð 141 fm

Stutt er í alla þjónustu, afþreyingu, iðandi 

atvinnulífið og hindrunarlausar gönguleiðir 

eru í útivistina í Laugardalnum

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 
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Sumarhúsaland með 22 lóðum 

Lóðir við bakka Rangár

Kalt vatn og rafmagn og stutt í heitt vatn 

Galtalækjaskógur

Verð : 48,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt 55 fm sumarhús í Skorradal 

Þrjú svefnherbergi 

Stór stofa með miklu útsýni 

Baðherbergi með sturtu

Vatnsendahlíð 6

Verð : 13,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt sumarhús í landi Úteyjar v. Laugarvatn

59,4 fm m einu herbergi

Tvö gestahús

Tvær 5000 fm lóðir

Útey

Verð : 13,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð. Innbú 

utan persónulegra muna fylgir. Steyptur 

kjallari með breiðum dyrum Sjónvarpsloft með 

þakgluggum Þrjú svefnherbergi og einnig 

hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu 

Miðfellsvegur

Verð : 34,8 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Jörðin Efra-Nes í hjarta Borgarfjarðar. 
Sveitaparadís aðeins rúmlega klukkutíma 
akstur frá Reykjavík 

Glæsilega uppgert íbúðarhús í gömlum stíl  
og útihús uppgerð af mikilli natni. 

Tómstunda og samkomuhús sem rúmar  
140 manns til borðs. Reiðskemma.

Veiðihlunnindi í Þverá/Kjarrá, heitt vatn. 

Innbú annað en persónulegir munir fylgja  
með í kaupunum.

Einstakt tækifæri fyrir ferðaþjónustu  
og eða hestamennsku

199,0 millj. eða tilboð

Nánari upplýsingar veitir:

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

Efra-Nes

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð. 
Stendur hátt á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja 
á Þingvöllum. Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út 
Þingvallavatn og fögur fjallasýn í bakgrunni.
Þinglýst á eignina að ekki er leyfilegt að planta háum 
gróðri. Afhending við kaupsaming.  Náttúruparadís. 
Afhending við kaupsaming.

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, 
sólskáli 17 fm af heildarstærð 
Einstök staðsetning í landi Nesja, innst 
botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, sólar 
nýtur við frá morgni til kvölds.  Kjarri vaxið land
Mikið útsýni. Báta aðstaða við vatnið

Nesjar  Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi 

Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Eignarland tæpur hektari 

Falleg staðsetning neðarlega í botnlanga 

Teikningar fylgja af fallegu húsi 

Heitt/kalt vatn við lóðarmörk 

Rafmagn við lóðarmörk

Vaðnes eignarland 

Verð : 4,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti. Eignarland 

1,976 m², 1790 m² getur fylgt með í kaupunum 

Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn 

Þrastarstekkur 

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Atvinnuhúsnæði með tilskilin leyfi 

fyrir skammtímagistingu

Skiptist í tvær einingar sem eru báðar í útleigu 

Næg bílastæði 

234 fm í heildina

Jónsgeisli

Verð : 63,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fa5teignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

3ja herbergja íbúð 

Frábær staðsetning í Norðurmýrinni 

Suðursvalir 

Karlagata 24 

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Til leigu frá 1október afar vel staðsettn200 fm 
skrifstofuhúsnæði á 3ju hæð í góðu lyftuhúsi 
Góðar innréttingar og innfelld lýsing 
Nú eru ellefu vinnustöðvar í fjórum rýmum, auk 
vinnuaðstöðu í móttöku, fundarherbergi, setustofu, 
kaffistofu, og snyrtingu

Bolholt 

Til leigu
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Mjög fallegt og vel með farið 89 fm einbýlishús með öllu 
innbúi á Calle Isla Espalmador 20 í Quesada í Rojales 
hverfinu rétt hjá Alicante og Torreveja um 35-40 mín.
akstur frá Alicante flugvellinum. Hjónaherb. með sér 
baðherbergi inn af, tvö önnur svefnherb. og annað bað. 
Einkasundlaug, einkagarður og sólbaðsverönd á þaki, 
stutt í golfvelli, verslanir og veitingastaði.

Hús á Spáni

Verð : 29,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð

Stærð 166,6 fm

Góð lofthæð

Frábær staðsetning

Síðumúli 1

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Samþykkkt að byggja einbýli að 280 fm. 

á tveimur hæðum.  

Stærð lóðar: 369 fm.

Öll gjöld greidd.

Iðunnarbrunnur 14

Verð : 9,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum 

ásamt um 100 fm bílskúr 

Eign með mikla möguleika 

Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt 

820 Eyrarbakki 

Verð frá: 26,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Háeyrarvellir
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. júni kl. 17:30-18:00

Víðiás 3  210 Garðabæ 87.000.000

Vel skipulagt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Mikil lofthæð er í eign-
inni og  útsýni. Þrjú svefnherb. , auðvelt að gera aukaherb. Í bílskúr. Útgengi út á 
hellulagð. verandir frá hjónaherb., stofu, vinnustofu og þvottah. Rúmgott eldhús, 
útsýni að Esju. Bílskúr er í dag nýttur sem vinnustofa.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 219,7 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. júní kl. 17:30-18:00

Jakasel 3  109 Reykjavík 62.900.000

224,8M2 EINBÝLISHÚS MEÐ 4 SVEFNHERBERGJUM ÁSAMT BÍLSKÚR Á 
VINSÆLUM STAÐ Í SELJAHVEFINU. Tvær timburverandir eru við húsið og er 
heitur pottur á annari. Sumarið 2015 var öll eignin máluð að utan og gluggar 
pússaðir og málaðir.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 5     Stærð: 224,8 m2     Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. júní kl. 17:30-18:00

Jakasel 11  109 Reykjavík 61.400.000

Mjög vel skipulagt og fjölskylduvænt einbýli á tveimur hæðum á gróðursælum og 
vinsælum stað í Seljahverfinu. Stór L-laga stofa, eldhús, þvottahús og gestasnyrting 
á aðalhæð, 4 rúmgóð svefnherbergi auk um 30 fm. sjónvarpsrýmis á efri hæð. 
Bílskúr undir húsinu auk 40-60 fm. óskráð gluggalauss rýmis innaf. Hiti undir 
hellulögn. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 6     Stærð: 231,5 m2 

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN

Kristnibraut 85  113 Reykjavík 44.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 129,4fm 5 herberja íbúð með stæði i 
bílageymslu á efstu hæð í litlu fjölbýli í Grafarholti.  Fallegt útsýni yfir Esjuna. Mjög 
gott skipulag og innréttingar sérsmíðaðar frá Brúnás.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 5     Stærð: 129,4 m2 

OPIÐ HÚS HÚS þriðjudaginn 27. júní kl. 18:30-19:00

Holtagerði 2   200 Kópavogi 31.900.000

Falleg 4ra herbergja  íbúð með sérinngangi í þríbýlishúsi.  Búið er að endurnýja 
eldhúsinnréttingu og baðherbergi. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu og borðstofu, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, búr og geymslu.Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
skóla, leikskóla, sundlaug  og aðra þjónustu. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 103,8 m2 

Hafið samband í gsm. 699-4610 Sigga Rut

Langalína 20-26  SJÁLANDI Garðabæ 39,5-105 m

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu lyftuhúsi við sjávar-
kambinn.  Sjávarútsýni er úr flestum íbúðunum.Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
AEG eldhústæki og stein borðplata frá S.Helgasyni. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5      Stærð: 92-185 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27. júní 17.30 -18.00

Línakur 1b  210 Garðabæ 46.900.000 

Glæsileg og rúmgóð, 4ra herbergja  íbúð með sérinngangi af svölum. Gott útsýni 
er frá íbúðinni yfir Garðabæinn. Innréttingar eru sérsmíðaðar og samrýmdar og 
gólfefni er parket og flísar. Góðar suðursvalir. Frábær staðsetning þar sem stutt er 
í skóla, leikskóla og alla helstu þjónstu.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 120,9 m2 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 29. júní 17.30 -18.00

Hraunbær 20   110 Reykjavík 24.900.000

Bjarta þriggja herbergja íbúð á 2.hæð. Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu, hol, 
baðherbergi  og eldhús. Frábær staðsetning þar sem stutt er í leikskóla, skóla, 
sundlaug og ýmsa þjónustu. Fallegt útivistarsvæði á næsta leiti. Íbúðin er laus við 
kaupsamning.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 94,2 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. júní kl 17.30-18.00

Miðtún 86   105 Reykjavík 46.900.000

HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
Björt og vel skipulögð sérhæð með tveimur samliggjandi stofum og tveimur svefn-
herbergjum.  Nýleg eldhúsinnrétting.  Íbúðin hefur verið gerð upp að hluta.  Bílskúr 
með gluggum og sérinngangi sem þarfnast viðgerða.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Sérhæð      Stærð: 155  m2       Bílskúr 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. júní kl. 18.00 - 18.30

Naustabryggja 27  110 Reykjavík 25.900.000

Bráð skemmtileg 2ja herbergja björt íbúð á fyrstu hæð með grillsvölum, aðeins 
lyft frá jörðu, í Bryggjuhverfinu. Íbúðin er 58,5 fm auk 4,2 fm geymslu í kjallara, 
samtals 62,7 fm.  Heppileg fyrstu kaup og ekki síður fyrir þá, sem eru að minnka 
við sig.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 2     Stærð: 62,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. júní kl. 18.00 - 18.30

Garðatorg 17  210 Garðabæ 39.400.000

Afar falleg, rúmgóð og vel skipulögð íbúð á jarðhæð með sér inngangi,  97,7 
fm,  3ja herberbergja. Sér bílskúr 26,4 fm. Samtals 124,1 fm. Húsið er við jaðar 
miðbæjar Garðabæjar í göngufæri við alla þjónustu miðbæjarins. Húsið er ætlað 
eldri íbúum, 60 ára og eldri.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 4     Stærð: 124, m2        Bílskúr 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 29. júní kl 17.30-18.00 

Galtalind 18  201 Kópavogi 41.900.000

Glæsileg og frábærlega vel staðsett íbúð með sérinngangi og stórri verönd 
(pallur og garður) í fallegu sex íbúða húsi á þessum eftirsótta stað í Lindarhverfi.  
Sérsmíðaðar samræmdar innréttingar, gólfefni er parket og flísar, svefnherbergin 
eru tvö og þvottaherbergi innan íbúðar. Örstutt er í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu 
og fl. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 106 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222 

Kríunes 11  210 Garðabæ 89.700.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús með 2 svölum og innbyggðum 
tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni m.a út á sjó, 
örstutt er út á stofnbrautir og búið er að endurnýja þakjárn. Á neðri hæð hússins 
er möguleiki á aukaíbúð fyrir fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn og með  
heitum potti. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 314,8 m2 

BÓKIÐ SKOÐUN: 898-3326 OG 698-7695

Óðinsgata 14A og 14B  ??? TILBOÐ

*Góð fjárfesting, miklir möguleikar* Um er að ræða 4ra íbúða 
eign í 14A samtals 246,5 fm og 2ja íbúða eign í bakhúsi í 14B 
samtals 160,0 fm. Eignirnar eru á eignalóð og seljast saman. Allar 
íbúðir í útleigu, leigusamningar lausir fljótlega. Búið er að 
endurnýja þak að hluta á 14A og endurnýjað allt þakið í 14B 
2015. Endurnýjuð eldhús og baðherbergi að mestu í 14A. 

Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326 og 
Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Íbúðir: 6     Stærð: 406,5   m2

SJÁVAR-

ÚTSÝNI



Hvassaleiti 15 – 108 Reykjavík Digranesvegur 30 – 200 Kópavogur Lækjasmári – 201 Kópavogur Kaffihús – Hellissandi

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. JÚNÍ KL 17:30 – 18:00. 
ALLIR VELKOMNIR. 
Um er að ræða 238.1 fm raðhús á 3 hæðum og 20 fm bílskúr, 
samtals 258,1 fm í Hvassaleiti: Þrjár hæðir á nokkrum pöllum,  
eldhús, tvær stofur,  fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús og bílskúr. V – 65 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. JÚNÍ KL 17:30 – 18:00. 
ALLIR VELKOMNIR.  
116,3 m² íbúð á tveimur hæðum ásamt 75,2 m² bílskúr við 
Digranesveg 30 í Kópavogi.  Íbúðin er með sérinngangi og á fyrstu 
hæð er anddyri, salerni, eldhús og borðstofa / stofa. Á efri hæð 
eru 3 svefnh. og baðh. með baðkeri og innréttingu. Íbúðin er björt 
og skemmtilega skipulögð. Suðursvalir eru á báðurm hæðum: útfrá 
stofu á neðri hæð og hjónaherbergi á efri hæð.  Bílskúrinn er rúmir 
37m² á hvorta hæð, bílgeymsla á efri hæðinni og geymsla á þeirri 
neðri. Aftan við bílskúr er sólpallur með skjólveggjum. V – 42,7 millj. 

Mjög góð 4 herbergja íbúð í Lækjasmára 23.  Íbúðin er á þriðju hæð 
skráð 100 fm  með stæði í bílgeymslu. Komið er inn í parketlagt 
hol með góðum skáp. Íbúðin hefur að geyma 3 svefnherbergi, öll 
með parketi og góðum skápum. Baðherbergði er flísalagt í hólf og 
gólf með sturtuklefa. Eldhúsið er rúmgott með góðri viðarinnrét-
tingu, parket á gólfi.  Þvottahúsið er flísalagt og með hillum. Stofa 
og sjónvarpshol tengjast með útgengi út á stórar suðursvalir.  Í 
sameign er góð sér geymsla og hjólageymsla. Flott og vel staðsett 
eign. V – 38,9 millj.

Kaffi- og veitingasölu á vinsælum ferðamannastað að Klettsbúð 
3, Hellissandi, Snæfellsnesi.  Húsið er nýuppgert, klætt að utan, 
nýtt þak og stór verönd.  Húsið er 105,3fm og veröndin er 75fm.  
Húsið er innréttað sem kaffi- og veitingahús með fullbúnum 
veitingasal og eldhúsi.  Öll tilskilin leyfi fyrir rekstrinum eru fyrir 
hendi.  Veitingahúsið hefur verið í fullum rekstri undanfarin sumur.  
Frábært tækifæri til að taka þátt í þjónustu við ferðamenn og skapa 
sér sinn eigin atvinnurekstur. Skoða má möguleika á að leigja 
reksturinn. V – 25,9 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS
Karl Gunnarsson

lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali

s. 896 1188
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 698 9056

Opið hús og
kynningar-

fundur

Þann 8. ágúst næstkomandi verða auglýstir til sölu fyrstu 57 búseturéttirnir í nýbyggingum 
Búseta á Smiðjuholtsreit og um leið opnað fyrir umsóknarvef.  Í tilefni þessa bjóðum við 

áhugasama velkomna á eftirfarandi kynningar nú í júní:

Opið hús í sýningaríbúð
Í dag mánudaginn 27. júní verður opið hús frá kl. 17-18 í sýningaríbúð á 1. hæð 

í Þverholti 23 (hornhús við Þverholt/Háteigsveg).

Kynningarfundur  
Þriðjudaginn 28. júní kl. 17 verður kynningarfundur á Grand Hótel þar sem kynntir verða 

búseturéttir í nýbyggingum Búseta í Smiðjuholti, við Laugarnesveg og við Ísleifsgötu. 
Farið verður í gegnum kaupferli búseturéttar og hvernig búseturéttarkerfið virkar.  

ATH: Þáttöku á kynningarfundinum þarf að tilkynna á heimasíðu Búseta eigi síðar en 27. júní.  

Búseti er húsnæðissamvinnufélag sem rekið er 
án hagnaðarsjónarmiða og er í eigu félagsmanna 
hverju sinni. Félagið var stofnað árið 1983 og 
býður í dag upp á rúmlega 700 íbúðir á höfuð-
borgarsvæðinu.  Þar af heyra um 200 undir Leigu-
félag Búseta.

Félagsaðild í Búseta er öllum opin óháð aldri og 
búsetu. Félagið vinnur að hagsmunum núverandi 
og verðandi félagsmanna og tryggir umsjón, 
viðhald, endurnýjun og fjölgun fasteigna með eins 
hagkvæmum og sanngjörnum hætti og mögulegt 
er. Til þess að hafa rétt á að sækja um búsetu-
réttaríbúðir þarf umsækjandi að vera félagi í 
Búseta. Leiguíbúðir Búseta eru hins vegar öllum 
opnar.

Vissir þú að.....

Búseti húsnæðissamvinnufélag     Síðumúli 10  108 Reykjavík    S:5205788    www.buseti.is    buseti@buseti.isis                                                  FRELSI - ÖRYGGI - FRAMSÝNI



BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660-4777 / BODVAR@STAKFELL.IS EDWIN ÁRNASON / 893-2121 / EDWIN@STAKFELL.IS



Opið hús sunnud. 18. jan frá kl. 14:00 – 14:30

Til sölu  landspildur 1,7 ha – 14,7 ha úr landi Svínahaga í Heklu byggð. 
Svæðið er við jaðar hálendisins og stutt er í náttúrperlur eins og 
Landmanna laugar, Heklu og Veiðivötn svo eitthvað sem nefnt.

Mjög falleg fjallasýn á Heklu, Búrfell og fjallgarða þar í kring. Svæðið er 
veðursælt og eru endalausir útivistarmöguleikar hvort sem er að vetri eða 
sumri og er stutt í afréttarlönd fyrir skotveiðimenn. 

Birkiskógur er að ná sér á strik á svæðinu á sumum spildum en svæðið er einnig    
hluti af Hekluskóga svæði og er því hægt að fá birkiplöntur án endurgjalds. 

Fallegar gönguleiðir eru meðfram Svínhagalæk og upp með Selsundsfjalli  
og Bjólfelli. 

Flestar spildurnar liggja að Svínhagalæk sem er töluvert vatnsmikil berg-
vatnsá, landslag á svæðinu er stórbrotið og trjónir Hekla yfir svæðinu en fáir 
staðir hafa jafn fallega ásýnd á fjallið.

Vegi, vatni og rafmagni verður skilað að landamörkum, möguleiki er að stofna 
lögbýli á spildum og hafa fjölmörg slík verið stofnuð úr landi Svínhaga.

Allar frekari upplýsingar á www.heklubyggd.is
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TIL SÖLU                       TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM

Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra 
leiguhúsnæði á góðum stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn.
Hátt er til lofts og rýmið sem er bjart og skemmtilegt hefur auk þess góða 
sýningarglugga að götunni.
Sér snyrting og lítil kaffistofa/lager er innan verslunarinnar.

Verslunin sem sérhæfir sig í kvenfatnaði, skarti og gjafavöru hefur 
tryggan hóp viðskiptavina, veltan sem var kringum 20-24 milljónir á 
síðasta ári fer stígandi og nú fer í hönd söluhæsta tímabil ársins.
Núverandi eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og 
koma vörurnar aðallega frá Amsterdam, London og Bandaríkjunum. 
Innifalið í kaupverði er vörulagar að útsöluverði ca. 5 milljóna króna auk 
innréttinga.

Verð: 12.000.000 kr
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR 
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á 
netfangið:  ingolfur@midbaer.is 
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Núverandi eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og 
koma vörurnar aðallega frá Amsterdam, London og Bandaríkjunum. 
Innifalið í kaupverði er vörulagar að útsöluverði ca. 5 milljóna króna auk 
innréttinga.

Verð: 12.000.000 kr
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR 
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á 
netfangið:  ingolfur@midbaer.is 

Opið hús í dag  
frá kl. 17.00 - 18.00

Einstaklega falleg 137.6 fm íbúð á þriðju 
hæð í lyftuhúsi þar af 23,8 fm. bílskúrs  

Komið er inn í parketlagt hol með 
skápum. Flísalagt baðherbergi með 
góðri  innréttingu. Parketlögð stofa og 
borðstofa með útgangi út á svalir með 
frábæru útsýni yfir golfvöllinn. Rúmgott 
hjónaherbergi með parketi á gólfi og 
góðum skápum. Parketlagt eldhús með fallegri innréttingu með flísum milli skápa. 
Tvö góð barnaherbergi með skápum. Sérlega snyrtileg eign við hliðina á golfvelli 
og stutt í margskonar þjónustu. GLÆSILEGT ÚTSÝNI ER ÚR ÍBÚÐINNI. 

