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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Andri  
skrifar um uppreist æru. 9 

SPORT Ólafía Þórunn var grát-
lega nærri því að komast í 
gegnum niðurskurðinn á fyrsta 
risamóti sínu. 12

TÍMAMÓT Bandaríski geimfarinn 
Charlie Duke heldur skemmti- 
og fræðsluviðburð fyrir börn 
og unglinga í salarkynnum 
Háskólans í Reykjavík. 14

LÍFIÐ Páll Óskar gefur út nýja 
plötu í september og ætlar að 
skutla henni heim til aðdáenda 
sem panta hana fyrir miðjan 
júlí, hvert á land sem er. 22

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ � FÓLK   
�  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

VIÐSKIPTI Gríðarleg aukning hefur 
orðið í nýskráðum hjólhýsum hér á 
landi á árinu. Samkvæmt tölum frá 
Samgöngustofu voru 430 hjólhýsi 
nýskráð frá janúar til júní 2017. Á 
sama tímabili í fyrra voru 253 hjól-
hýsi nýskráð og því er um 70 pró-
senta aukningu að ræða milli ára.

Þegar hjólhýsaskráning náði 
miklum hæðum fyrir hrun voru 263 
nýskráð í janúar til júní 2008, en nú 
voru 63 prósentum fleiri hjólhýsi 
skráð á tímabilinu.

Dregið hefur verulega úr sölu 
fellihýsa síðastliðin ár. Einungis eitt 
var nýskráð á fyrstu sex mánuðum 
ársins og svipaða sögu er að segja 
um síðustu tvö árin. Í aðdraganda 
hrunsins voru fellihýsi þó verulega 
vinsæl og voru 411 nýskráð á fyrstu 
sex mánuðum ársins 2008 og 168 á 
síðari hluta sama árs.

Þrjátíu tjaldvagnar voru nýskráðir 
á fyrstu sex mánuðum ársins, fjór-
um fleiri en á sama tímabili í fyrra. 
Töluvert færri tjaldvagnar hafa verið 
nýskráðir síðustu ár en á tímabilinu 
2008 til 2010.

Arnar Barðdal, framkvæmda-
stjóri Víkurverks, segist finna fyrir 
miklum kipp í sölu hjólhýsa. Hann 
skýrir dræma fellihýsasölu með því 
að hjólhýsin hafi einfaldlega leyst 
þau af hólmi. „Fellihýsasalan byrj-
aði um 1994 til 1995 og það kom allt 
frá Ameríku. Þau urðu mjög vinsæl 
hérna þegar gengið var lægra. Svo 
þegar það hækkaði mikið hrundi 
þessi sala niður og hefur ekki náð 
að fara af stað aftur út af því að hjól-
hýsin eru tekin við. Þau henta okkur 
miklu betur, það eru meiri þægindi 
og lúxus að vera í hjólhýsi en felli-
hýsi.“

Hjólhýsi eru dýrari en að sögn 
Arnars er samt ekki mikill verð-
munur á ódýrustu hjólhýsum og 
fellihýsum. „Hjólhýsi er hægt að fá 
frá 2,5 til 3 milljónum og alveg upp 
úr. Það er allur gangur á því hvaða 
verðbili hjólhýsin eru á sem seljast.“

Íslandsmet í 
sölu hjólhýsa
Sala hjólhýsa hefur aukist um 70 prósent milli ára. 
Fleiri hjólhýsi voru skráð á fyrri helmingi ársins en á 
sama tímabili árið 2008. Fellihýsasala er nær engin.

VIÐSKIPTI Jörðin Neðri-Dalur í Bisk-
upstungum er komin í söluferli hjá 
fasteignasölunni Stakfelli og er ásett 
verð 1,2 milljarðar króna. Jörðin er 
1.200 hektarar að stærð og er næsta 
jörð við Geysissvæðið í Haukadal.

„Söluferlið er að hefjast af fullum 
þunga núna. Það er verið að kynna 
jörðina til útlendinga meðal ann-
ars en íslenskir aðilar hafa líka sýnt 
henni áhuga,“ segir Böðvar Sigur-
björnsson, fasteignasali hjá Stak-
felli. Búið er að útbúa myndarlega 
sölukynningu á jörðinni á íslensku 
og ensku. „Það er ekkert launungar-
mál að þegar svona jörð kemur í sölu 
við álíka náttúruundur og Geysir er 
þá vekur það athygli, burtséð frá 
landgæðum jarðarinnar sem eru 
gríðarleg.

Hún er stór, þarna er heitt vatn, 
kaldavatnslind, á með silungi og 
laxi og Bjarnafell tilheyrir henni 

með sínu ótrúlega útsýni. Fyrir utan 
það þá liggur hún við einn fjölfarn-
asta ferðamannastað landsins,“ segir 
Böðvar.

Átta bræður eiga jörðina og munu 
þeir taka skika fyrir sumarbústaði 
sína. „Það eru þreifingar frá ýmsum 
aðilum. Miðað við þann fjölda fyrir-
spurna myndi ekki koma á óvart ef 
það fæst gott verð fyrir hana.