Barðastaðir 7, 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS

Barðastaðir 7, íbúð 301, 112 Grafarvogur. Verð: 34.900.000 

Fjölbreitt úrval landspildna í stór-
brotnu umhverfi við rætur Heklu

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Opið hús miðvikudaginn 29.júní á milli kl. 17.00 og 18.00
272,4m2 fallegt einbýlishús að Laufbrekku 28, Kópavogi. Íbúðin er 199,9m2 á tveimur 
hæðum og svo fylgir 72,5m2 bílskúr og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð, Dalbrekku
megin. Frábært húsnæði fyrir þann sem er með léttan iðnað heima og eða hobby 
aðstöðu. Húsið er á góðum stað og iðnaðarhúsnæðið er á áberandi stað í Dal
brekkunni. Sjá nánar í sölulýsingu
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson löggildur fasteignasali og 
viðskiptafræðingur í síma 777 56 56, gunnlaugur@fastko.is
Vegna mikilla sölu vantar allar gerðir eigna á skrá. Frítt söluverðmat.

Laufbrekka 28 - Kópavogi

Gott einbýlishús við Laufbrekka 28 ásamt 72,2m2 iðnaðarhúsnæði 
(Dalbrekku megin) í Kópavogi.

OPIÐ HÚS
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Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Lögg. fasteignasalar á Valhöll:  Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.

Herdís Valb. 
Hölludóttir  
694-6166

SKYGGNISBRAUT 26-30, NÝJAR ÍBÚÐIR TIL AFHENDINGAR Í NÆSTA MÁNUÐI
Nýjar íbúðir sem verða afhentar í næsta mánuði tilbúnar með gólfefnum. Vandaðar 
íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal, glæsilegt útsýni og mikil náttúrufegurð.

Stærðir:  
• 2ja herb. 63,4 fm íbúðir, verð frá 28,9 milj 
• 3ja herb. 92 fm íbúðir, verð frá 37,9 milj 
• 3-4ra herb. 114 fm íbúðir, verð frá 43,3 milj 
• 4ra herb. 141,5 fm íbúðir, verð frá 54,9 milj 
• auk þess eru glæsilegar þakíbúðir.

Bílastæði í opnu bílastæðahúsi fylgir hluta af íbúðunum. Vandaðar innréttingar, gólfefni 
á öllum íbúðum nema þakíbúðum, uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum, glæsilegt útsýni.

Pantið skoðun hjá heiðari, lögg. Fast í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.Is 

HÓLABERG 84 - GLÆSILEG 2JA HERB. 68,2 FM FYRIR 60+
Góð 2ja herb. 68,2 Fm, íbúð 
á 2-hæð, í eftirsóttu lyftu húsi 
með stæði í bíla geymslu, 
fyrir 60 ára og eldri, við 
hólaberg í efra breiðhólti, 
tengt þjónustumiðstöðinni 
fyrir aldraða í gerðu bergi. 
Heiðar friðjónsson löggiltur 
fasteigna sali veitir upp-
lýsingar s. 693-3356. Íbúðin 
skiptist í: Forstofu, eldhús, 

stofu, svefnherbergi, baðherbergi með þvottaaðstöðu, auk rúmgóðrar sérgeymslu og 
stæði í lokuðu bílastæðahúsi. Snyrtileg og rúmgóð sameign. Þetta er einstaklega falleg 
og vel umgengin íbúð með góðu skipulagi, í glæsilegu húsi sem er sérútbúin fyrir þarfir 
eldri borgara – stutt er í alla þjónustu, verslun, sundlaug og heilsugæslu. Pantið skoðun 
hjá Heiðari lögg. fast. í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hraunbær 103 - GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 9- HÆÐ F/ 60+ 
Opið hús þriðjudaginn 
28.Júní frá 17.00 Til 17.30  
í íbúð 0901.

Góð 2ja herb. 68,9 Fm., 
íbúð á 9-hæð, í eftirsóttu 
lyftuhúsi með frábæru útsýni, 
fyrir 60 ára og eldri, tengt 
þjónustumiðstöðinni fyrir 
aldraða í hraunbæ 105. Sturla 
löggiltur fasteignasali verður 
á staðnum s. 899-9083. Skip-

ulag: Forstofa, hol með beikiskápum. Eldhús með ágætri hvít/beiki innrétting. Rúmgóð stofa 
og borðstofa með góðum gluggum og frábæru útsýni. Útgengt úr stofu á yfirbyggðar suður 
svalir með frábæru útsýni. Rúmgott svefnherbergi með miklum beikiskápum. Baðherbergi 
með sturtu, öryggisrofa, skáp, innréttingu og sérlögn fyrir þvottavél. Dúkur á gólfi, flísar á 
veggjum. Lítill geymsluskápur í kjallara. Verð 32,5 milj. Íbúðin er laus við kaupsamning. 

OPIÐ HÚS

LOGAFOLD - 85,FM 3JA TIL 4RA HRB. NEÐRI SÉRHÆÐ 
Í einkasölu falleg 85,6 fm 
neðri hæð í tvíbýlishúsi 
á mjög rólegum stað í 
Foldahverfi Grafarvogs. 
Íbúðin er með sérinngangi, 
tveimur herbergjum, stofu, 
eldhúsi, geymslu sem hægt 
er að nota sem herbergi, 
þvottarhúsi með sturtu, 
baðherbergi, suðurverönd 
o.fl.  Samkvæmt skráningu 
Þjóðskrár Íslands er birt 
flatarmál eignarinnar 85,6 

fm. Þetta er flott tvíbýlishús í Foldahverfi Grafarvogs, neðri hæðin er steypt og efri hæð 
er timbur með múrsteinum. Verð 31,9 milj. Allar frekari uppl. um eignina veitir Heiðar 
Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

ASPARFELL - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 2JA HERB. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ
Í einkasölu falleg og mikið 
endurnýjuð 2ja herb. 63,3 fm 
íbúð á fyrstu hæð í klæddu 
lyftu húsi við Asparfell í 
Breiðholti. Eignin skiptist í 
rúmgott anddyri. Herb. með 
glugga til vesturs og ágætum 
skápum. Baðherb.i með 
flísum á veggjum og gólfi, 
baðkar og lítil innrétting. 
Eldhúsið er nýtt með góðum 

tækjum og er opið inn í rúmgóða stofu, parket á öllum rýmum. Úr stofu er útgengi út á 
suð-vestur svalir. Stutt er í alla helstu þjónustu s.s. verslanir, heilsugæslu, bókasafn, 
sund, leikskóla, grunnskóla og fjölbrautarskólann í Breiðholti. Verð 24,9 milj. Uppl. veitir 
Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is, en hann er með lykil 
og hægt að panta skoðun hjá honum. ATH. íbúðin er laus við kaupsamning.

  

Sturla  
Pétursson
899-9083

Heimir 
Bergmann
630 9000

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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BORG FASTEIGNASALA
BÝÐUR DAVÍÐ ÓLAFSSON LGGF

VELKOMINN TIL STARFA

4 herbergi 119 fm Ein íbúð á hæð

Brandur fasteignasali

Móabarð 6

31.900.000

220 Hafnarfjörður
Þríbýli

Þríbýlishús rólegum stað með sérinngang

897 1401

Opið hús  þri 28. júní kl. 19.00-19.30

3 herbergi 102,8 fm Vel staðsett

Brandur fasteignasali

Bræðraborgarstígur  7

43.900.000

101 Reykjavík
Lyftuhús

Endunýjuð eign í lyftuhúsi

897 1401

Opið hús þri  28. júní kl. 17.00-1730

4 herbergi 115,5 fm Nýleg ibúð

Brandur fasteignasali

Árvað 1

41.900.000

13 Reykjavík
Íbúð

Fallegt útsýni í nýlegu lyftuhúsi

897 1401

Opið hús þri 28. Júní 18.00-18.30

3 herbergi 97,9 fm Laus strax

Brandur fasteignasali

Bárugata 31

47.900.000

101 Reykjavík
Tvíbýli

Skemmtileg miðbæjar eign

Fallegt einbýlishús miðsvæðis í Hafnarfirði

897 1401

Opið hús þri 28. júní kl. 16.15-16.45

4 herbergi 96,5 fm

Villingavatn - Einbúi 25

17.900.000

Þingvellir
Sumarhús Vel staðsett sumarhús 4 herbergi 232,6 fm

Sléttahraun 16

78.900.000 

 Hafnarfirði
Einbýlishús  Gott hús

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur aðst. fasteignasala  844 6447

4 herbergi 101,6 fm

Þórðarsveigur 4

36.900.000

Reykjavík
Íbúð Bílgeymsla

Brandur fasteignasali 897 1401

Gísli Elí aðst. fasteignasala 698 5222 

Opið hús Þri 28. júní 17:15-17:45 

6 herbergi 213 fm

Vel skipulagt og fjölskylduvænt hús á einni hæð

Þóra fasteignasali

Hofgarðar 19

79.900.000

Seltjarnarnesi
Einbýlishús Stór bílskúr

 777 2882

Opið hús fim 30. júnI kl. 17.30-18.00

4herbergi 234 fm

Stórglæsilegt parhús með frábæru útsýni

Þóra fasteignasali

Grænlandsleið 18

67.900.000

113 - Reykjavík
Parhús Frábært útsýni

 777 2882

Opið hús mið 29. júní kl. 17.30-18.00
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

NÍU MANNA
 VW Caravelle 4x4 SYNCRO nýskr. 
05/2013, ekinn 88 Þ.km, diesel, 
6 gíra, 9 manna. Verð 5.750.000. 
Raðnr.254603 á BILO.is

FLOTTASTI HÚSBÍLLINN?
 FORD FREETEC 688 TI 03/2007, 
ekinn 48 Þ.km, diesel, SJÁLFSKIPTUR 
tvöfalt að aftan, stór geymsla. Verð 
7.990.000. Raðnr.230164 BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

A-Liner classic sofa bed, 2013, nýtt 
og ónotað, ásett verð 2690 þús, raðnr 
100008

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga, lokað 

laugardaga
www.100bilar.is

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST á 25-250þÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815  
eða sendu sms.

 Hjólbarðar

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

TecHKINg 
VINNUVéLAdeKK

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

 Varahlutir

jApANSKAR VéLAR eHF.
 BÍLApARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga og klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

gARðAUMSjÓN
Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga. 
Almenn garðvinna. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 6981215

 Bókhald

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

 Málarar

MáLARAMeISTARI
Tek af mér öll verk tengd 
málningarþjónustu. Uppl. í s. 851 1960 
Himnamálun

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

til sölu

Save the Children á Íslandi

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
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 Húsaviðhald

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

SMIÐIR
NÝSMíÐI oG vIÐHALD.

Getum bætt við okkur verkefnum 
gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald. Erum farnir 
að taka niður tímapantanir f. 
sólpallasmíði f. sumarið 2016.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi  
og 663 3955 Ragnar

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAfLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

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.

 Hljóðfæri

HyUNDAI píANÓ  
+ LeÐUR StÓLL

HYUNDAI píanó til sölu, ásamt 
bólstruðum leður stól. Verð 220þús 
eða tilboð. Uppl. í s. 663 3313 / 
863 4291

 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. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

tIL LeIGU 285 fM 
IÐNAÐARbIL í ReykJAvík

285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

SUMARtILboÐ
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

fyRStI MÁNUÐUR fRíR 
 www.GeyMSLAeItt.IS

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

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
25% afsláttur. www.geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

GAMLA SMIÐJAN, 
ÞRAStALUNDI, 
801 SeLfoSS

Óskar eftir starfsfólki til starfa. 
Vönum pizzabökurum í fullt 

starf og hlutastarf einnig 
afgreiðslufólki í fullt starf, kvöld 

og helgar vinnu. 

Nánari upplýsingar  
sverrir@brimhotel.is

Óskum eftir iðnaðarmönnum, trésmið, 
blikksmið, sem flokks/verk- stjóra við 
smíði og uppsetningu á svalalokunum, 
sólskálum, handriðum ofl. einnig 
laghenta aðstoðarmönum. Hafið 
samband á skelinehf@skelinehf.is s. 
8975090

 koRNIÐ/fJARÐARbAkARí
Starfsfólk óskast í hlutastörf, 
framtíðarstarf. 18 ára og eldri. Íslensku 
kunnátta skilyrði. Umsóknir sendist á 
umsokn@kornid.is

 Atvinna óskast

pRoveNtUS 
StARfSMANNAÞJÓNUStA

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma  

775-7373 eða sendið fyrirspurn 
á netfangið  

proventus@proventus.is

Skólastjóri/kennari óskast á heimsenda,  
má hafa með sér börn!!!  

Finnbogastaðaskóli í Árneshreppi á Ströndum er lítill  
skóli í stórbrotnu umhverfi.

Vegna smæðar samfélagsins eru kennarar með börn á  
skólaaldri hvattir til að sækja um.

Starfið losnar haustið 2016 og er samkomulagsatriði hvenær nýr 
skólastjóri/kennari hefur störf.

Húsnæði í boði og möguleikar á annarri atvinnu.  

Umsóknarfrestur er til 11.júlí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti s. 451-4001 
eða arneshreppur@arneshreppur.is

atvinna

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Fjóla Eiðsdóttir

lést á Hrafnistu Hafnarfirði 17. júní sl. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Þakkir til starfsfólks Hrafnistu fyrir 
hlýju og góða umönnun í  

veikindum hennar.

Vilberg Magnús Ármannss. Ragnhildur Steingrímsdóttir
Ómar Smári Ármannsson 
Unnur Ósk Ármannsdóttir Jóhann Óskar Heiðmundss.
Sóley Margrét Ármannsd.
Eiður Örn Ármannsson Hildur Árnadóttir
Ingveldur Árný Ármannsd. Hiroshi Ichikawa

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Steingrímur Jóhannesson 
skipstjóri frá Stöð í Stöðvarfirði, lést 
þann 18. júní sl. Útför hans fer fram  

frá Stöðvarfjarðarkirkju þann  
30. júní nk. kl. 14.00.

Anna Jóna Hauksdóttir
Guðný Jóna Þorbjörnsdóttir
Erla Jóna Steingrímsdóttir Árni Egilsson
Steinþór A. Steingrímsson Margrét Þ. Ásgrímsd.
Egill Steingrímsson G. Valdís Gunnarsdóttir

barnabörn og systkini hins látna.

Ástkær eiginkona, móðir og amma,
Jónína Vigfúsdóttir

lést 19. júní. Útför hennar fer fram 
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn  

30. júní kl. 13.00.

Páll Stefánsson, börn og barnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
afi og bróðir, 

Þórhallur Arason 
til heimilis að Fjarðargötu 47, 

Þingeyri, 
lést á líknardeild Landspítalans  

 í Kópavogi að kvöldi sunnudags 19. júní. 

Útförin fer fram í Fossvogskirkju  
þriðjudaginn 28. júní klukkan 15.00. 

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast  
hans er bent á heimahlynningu eða líknardeild 

Landspítalans í Kópavogi.

Þráinn Þórhallsson, Klara Kristjánsdóttir,  
Dalí Þráinsson og Svava Aradóttir 

Merkisatburðir

„Maður hefur ekki verið ógurlega mikið 
afmælisbarn, ég er meira afmælisbarn 
fyrir strákana mína, það er meira stuð,“ 
segir Fjölnir Þorgeirsson, sem fagnar 
fjörutíu og fimm ára afmæli sínu í dag. 
„Afmælisgjöfin er að vera á lífi fjörutíu 
og fimm ára og vera þakklátur fyrir það.“

Fjölnir ætlar að halda upp á afmælið 
með því að horfa á leikinn heima ásamt 
nánustu fjölskyldumeðlimum sínum. 
„Ég ætla ekki út á leikinn af því að ég er 
að fara á landsmót hestamanna, annars 
hefði ég farið. Þetta fer 2-1 fyrir Ísland. 
Það verður náttúrulega frábært.  Við 
nánasta fjölskyldan borðum svo góðan 

mat og fögnum sigri Íslands þegar hann 
er kominn í höfn,“ segir Fjölnir.

Fjölnir hefur tröllatrú á strákunum 
okkar. „Við munum ná 2-0 svo munu 
þeir fækka um einn. Eiður Smári mun 
setja eitt mark,“ segir Fjölnir.

„Ég missti af leiknum síðast, þannig að 
ég lifi af þó ég missi af einhverjum leik en 
þetta er auðvitað frábært afrek, og auð-
vitað geðveikt ef við náum að komast 
í átta liða úrslit. Við erum Íslendingar, 
þess vegna náum við þessum árangri í 
öllu sem við gerum, af því að við erum 
með Íslendingablóð, punktur,“ segir 
Fjölnir.

Þegar hann lítur yfir farinn veg segir 
Fjölnir þrítugsafmæli sitt standa upp 
úr meðal afmælisdaga. „Þrítugsafmælið 
mitt var alvöru afmæli, ég ætla ekki að 
fara nánar út í það, það var alvöru veisla 
og mega stuð. Ég hugsa að flest allir sem 
fóru í það muni eftir því,“ segir Fjölnir.

Þegar hann lítur til framtíðar segir 
Fjölnir mottóið sitt vera að vera kominn 
í aðeins betra form á fimmtugsafmælinu 
en Ívar Guðmundsson. „Ívar var í flott-
asta formi sem menn geta verið í og ég 
ætla að vera með aðeins minni fitupró-
sentu en hann, en það eru nokkur kíló í 
það,“ segir Fjölnir og hlær.

Leikurinn fer 2-1 fyrir okkur
Fjölnir Þorgeirsson fagnar fjörutíu og fimm ára afmæli sínu í dag með því að horfa á 
Ísland-England í faðmi fjölskyldunnar.  Hann segist ekki vera mikið afmælisbarn lengur. 
Fjölnir stefnir að því að vera í betra formi en Ívar Guðmundsson á fimmtugsafmælinu. 

Fjölnir Þorgeirsson segir þrítugsafmælið sitt hafa staðið upp úr. Fréttablaðið/GVa

„Við erum svo gríðarlega ánægð með 
að fá að halda áfram þessari góðu veg-
ferð. Við erum líka með svo gott fólk 
með okkur í liði,“ segir Þórdís Elva Þor-
valdsdóttir, ein af höfundum fræðslu-
myndanna Fáðu já og Stattu með þér! 
Á sunnudaginn veitti Jafnréttissjóður 
Íslands Elinóru, áhugafélagi um kvik-
myndir og fræðslu, fjögurra  milljóna 
króna styrk til þess að búa til  þriðju 
fræðslumynd sína. „Við erum gríðarlega 
stoltar af styrknum um leið og við stönd-
um auðmjúkar gagnvart verkefninu og 
alvarleika málsins.“

Jafn rétt is sjóður út hlutaði tæp-
lega hundrað millj ón um króna í styrki 
í ár til 42 um sækj enda. Styrkurinn var 
veittur við hátíðlega at höfn í Iðnó á 
sunnudaginn. Styrkirnir eru veittir til 
verkefna og rannsókna sem miða að því 
að efla jafnrétti kynjanna. Eygló Harðar-
dóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, 
afhenti styrkina en sjóðurinn nýtur 
framlaga af fjárlögum í fimm ár, hundrað 
milljónir króna á ári, til ársloka 2020.