Ég myndi halda að þetta væri 
fyrsta milljarða jörðin. Hún er ein-
stök hvað verðið varðar en hún 
stendur undir því,“ segir Böðvar. – bb

Milljarða jörð til sölu

780
milljónir var ásett verð á 
Grímsstöðum á Fjöllum. 

Arnar segir brjálað að gera hjá 
Víkurverki vegna aukinnar eftir-
spurnar. Fullt sé á verkstæði og 
mikið að gera við afhendingar.

Þrátt fyrir aukna sölu virðast ekki 
fleiri hjólhýsi birtast á tjaldstæðum 
landsins. „Hjá okkur get ég ekki sagt 
að hafi orðið mikil aukning á slíku. 
En þeir sem hafa komið eru á miklu 
stærri hjólhýsum en áður, það er 
aðalbreytingin,“ segir Guðmundur 
Rúnar Svavarsson, sem rekur tjald-
svæðið við Hraunborgir í Grímsnesi.

„Það hefur verið svipað af hjól-
hýsum enn sem komið er en það 
getur vel verið að við sjáum meira 
í júlí,“ segir Hrefna Sigmarsdóttir, 
sem rekur tjaldsvæðið í Húsafelli.
saeunn@frettabladid.is 
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Janúar - júní hvers árs

Þeir sem hafa komið 
eru á miklu stærri 

hjólhýsum en áður.
Guðmundur Rúnar Svavarsson, 
rekstraraðili tjaldsvæðisins við Hraun-
borgir í Grímsnesi

Einni stærstu ferðahelgi landsins lauk hjá mörgum í bílaröð í átt til Reykjavíkur. Í röðinni mátti sjá fjölmarga 
bíla með ný hjólhýsi í eftirdragi, stór og smá, en þau seljast nú eins og heitar lummur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR



Ég hugsaði pínu um 
það hvernig yrði 

tekið í það að kona væri að 
opna veiði-
verslun en ég 
hef ekki 
fundið fyrir 
neinu.
Valgerður Árnadóttir

UP!LAGÐUR

Við látum framtíðina rætast.

Nýr up! frá aðeins 

1.790.000 kr.

Veður

Suðvestlæg átt á landinu á morgun 
og yfirleitt fremur hægur vindur. 
Víða skúrir en rigning með köflum 
SJÁ SÍÐU 16

Svifu um á kústum í adna Harry Potter

Reglulega hittast félagsmenn í quidditch-félaginu Reykjavík Ragnarök til að leika hina rammgöldróttu íþrótt. Einn slíkur leikur fór fram á Klambra-
túni í gær en í síðustu viku voru liðin tuttugu ár frá útgáfu fyrstu bókarinnar um einn besti leitara sem þekkist, galdrastrákinn Harry Potter. Engum 
sögum fer af því hver gómaði gullnu eldinguna, hvort einhver hafi orðið fyrir rotara eða fallið af Nimbusnum sínum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ORKUMÁL Sérstakur auðlindarentu-
skattur að norskri fyrirmynd gæti 
skilað ríkissjóði um sjö milljörðum 
króna, að því er fram kemur í svari 
Benedikts Jóhannessonar, fjármála- 
og efnahagsráðherra, við fyrirspurn 
Oddnýjar G. Harðardóttur, þing-
manns Samfylkingarinnar.

Skatturinn, sem leggst á virkjanir 
raforkufyrirtækja, er 34,3 prósent 
af sérstökum skattstofni sem reikn-
aður er fyrir hverja virkjun fyrir sig. 
Er skatturinn aðeins lagður á þær 
virkjanir sem eru með uppsett afl 
meira en 8 megavött.

Tekið er fram að matið á tekjum 
ríkissjóðs af umræddum skatti sé 
aðeins gróf nálgun. Afla þurfi mun 
ítarlegri gagna. 

Oddný segir að Íslendingar ættu 
að læra af Norðmönnum í auðlinda-
málum. – kij

Rentuskattur 
gæti skilað sjö 
milljörðum

REYKJAVÍK Leikskólagjöld í Reykjavík 
lækkuðu frá og með mánaðamótum. 
Lækkunin nemur um 150 milljónum 
króna á ársgrundvelli og mun því 
verða um 75 milljónir króna á þessu 
ári. Tæplega 17 prósenta lækkun 
verður á dvalargjaldi.

Fram kemur í fundargerð borgar-
ráðs að tillagan um lækkunina 
hafi verið samþykkt með fjórum 
atkvæðum gegn tveimur. Borgar-
ráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknar og flugvallavina greiddu 
atkvæði gegn lækkun.

„Við teljum að þetta sé ekki til bóta 
fyrir leikskólana eða þjónustuna. 
Leikskólastarfsfólk hefur verið að 
kvarta undan vanbúnaði og lélegum 
mat og öðru. Við teljum það ekki til 
hagsbóta fyrir fjölskyldur í borginni,“ 
segir Áslaug María Friðriksdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Hún telur að það hafi verið krafa 
Vinstri grænna við meirihlutamynd-
un að lækka gjöldin.