Þriðja stuttmynd hópsins, Myndin 
af mér, verður um kynferðisofbeldi 
sem þrífst í netheiminum. Hún mun 
hafa það að markmiði að koma mikil-
vægri fræðslu til barna á jákvæðan 
og skemmtilegan hátt. Myndin mun 

fræða áhorfendur um hugtök á borð við 
sexting, hrelliklám og stafræn borgara-
réttindi. „Þessi mynd mun tækla hrelli-
klám sem er vaxandi ógn. Þetta er næsta 
kynslóð af kynferðisofbeldi og það er 

full þörf á því að gera þessu góð skil. 
Það þarf að standa vaktina,“ segir Þór-
dís Elva og bætir við að þau sem komi 
að myndunum séu mjög stolt af góðum 
árangri. – ngy

Fengu fjórar milljónir úr Jafnréttissjóði

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir og brynhildur björnsdóttir standa báðar að nýrri fræðslumynd, 
Mynd af mér. Fréttablaðið/Valli

1835 Vísur Íslendinga („Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur“) 
eftir Jónas Hallgrímsson fyrst sungnar opinberlega. Söngurinn 
fer fram í Hjartakershúsum í Danmörku.
1855 Danska gufuskipið Thor kemur til Reykjavíkur og er það 
fyrsta gufuskip sem kom til Íslands.
1857 Fyrsta gufuskipið kemur til Akureyrar og er það enska 
eftirlitsskipið HMS Snake.
1903 Fyrsta kvikmyndasýningin á Íslandi fer fram í Góðtemplara-
húsinu á Akureyri.
1920 Fyrsta slys af völdum flugvélar á Íslandi verður er barn 
varð fyrir flugvél í Vatnsmýrinni í Reykjavík og beið bana.
1921 Rafstöðin við Elliðaár er vígð.
1925 Lög um mannanöfn ganga í gildi á Íslandi og eftir það er 
bannað að taka sér ættarnafn.
1930 Skógræktarfélag Íslands er stofnað á Þingvöllum.
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 119.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900



Skák  Gunnar Björnsson
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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.
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6 3 4 8 9 2 1 5 7

9 6 7 2 8 1 4 3 5
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

Í dag er ekki von á miklum breytingum á veðri, nokkuð hægur vindur og víða 
skúrir, einna síst þó á Austurlandi. Það kólnar heldur í veðri og má búast við hita 
á bilinu 10 til 15 stig.

Áfram! Ef þú tekur 
þennan þá ert þú 

að fara að drekka 
frítt í kvöld!

Drykkjan í 
kvöld er í 

boði íslenska 
velferðar-
kerfisins!

Gjörðu svo vel, 
þunnt blandað 

appelsínuþykkni 
handa þér!

Sannleikurinn 
er sá að ég 
hef fengið 

nóg af 
lúxuslífinu.

Bíddu, 
ha?

Mér hentar ekki þessi 
nútíma lífsstíll 

þar sem tæknin lekur af 
hverju strái og 

óhaming jan samhliða því.

Og er að pæla í 
Flintstones-
stemningu.

Ég er að 
spá í að vera 

róttækur.

Og hvað ertu að spá í 
að gera í því? 
Sofa í tjaldi?

Hætta að 
horfa á 

sjónvarpið?

Ef þú grenjar 
gegg jað hátt, 

þá verð ég 
miklu mildari.

Ef þú segir mér satt, 
þá lofa ég að verða 

ekki reið.

Þegar þú segir: Þá heyra þau:

Svartur á leik

LÁRÉTT
2. morð 
6. Einnig 
8. rjúka 
9. móðurlíf 
11. Tveir eins 
12. tæla 
14. yfirstéttar 
16. ólæti 
17. festing 
18. hækkar 
20. hljóta 
21. faðmlag

LÓÐRÉTT
1. íþrótt 
3. kyrrð 
4. kynlíf 
5. fálm 
7. matarlím 
10. skap 
13. óvild 
15. lítill 
16. struns 
19. gyltu

LAUSN

LÁRétt: 2. dráp, 6. og, 8. ósa, 9. leg, 11. tt, 12. fleka, 
14. aðals, 16. at, 17. lím, 18. rís, 20. fá, 21. knús.
LÓðRétt: 1. golf, 3. ró, 4. ástalíf, 5. pat, 7. gelatín, 
10. geð, 13. kal, 15. smár, 16. ark, 19. sú.

Mross átti leik gegn Bialas í 
Austur-Þýskalandi árið 1983.

1...He1!! 2. Kxe1 Bg3#. Heims-
meistaramót sveita, 50 ára og 
eldri, hófst í gær í Dresden í Þýska-
landi. Gullaldarliðið (Jóhann, 
Helgi, Margeir, Jón L. og Friðrik) 
vann þýska sveit 4-0 í fyrstu um-
ferð. 
www.skak.is:  Allt um HM í 
Dresden.
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Kauptu Kremkex
Sæmundur í sparifötunum er í uppáhaldi 
hjá mörgum enda lengi verið eitt allra 
vinsælasta kremkex landsins.

Eitt sinn var til kexverksmiðjan Esja. Hún 
framleiddi vanillukex sem var nefnt Sæmundur í 
höfuðið á forstjóranum Sæmundi Ólafssyni.

Esja sameinaðist Frón 1970 og eftir það var farið að kalla 
Kremkexið frá Frón eftir karakternum, Sæmund í spariföt-
unum, og er augljóst hvers vegna.

Upprunalegi Sæmundur í sparifötunum er Kremkexið frá Frón. 

Vertu í karakter með kexi frá Frón í dag

Kemur við sögu á hverjum degi í 90 ár

ára afmæli Frón
ára afmæli Frón

ára afmæli Frón
ára afmæli Frón

Matarkex
Margir Íslendingar njóta þess á 

hverjum degi að dýfa Matarkexi í 
mjólkina sína.

Póló
Póló er ómissandi virka daga. Um 
helgar er alltaf gott að eiga Póló í 

eldhússkápnum.

Mjólkurkex
Ungir sem aldnir hafa brotið 
Mjólkurkexið til helminga og 
drukkið ískalda mjólk með.

cw160063_ísam_frón_255x380_augl_fréttabl_END.indd   2 12.4.2016   14:50



INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

ÚTSALA!
30%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

70%
AFSLÁTTUR

„Mér finnst nauðsynlegt að sýna 
myndirnar í öðru umhverfi en í 
stúdíóinu. Það verður öðru vísi 
líf í þeim. Nú fæ ég að vera í Nor-
ræna húsinu sem er að byrja með 
nýtt þema. Svakalega flott fólk sem 
stendur að því,“ segir Sævar Karl 
Ólason, sem hefur verið viðloðandi 
myndlist lengi og stýrði sýningar-
sal í tengslum við verslun sína í 
Bankastrætinu frá 1989 til 2007. En 
hvenær fór hann sjálfur að munda 
penslana?

„Mér var boðið að vera nem-
andi í Listaháskóla Íslands inni í 
Laugarnesi í tvö ár. Það var gaman. 
En ég kláraði ekki, var með svo 
mikinn rekstur og hann fór niður 
á við. Svo var ég í Myndlistarskól-
anum í Reykjavík og það var gaman 
líka eftir að mér tókst að teikna 
klemmu almennilega.

Frá því Sævar Karl lagði rekstur-
inn á hilluna kveðst hann ekki hafa 
gert annað en  að stúdera mynd-
list, mála og sýna. Hann var líklega 
eini Íslendingurinn sem  sýndi í 
Feneyjum í fyrravor  þegar tvíær-

ingurinn var þar. „Svo hef ég sýnt 
í Þýskalandi, Ítalíu, Austurríki, og 
Danmörku,“ segir hann. „Ég er samt 
ekki orðinn heimfrægur, ég er ekki 
að lýsa því.“

Undanfarin ár hefur Sævar Karl 
búið ýmist í München eða Reykja-
vík og verið með vinnustofur á 
báðum stöðum. En hvernig lýsir 
hann eigin list? „Ég er expressionisti 
og vinn hratt og nota liti, olíu, akrýl 
og blek. Að mála er vinna og æfing 
og ég reyni bara að gera sem mest. 
Myndirnar mínar eru mjög stórar og 
ég er maður litanna.“

Fín sýning verður opnuð í and-
dyri Norræna hússins á miðviku-
daginn 29. júní klukkan 17. Þar 
verða nokkur málverk sem lista-
maðurinn sýndi á Feneyjatvíær-
ingnum 2015, önnur eru máluð á 
þessu ári.

Óskar Guðjónsson saxófón-
leikari og Ife Tolentino gítar-
leikari  sjá um tónlistarflutning á 
opnuninni, Sævar Karl segir nokkur 
orð og Norræna húsið býður upp á 
veitingar. gun@frettabladid.is

Ég er expressionisti, vinn hratt og nota liti
Sævar Karl Ólason fyrrverandi kaupmaður ríður á vaðið í nýju verkefni í Norræna húsinu sem nefnist 
„listamaður í anddyrinu“. Hann opnar sýningu þar á miðvikudaginn sem hefur yfirskriftina Fín sýning.

„Mér finnst nauðsynlegt að sýna myndirnar. Þá fá þær öðruvísi líf en í stúdíóinu,“ segir Sævar Karl sem hér er í vinnustofu 
sinni. Fréttablaðið/anton brinK
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Hagasmára og Grjóthálsi JÚNÍtilboð

*Gildir ekki með tvöföldum borgara

Hagasmára 9 (Skeljungur við hliðina á Smáralind) og Grjóthálsi 8 (við Vesturlandsveg)

Hagasmári 9

Smáralind

Fífuhvammsvegur

Máltíð
Grillaður hamborgari að eigin vali,

stökkar franskar og ísjökulköld kók.*

1.000 kr.



INDEPENDENCE DAY 2 5:30, 8, 10:30(P)

LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL 3:30, 5:45

CENTRAL INTELLIGENCE 8, 10:25

WARCRAFT 8(2D), 10:30(3D)

FLORENCE FOSTER JENKINS 5

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 3:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:30

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORELDRABÍÓ
FÖSTUDAGINN
8. JÚLÍ KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

- TIMEOUT

- EMPIRE

- BÍÓVEFURINN

- EMPIRE

WERTHER
Ópera í beinni FORSALA 

HAFIN

27. júní í Háskólabíói

ANDRE RIUE
í beinni 23. júlí 
í Háskólabíói

VIÐ VISSUM ALLTAF
AÐ ÞÆR KÆMU AFTUR

EM 2016

ÍTALÍA VS. SPÁNN
Í BEINNI KL. 16

  ÍSLAND VS ENGLAND
Í BEINNI KL. 19

Í BEINNI 
Í DAG!

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

KEFLAVÍK
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE (3D) 8 -10:40
ME BEFORE YOU KL. 8
CENTRAL INTELLIGENCE  KL. 10:40

ME BEFORE YOU KL. 6 - 8 - 9 - 10:20
FINDING DORY (ENSKA)    KL. 8
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 2D)  KL. 5:40
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D)  KL. 5:40
THE CONJURING 2  KL. 10:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

ÁLFABAKKA
ME BEFORE YOU KL. 5:40 - 8 - 10:20
ME BEFORE YOU VIP KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
FINDING DORY (ENSKA 2D)  KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 9 - 10:30  
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 2D) KL. 3:20
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D) KL. 4:20 - 5:40 - 6:40
THE CONJURING 2           KL. 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 3 - 5:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 10:40
MOTHER’S DAY   KL. 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 3:10

AKUREYRI
ME BEFORE YOU  KL. 8 - 10:20
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D)                     KL. 5:40
FINDING DORY (ENSKA 2D) KL. 8 
THE CONJURING 2  KL. 10:20
TMNT 2 2D   KL. 5:30

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

CINEMABLEND
 Þorir þú?

Ein skemmtilegasta mynd sumarsins

sýnd með íslensku og ensku tali

VARIETY


E.W.


“THE FAMILY FILM OF THE YEAR.”

“A MASTERPIECE!”

“AMAZING!”

EGILSHÖLL
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE (3D) 5:30-8 -10:30
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 2D)    KL. 5:30
CENTRAL INTELLIGENCE KL. 5:40 - 8 - 10:20
THE CONJURING 2 KL. 7:40 - 10:20
TMNT 2 2D  KL. 10:30
ALICE THROUGH... 2D KL. 5:30 - 8

A LITTLEHARTAND A BIGJOHNSON
SAVING THE WORLD TAKES

FRÁBÆR RÓMANTÍSK MYND

EMILIA CLARKE
SAM CLAFLIN

VIÐ VISSUM ALLTAF
AÐ ÞÆR KÆMU AFTUR

EMPIRE


BASED ON THE NEW 
YORK TIMES BESTSELLER

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

27. júní 2016
Fyrirlestrar
Hvað?  Gestafyrirlestur Lífvísindaseturs 
– Umframerfðir, stofnfrumur og rann-
sóknir á sjúkdómum
Hvenær?  14.30
Hvar?  Fyrirlestrarsalur Íslenskrar erfða-
greiningar, Sturlugötu 8
Fyrirlesari dagsins verður Rudolf 
Jeanisch, prófessor við White-
head Institute for Biomedical 
Research and Department of Bio-
logy hjá MIT. Fyrirlesturinn snýst 
um umframerfðir, stofnfrumur og 
rannsóknir á sjúkdómum og er 
byggður á rannsóknum Rudolfs.

Hvað?  Gestafyrirlestur Lífvísindaseturs 
– Fósturþroski og sjúkdómar frá sjónar-
hóli litningagrenndar
Hvenær?  15.50
Hvar?  Fyrirlestrarsalur Íslenskrar erfða-
greiningar
Fyrirlesari verður Richard A. 
Young, prófessor við Whitehead 
Institute for Biomedical Research 
and Department of Biology hjá 
MIT, sem er einn virtasti háskóli í 
heimi.

Hvað?  Opið hús með Rainn Wilson
Hvenær?  20.00
Hvar?  Klettháls 1
Leikarinn frægi úr þáttaröðunum 
The Office mætir til landsins og 
ætlar að flytja erindi í Bahá’í-

þjóðarmiðstöðinni. Rainn er 
umsjónarmaður YouTube-rásar-
innar SoulPancake, en vikulega 
birtast þar fræðandi og skemmti-
leg myndbönd um listir, menn-
ingu, vísindi, heimspeki og andleg 
málefni. Rainn er Bahá‘íi og mun 
tala um eigið líf og reynslu, trúna 
og mikilvæg andleg og félagsleg 
málefni sem alla varðar. Allir vel-
komnir.

Hvað?  Minecraft-grunnur – fókus á 
lestur
Hvenær?  21.00
Hvar?  Skema, Síðumúla 23
Minecraft er tölvuleikur og 
sýndarheimur sem gefur sköp-
unargleðinni og ímyndunaraflinu 
lausan tauminn. Á námskeiðinu 
verður farið yfir öll helstu atriði 
sem tengjast leiknum. Nemendur 
læra að nota „texture“-pakka og 
setja svokölluð „mod“ inn í leikinn 
sem gerir þeim kleift að sækja við-
bætur í leikinn og laga hann að 

eigin ímyndunarafli. Skráning er á 
www.skema.is/namskeid/minec-
raft-/.

Hvað?  Brautskráning diplómanema frá 
menntavísindasviði
Hvenær?  16.00
Hvar?  Stakkahlíð
Brautskráning nemenda sem ljúka 
diplómanámi við menntavísinda-
svið verður í húsnæði sviðsins við 
Stakkahlíð.

Líkamsrækt
Hvað?  Afró Workshop með Ivve
Hvenær?  18.30
Hvar?  Kramhúsið
Danskennarinn Ivve heimsækir 
Kramhúsið í sumar og skellir upp 
afrónámskeiði.

Hvað?  Landsmót hestamanna 2016
Hvenær?  08.00
Hvar?  Hólar í Hjaltadal

Landsmót hestamanna hefst í 
dag á Hólum á Hjaltadal. Þar var 
það síðast haldið árið 1966 og 
því viðeigandi að halda það þar 
nú, þegar 50 ár eru liðin frá því. 
Landsmótin hafa alltaf verið vel 

sótt og vinsæl meðal hestamanna 
og fleiri sem hafa gaman af góðum 
samkomum og skemmtun. Miða-
verð á mótið er allt frá 7.900 kr. 
upp í 21.900 kr. og fást miðarnir 
á tix.is.

Landsmót hestamanna verður á Hólum í Hjaltadal þetta árið.  fréttabLaðið/GVa

Nemendur í diplómanámi verða brautskráðir úr Háskóla Íslands í dag.  
fréttabLaðið/ViLHeLm
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ENDALAUST
NET 

1.000 KR.*

Endalaust

Settu þig í samband og fáðu Endalaust 365

1817 365.is * Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini.  Nánari upplýsingar á 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaus og áhyggjulaus 
Internetáskrift.



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 Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Scooby-Doo! Mystery Inc.
07.45 The Middle
08.05 2 Broke Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Who Do You Think You Are?
11.05 Grantchester
11.50 Léttir sprettir
12.15 Á fullu gazi
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
15.05 Larry Kramer: In Love And 
Anger
16.30 ET Weekend
17.20 Bold and the Beautiful
17.45 Nágrannar
18.05 Friends
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.
18.50 Íþróttir
19.10 Ellen Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu sönnu Ellen 
DeGeneres sem fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi. Þætt-
irnir eru með þeim vinælustu í sinni 
röð um allan heim enda hefur Ellen 
einstakt lag á gestum sínum og nær 
að skapa einstakt andrúmsloft í 
salnum sem skilar sér beint til áhorf-
enda sem sitja heima í stofu.
19.50 Grand Designs
20.45 The Night Shift
21.30 Game of Thrones
22.40 Vice
23.00 The Detour
23.25 Veep Fimmta röðin ef 
þessum bráðfyndnu gamanþáttum. 
Julia Louis-Dreyfus er hér í hlutverki 
þingmanns sem ratar í starf varafor-
seta Bandaríkjanna.
23.50 Killer Women with Piers 
Morgan
00.40 Murder in the First Önnur 
röðin af þessum hörkuspennandi 
þáttum þar sem sakamál eru til 
umfjöllunar frá upphafi til enda út 
þáttaröðina. Fjöldamorðingi gengur 
laus í San Francisco, lögreglumaður 
lætur lífið á dularfullan hátt og 
þungt óvissuský hvílir yfir rannsókn-
arlögregludeildinni. Rannsóknarlög-
regluteymið Terry English og Hildy 
Mulligan kalla ekki allt ömmu sína 
og velta við öllum steinum á leið 
sinni til þess að finna sannleikann 
í þessum málum. Með aðalhlut-
verk fara Taye Diggs og Katheleen 
Robertson.
01.25 Outsiders
02.10 Rush
02.55 April Rain
04.25 Broken City
06.10 The Middle

17.45 Raising Hope
18.10 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 Entourage
19.50 Ástríður
20.15 Gatan mín
20.40 Who Do You Think You Are
21.45 The Originals
22.30 The Blacklist Önnur spennu-
þáttaröðin með James Spader í 
hlutverki hins magnaða Raymond 
Reddington eða Red, sem var efstur 
á lista yfir eftirlýsta glæpamenn hjá 
bandarískum yfirvöldum. 
23.15 Graceland
23.55 Last Man Standing
00.20 Silicon Valley
00.50 Fóstbræður Íslenskt gæða-
grín eins og það gerist best, hér fara 
hinir goðsagnakenndu Fóstbræður 
á kostum með sprenghlægilegu og 
frumlegu gríni.
01.20 Entourage
01.45 Ástríður
02.10 Gatan mín
02.30 Who Do You Think You Are
03.30 The Originals
04.10 Tónlist

12.15 Turtle Power: The Defini-
tive History of the Teenage Mutant 
 Skemmtileg heimildarmynd um 
tilurð Ofurskjaldbakanna en hér 
er farið yfir sögu Teenage Mutant 
Ninja Turtles frá byrjun
13.55 The Truth About Cats and 
Dogs
15.30 Semi-Pro
17.05 Turtle Power. The Definitive 
History of the Teenage Mutant
18.45 The Truth About Cats and 
Dogs
20.25 Semi-Pro Will Ferrell og 
Woody Harrelson eru drepfyndnir 
í þessari hressilegu gamanmynd 
um sjálfskipuðu goðsögnina Jackie 
Moon, eiganda, þjálfara og aðalleik-
mann ömurlegasta körfuboltaliðs 
sem sögur fara af.
22.00 The Burning Plain  Vönduð 
mynd frá 2008 með Charlize 
Theron, Jennifer Lawrence og Kim 
Basinger í aðalhlutverkum. Í mynd-
inni fléttast saman tvær sögur 
sem tengjast móður og dóttir sem 
reyna að rækta tengslin eftir erfiða 
fortíð. Leikstjóri: Guillermo Arriaga
Leikarar: John Corbett; Charlize 
Theron
23.45 The Expendables 3 Hörku-
tólin eru mætt aftur í þessari frá-
bæru spennumynd frá árinu 2014. 
Með hlutverk fara Sylvester Stal-
lone, Jason Statham, Harrison Ford, 
Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson 
og Wesley Snipes.
01.50 Breakout
03.20 The Burning Plain

15.45 Lottóhópurinn
16.45 Táknmálsfréttir
17.00 EM svítan
18.00 Fréttir og veður
18.15 EM svítan
19.00 England - Ísland
21.45 Íþróttaafrek
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Golfið
22.50 Dagbók læknis
23.20 Gungur
23.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rules of Engagement
08.20 Dr. Phil
09.00 America’s Next Top Model
09.45 Survivor
10.30 Pepsi MAX tónlist
11.55 EM 2016 á 30 mínútum
12.30 The Biggest Loser - Ísland
13.30 The Voice Ísland
14.40 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
15.20 Everybody Loves Raymond
15.45 King of Queens
16.10 How I Met Your Mother
16.35 Angel From Hell
17.00 EM 2016 svítan: England - 
Ísland
18.50 England - Ísland
21.50 EM 2016 á 30 mínútum
22.25 Heroes Reborn
23.10 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
23.50 The Late Late Show with 
James Corden
00.30 The People v. O.J. Simpson: 
American Crime Story
01.15 Brotherhood
02.00 Girlfriends’ Guide to
02.45 Heroes Reborn
03.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
04.10 The Late Late Show with 
James Corden
04.50 Pepsi MAX tónlist

09.00 Quickens Loans National
14.00 Golfing World 
14.50 Quickens Loans National
19.50 PGA Tour 2016 - Highlights
20.45 Golfing World 
21.35 PGA Tour 2016. Delivering a 
Decade of Champions
22.00 PGA Tour 2016 - Highlights
22.55 Volunteers of Am. No. Texas 
Shoot

07.00 Sumarmessan
07.45 Argentína - Chile
10.30 Pepsi-mörkin 
12.05 Sumarmessan Allt það helsta 
úr heimi knattspyrnunnar krufið til 
mergjar af íþróttafréttamönnum 
365 ásamt góðum gestum. Copa 
America og EM í Frakklandi verða í 
brennidepli.
12.50 Argentína - Chile
14.30 Haukar - Keflavík
16.10 Pepsi-mörkin.
17.45 Stjarnan - Valur
19.25 Markaþáttur Pepsi
20.10 Argentína - Chile
22.00 Sumarmessan
22.45 UFC Now Flottir þættir þar 
sem farið er ítarlega í allt sem við 
kemur UFC og blönduðum bardaga-
listum.
23.35 Bandaríkin - Kólumbía

07.00 Skógardýrið Húgó
07.25 Latibær
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Brunabílarnir
08.25 Strumparnir
08.47 Mæja býfluga
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar
09.47 Víkingurinn Viggó
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 Lalli
10.55 UKI
11.00 Skógardýrið Húgó
11.25 Latibær
11.48 Hvellur keppnisbíll
12.00 Brunabílarnir
12.25 Strumparnir
12.47 Mæja býfluga
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar
13.47 Víkingurinn Viggó
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 Lalli
14.55 UKI
15.00 Skógardýrið Húgó
15.25 Latibær
15.48 Hvellur keppnisbíll
16.00 Brunabílarnir
16.25 Strumparnir
16.47 Mæja býfluga
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar
17.47 Víkingurinn Viggó
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 Lalli
18.55 UKI
19.00 Hneturánið  Skemmtileg 
teiknimynd um geðstirðan, 
sjálfumglaðan en hugmynda-
ríkan íkorna sem óvart eyði-
leggur hnetuforða félaga sinna í 
almenningsgarðinum. 

Fáðu þér áskrift á  365.is

MEIRIHÁTTAR
MÁNUDAGUR

| 22:00

THE BURNING PLAIN
Vönduð mynd með Charlize
Theron, Jennifer Lawrence 
og Kim Basinger í aðal-
hlutverkum.

 | 22:40
VICE  
Ferskur fréttaþáttur frá HBO
þar sem rýnt er ofan í kjölinn
á ýmsum hitamálum um víða
veröld.
 

 | 20:45
THE NIGHT SHIFT
Það er nóg að gera hjá
læknunum á bráðamóttökunni
í San Antonio að vanda.
Spennandi læknaþættir um
ástir og örlög.
 

 

 | 21:30

GAME OF THRONES
Lokaþáttur um hið magnaða valdatafl og blóðuga valda-
baráttu sjö konungs�ölskyldna í Westeros en allar vilja þær
ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti,
The Iron Throne.

NES
magnaða valdatafl og blóðuga vald a-

jölskyldna í Westeros en allar vilja þær
u eina sanna konungssæti

LOKAÞÁTTUR

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

© 20 16 Home B ox Of fice, Inc. All r ights reser ved. HB O®  and all related programs are the proper ty of H ome B ox Of fice, Inc.

 | 19:50

GRAND DESIGNS: ÁSTRALÍA
Frábærir og flottir hönnunarþættir þar sem fylgst er með
uppbyggingu og endurbótum á smekklegum heimilum fólks í
Ástralíu. Hönnun og húsagerðarlist á heimsmælikvarða.

| 19:50

NÝ ÞÁTTARÖÐ!
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Við hjá Öskju komum 
stolt að þessu verkefni. 
KIA er meðal sterkustu 

styrktaraðila fótboltans og styðja 
meðal annars við Evrópukeppnina í 
sumar. Að fá tækifæri til að koma að 
íslenska kvennaboltanum er mjög 
skemmtilegt og erum við þess fullviss 
að Stöð 2 Sport mun standa vel að 
þessu verkefni. Það er því frábært 
fyrir okkur í Öskju að fá að vera með 
íslenska kvennaboltanum í sumar.
 Jón Trausti Olafsson, 
  framkvæmdastjóri Öskju

Okkur finnst spennandi að 
Stöð2 Sport ætli að gera 
kvennaknattspyrnunni 

góð skil í sumar og hoppum 
því auðveldlega á vagninn 
sem einir af bakhjörlum þessa 
verkefnis.  Vonandi tekst vel 
til og kvennaknattspyrnan fái 
þann aukna fókus sem hún á svo 
sannarlega skilið, segir Brynjar 
Helgi Ingólfsson, innkaupastjóri 
Hagkaups.
 Brynjar Helgi Ingólfsson, 
 innkaupastjóri Hagkaups

Það gleður okkur í 
Ölgerðinni að Stöð 
2 Sport sé að auka 

umfjöllun um Pepsi-deild 
kvenna. Við erum ánægð að 
geta, ásamt bakhjörlum þessa 
flotta verkefnis, lagt okkar af 
mörkum til að auka umfjöllun 
um kvennaknattspyrnuna á 
Íslandi. Ölgerðin er stolt af Pepsi 
stelpunum.
 Sandra Björg Helgadóttir, 
 vörumerkjastjóri Pepsi

Ljósmynd: Vilhelm Guinnarsson

Bakhjarlar  
PEPSI-dEIldAr  

KVEnnA

Við hjá Greiðslumiðlun erum 
mjög ánægð með að tengjast 
kvennaboltanum með 

þessum hætti. Stelpurnar hafa verið að 
standa sig frábærlega og það verður 
gaman að eiga þátt í að styðja við þær.
 Lára Árnadóttir,
 verkefnastjóri Greiðslumiðlunar 

Þetta hefur verið 
draumurinn frá því að ég 
hóf störf hjá 365. Með 

hvatningu hagsmunasamtaka 
félaga í úrvalsdeild kvenna, 
virkri umræðu sem hefur verið í 
fjölmiðlum og samfélagsmiðlum, 
stuðningi KSÍ og bakhjarla varð 
þetta verkefni mögulegt.  Fyrir 
þetta viljum við þakka.
 Sævar Freyr Þráinsson, 
 forstjóri 365 
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Hugmyndin kviknaði þegar ég var stödd í vinnunni 
og mig langaði að gera einHverja þjóðlega förðun 

inn á snapcHattið okkar, „Harvorur.is“, í tilefni af leik 
íslands á móti austurríki þann sama dag. mér fannst þetta 
Heldur metnaðarfullt Hjá mér og Hélt að þetta myndi ekki 
takast en allt gekk upp og þetta kom fáránlega vel út!

Í dag hefst fyrsta skrímslaverk-
smiðjan af þremur næstu vik-
urnar. Skrímslaverksmiðjan er 

námskeið fyrir börn á aldrinum 
átta til tíu ára þar sem þau mæta 
saman í viku og búa sér til skrímsla-
búninga. Karen Briem búninga-
hönnuður stendur fyrir námskeið-
inu ásamt Helgu Ósk Hlynsdóttur.

„Karen er algjörlega heilinn á bak 
við þetta og hún er ógeðslega klár í 
höndunum. Hún vinnur mikið með 
þrívídd og gerir aðallega abstrakt 
verk. Henni fannst vanta að börn 
væru í tengslum við hendurnar á 
sér, gætu verið í hópavinnu og gert 
eitthvað listrænt. Hún vill rækta 
þetta í börnum og fannst vanta eitt-
hvað í líkingu við þetta fyrir þau,“ 
segir Helga Ósk.

Hvert námskeið tekur viku en 
í byrjun semja börnin sögu sem 
búningurinn verður svo byggður 
á. „Það verður allt til staðar til þess 

að börnin geti leyft ímyndunar-
aflinu að ráða. Pappi, lím, málning 
og margt fleira. Við viljum hjálpa 
krökkunum að skapa án þess að 
taka fram fyrir hendurnar á þeim. 
Þetta hefur aldrei verið gert en 
þetta mun eflaust koma skemmti-
lega út.“ Í lok námskeiðsins munu 
börnin svo sýna foreldrum sínum 
búninginn og segja þeim söguna á 
bak við hann.

„Þetta er skemmtilegasta starf 
sem ég gæti ímyndað mér og það 
eru margir sem eru spenntur fyrir 
þessu. Námskeiðið verður líka í 
flottu rými í Stúdíó Polli í Laugar-
dalnum. Þar geta börnin skvett 
eins mikilli málningu og þau vilja 
og skapað að vild.“

Fyrsta námskeiðið af þremur 
hefst í dag og hægt er að skrá 
börnin með því að senda póst á 
skrimslaverksmidjan@gmail.com. 
– gj

skrímslagerð eykur sköpunargáfu barna

Karen Briem og Helga Ósk Hlynsdóttir halda námskeiðið með því markmiði að auka sköpunargáfu barna. 

1. Ég byrjaði á að móta línur eye
linersins með bláum „liquid liner“ 
sem er #107 frá Kiko og fyllti inn 
fremri partinn alveg, frá augnkrók 
og út að vængnum.
2. Vængurinn var flóknasti 
parturinn en þar þurfti ég örmjóan 
bursta til þess að ná línunum 
beinum og Hydra Liner frá SUVA í 
litnum „cherry bomb“. SUVA er glæ
nýtt og öðruvísi merki á Íslandi sem 
er komið í sölu í netverslun okkar 

www.harvorur.is og á Modus hár 
og snyrtistofu í Smáralind!
3. Á varirnar notaði ég bláan fljót
andi varalit eða „liquid lipstick“ frá 
Kat Von D í litnum Echo og endaði 
svo á að dúmpa litnum „Fairy Dust“ 
úr Keepers of Magicpalettunni frá 
SUVA í miðjuna til að fá meiri dýpt.
Ég hvet alla til að láta reyna á að 
gera þennan eyeliner, þá sérstak
lega ykkur heppnisgrísina sem eruð 
staddir í Nice í dag!

Fullkomin förðun 
fyrir landsleikinn

Söngkonan og förðunarfræðingurinn Elísabet 
Ormslev er eins og flestir aðrir Íslendingar afar 

spennt fyrir leik Íslands og Englands í kvöld. Af því tilefni hefur hún 
sett saman skemmtilega EM-förðun. Nú geta lesendur Fréttablaðs-
ins málað sig sjálfir með leiðbeiningum frá Elísabetu skref fyrir skref.

Elísabet Ormslev er hæfileikarík söngkona sem og förðunarfræðingur. Það vantar 
ekkert upp á hugmyndaflugið hjá henni. 

landsleikja förðunin

Gunnhildur  
Jónsdóttir
gunnhildur@frettabladid.is
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Að heimsfrumsýna 
InnSæi í yfir 30 kvik
myndahúsum um allt 
Þýskaland er alger
lega frábært. Oftast 
ná heimildarmyndir 

ekki einu sinni í bíó erlendis heldur 
fara meira á kvikmyndahátíðir og í 
sjónvarp. Efni myndarinnar heillar 
greinilega erlenda dreifingaraðila 
þó íslenska orðið InnSæi sé þeim 
framandi,“ segir Kristín Ólafsdóttir, 
annar leikstjóra og framleiðandi, 
spurð út í heimsfrumsýningu á heim
ildarmyndinni InnSæi, sem fram fer í 
Berlín 29. júní.

Um er að ræða heimildarmynd þar 
sem fjallað er um að heimurinn er að 
breytast hraðar en nokkru sinni fyrr 
og nýir tímar kalla á breytt hugar
far og meðvitaða skynjun. InnSæi 
býður áhorfendum í ferðalag inn í 
hulinn heim innra með hverju og 
einu okkar. Á ferðalagi leikstjór
anna, Kristínar og Hrundar, fylgjast 
þær með skólabörnum í Bretlandi 
sem er kennt með hjálp taugalíf
fræði og núvitundar að takast á við 
aukið upplýsingaflæði, streitu og 
auknar kröfur sem gerðar eru til 
þeirra. Reynsla barnanna sýnir þeim 

að InnSæi er lykillinn að þeim sköp
unarkrafti sem við þurfum á að halda 
til að einbeita okkur, dafna og takast 
á við nútímasamfélag.

Á frumsýningunni verða panel
umræður um viðfangsefni InnSæis 
og þeim stýrir Lisa Witter, sem er 
margverðlaunaður frumkvöðull og 
stofnandi Apolitical.

Fyrir utan þær Hrund og Krist
ínu taka einnig þátt þau Alexandra 
Marguerite Clémentine Cousteau, 
náttúruverndarsinni og könnuður 
hjá National Geographic, og Tim 
Renner sem situr í menningarmála
ráði Berlínarborgar, fyrrverandi for
stjóri Sony í Evrópu og rithöfundur.

„Það er mikill heiður fyrir okkur 
að fá þessa panelista með okkur, sem 
eru framúrskarandi sérfræðingar og 
frumkvöðlar á vettvangi alþjóðlegra 
stjórnmála, nýsköpunar, loftslags
breytinga, lista og menningar. Undir 

frábærri handleiðslu Lisu Witter 
munum við kryfja erindi InnSæis 
við samtímann og líf okkar allra í 
samtali við áhorfendur,“ segir Hrund 
Gunnsteinsdóttir, handritshöfundur 
og annar leikstjóra InnSæis.

Í myndinni koma fram heims
þekktir leiðtogar og hugsuðir á sviði 
lista, vísinda og fræða sem leiða 
okkur inn í margræðan heim InnSæ
is. Á meðal viðmælenda eru listakon
an Marina Abramovic, geðlæknirinn 
og höfundurinn Iain McGilchrist og 
dr. Daniel Shapiro, sérfræðingur í 
átakafræðum og samningatækni.

„Þessi magnaði hópur fólks hugs
aði sig ekki tvisvar um áður en þau 
samþykktu að vera með í myndinni, 
– svo brýnt þótti þeim erindi hennar. 
Þau koma úr mjög ólíkum áttum, 
bæði hvað varðar sérþekkingu og 
menningarheima, og þannig opna 
þau á víðsýnan og ögrandi hátt inn 
í heim InnSæis. Sem dæmi heyrum 
við hvað InnSæi tengist alþjóð
legum áskorunum, viðskiptum, 
dómgreind, ákvarðanatöku, ofbeldi, 
sköpunarkraftinum, náttúrunni og 
samkennd,“ segir Hrund um viðmæl
endurna í InnSæi.
gudrunjona@frettabladid.is

Nýir tímar kalla  
        á breytt hugarfar
InnSæi eftir Kristínu Ólafsdóttur og Hrund Gunnsteinsdóttur verður 
heimsfrumsýnd í Berlín þann 29. júní næstkomandi. Efni myndar-
innar heillar erlenda dreifingaraðila þótt nafnið sé þeim framandi.

Heimildarmyndin InnSæi eftir Kristínu Ólafsdóttur og Hrund Gunnsteinsdóttur vekur athygli. MyND/RáN FLyGENRING   

Kristín Ólafsdóttir, annar leikstjóra og framleiðandi 
InnSæis. 

Hrund Gunnsteinsdóttir, handritshöfundur og annar leik-
stjóra InnSæis.

Þessi magNaði 
hópur fólks hugs-

aði sig ekki tvisvar um áður 
eN Þau samÞykktu að vera 
með í myNdiNNi – svo brýNt 
Þótti Þeim eriNdi heNNar.

Aðeins 49.990 kr.

JAZZ
hægindastóll

Stillanlegur hægindastóll.

Kremlitað ekta leður.

Fullt verð: 119.900 kr.

58%
AFSLÁTTUR

Aðeins 48.930 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Dökkgrátt 

slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 69.900 kr.

SILKEBORG
hægindastóll30%

AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Klikkuð
opnunartilboð
Komdu í Dorma

Halló
Zzzmáratorg
Dormaverslanirnar eru 
þar með orðnar fjórar
Sama verð á öllum stöðum

Aðeins 99.900 kr.

KOLDING
hægindastóll

Aðeins 79.900 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Rautt eða 

grátt slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 109.900 kr.

KOLDING
hægindastóll

28%
AFSLÁTTUR

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Svart eða 

grátt leður.

Fullt verð: 139.900 kr.

27%
AFSLÁTTUR
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ENDURNÝJAÐU RÚMIÐ! 
Frábært tækifæri til að 

endurnýja í gestaherberginu 
og/eða í sumarbústaðnum

Allt að 12 mánaða 
vaxtalausar greiðslur *

á meðan birgðir endast, 
frá stærð 153x200 og upp.

SILVIA
hægindastóll

Verð 43.500 kr.

TILBOÐ 34.800 kr.

COMO HÆGINDASTÓLL
Vandaður og nettur hægindastóll
með fótaskemil og hallandi baki.
Klæddur micro-fiber áklæði
og fæst í þremur litum.

ROYAL CORINNA (120x200 cm)

  Fullt verð 98.036 kr.
TILBOÐ 78.429 kr.

ROYAL AVIANA (120x200 cm)

  Fullt verð 128.733 kr.
TILBOÐ 96.550 kr.

ROYAL LAYLA PLUSH (120x200 cm)

  Fullt verð 127.354 kr.
TILBOÐ 101.883 kr.

  

Gil

dir út júní 2016

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

NET 
1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

Helgu Völu 
Helgadóttur

Bakþankar

Ég er algjört kosninganörd. 
Kjördagur er hátíðis-
dagur hjá fjölskyldunni. Við 

klæðum okkur upp á, skundum 
á kjörstað og höldum veislu að 
kvöldi. Stórfjölskyldan kemur 
saman og skráir samviskusamlega 
nýjustu tölur frá kjörstjórnum og 
svo er beðið framundir morgun 
eftir síðustu tölum úr Reykjavík. 
Krakkarnir mínir hafa vanist því 
að fjölskyldan taki kosninga-
réttinn alvarlega en þau hafa líka 
alist upp við skoðanaskipti, að 
það kjósi ekki allir það sama og 
að stundum séu pabbi og mamma 
himinlifandi eða rasandi bit yfir 
niðurstöðunum nú eða jafnvel 
mjög sátt þó að þeirra flokkur, 
fylking eða fólk hafi beðið lægri 
hlut.

Dræm kosningaþátttaka ungs 
fólks er áhyggjuefni um alla 
veröld. Í kosningunum í Bretlandi 
á dögunum um útgöngu Breta 
úr ESB mætti unga fólkið ekki á 
kjörstað og hafði fjarvera þess 
afgerandi áhrif á niðurstöðurnar. 
Meirihluti unga fólksins virtist 
fylgjandi áframhaldandi veru í 
sambandinu en mætti svo ekkert 
á kjörstað þó að niðurstaðan 
hefði líkast til mun meiri áhrif á 
þeirra framtíð en þeirra sem eldri 
eru.

Það þarf að ala börn upp í virkri 
kosningaþátttöku og þar eigum 
við að byrja strax í grunnskóla. 
Kennum þeim á kosningakerfið, 
hvernig lýðræðið virkar og hvaða 
áhrif það hefur að taka ekki þátt. 
Látum af þeim ósið að banna 
kosningaumræður í mennta-
skólum í aðdraganda kosninga 
enda dynur margt verra á ungu 
fólki í dag en fólk í framboði með 
skoðanir á hinu og þessu. Kosn-
ingaréttur er grundvallarréttur 
sem ber að hafa í heiðri.

Kosninga- 
uppeldi
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