„Þetta er síðasti punkturinn í að 
mótmæla þessu, við komumst ekki 
lengra með það. Við viljum bara 
benda á: Af hverju að lækka gjöldin 
og gera nauðsynlegt kerfi fyrir for-
eldra og Reykvíkinga ennþá meira 
vanbúið en það er? Af hverju telja 
vinstriflokkarnir í Reykjavík að það 
sé nauðsynlegt? 

Nú eru laun að hækka og sam-
félagið kallar ekki á það að leikskóla-
gjöld séu lækkuð. Mér finnst þetta 
líka vitlaust miðað við aðstæður,“ 
segir Áslaug. – sg

Vitlaust að lækka gjöld 

VERSLUN Lítil krúttleg veiðibúð varð 
skyndilega örlítið stærri en hug-
myndin var upphaflega. Stofnandi 
verslunarinnar segir að planið hafi 
verið að koma í veg fyrir leiðinlega 
upplifun veiðimanna hér á landi.

„Það koma oft veiðimenn hingað 
til lands með flugur sem þeir hafa 
kannski notað í Kanada og Skot-
landi en þær virka ekki hérna. Þeir 
hafa kannski ekki hugsað út í hvað 
gengur hérna,“ segir Valgerður 
Árnadóttir, stofnandi verslunar-
innar LittleFishBoutique.net.

Til að bregðast við þessu hefur 
Valgerður sett saman flugupakka 
sem henta vel fyrir vinsælar veiðiár 
hér á landi. Þeir eru samsettir með 
það í huga að til séu pakkar sem 
henta hvenær sem er. Það getur til 
dæmis verið mismunandi hvað fisk-
urinn tekur eftir tíma sumars, veðr-
áttu og svo framvegis. Þá getur ein 
fluga hentað í einni á meðan hún 
reynist næsta gagnslaus í næstu. 

Tillögurnar að samsetningu 
pakkanna hefur hún fengið frá fólki 
sem er sérfræðingar í hverri á fyrir 
sig.

„Ég hef séð það gerast of oft að 
menn koma hingað, hafa hlakkað 
lengi til, og lenda síðan í því að 
hlutur sem þessi skemmir fyrir 
þeim ferðina. Hugmyndin var að 
sporna við því að slíkar aðstæður 
komi upp, að ferðin verði vonbrigði 
út af hlut sem þessum,“ segir hún.

Verslunin hefur farið vel af stað 
en þar eru í boði pakkar fyrir 
margar af helstu veiðiám landsins. 
Auk þess er þar að finna pakka sem 
settir hafa verið saman fyrir ár í 
Rússlandi, Noregi og á Grænlandi. 

„Verslunin er á netinu. Við höfum 

sent í veiðihús eða á hótelið sem 
menn gista á. Það hentar mönnum 
oft betur að þurfa ekki að spá í það 
hvort það sé opið eður ei.“

Valgerður hefur lifað og hrærst 
í veiðiheiminum lengi. Fyrir um 
þremur áratugum stofnuðu for-
eldrar hennar veiðiferðaskrifstofu 
og hefur hún verið með veiðidellu 
frá því hún var barn að aldri. Veiði 
hefur haft þann stimpil á sér í gegn-
um tíðina að vera karlasport.

„Ég hugsaði pínu um það hvern-
ig yrði tekið í það að kona væri að 
opna veiðiverslun en ég hef ekki 
fundið fyrir neinu. Kannski myndu 
menn setja út á það ef ég væri að 
fylla fluguboxin þeirra af bleikum 
og fjólubláum flugum,“ segir hún og 
hlær. johannoli@frettabladid.is

Sérstakir flugupakkar 
fyrir hverja á fyrir sig
Hugmyndin með Litlu veiðibúðinni var að reyna að koma í veg fyrir að notkun 
á vitlausum flugum eyðilegði veiðiferðir hingað til lands. Stofnandinn segist of 
oft hafa orðið vitni að því að rangt val skemmi ferðir í laxveiðiár hér á landi.

Valgerður Árnadóttir með lax í vel lukkaðri veiðiferð. Hún segir að það gerist 
of oft að vitlaust val á veiðiflugum eyðileggi fyrir fólki utan úr heimi. 

Nú eru laun að 
hækka og sam-

félagið kallar ekki á það að 
leikskólagjöld séu lækkuð. 
Mér finnst þetta líka vitlaust 
miðað við aðstæður.
Áslaug María Friðriksdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
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Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

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

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir



Næsta vika verður 
helguð því að fá öll 

74 sveitarfélög landsins til að 
sýna vináttu í 
verki.
Hrafn Jökulsson, 
upphafsmaður 
Vináttu í verki

Þú getur treyst á TUDOR

SAMFÉLAG „Þetta verður eitt lang-
stærsta skátamót á Íslandi til 
þessa,“ segir Hermann Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Bandalags 
íslenskra skáta, en undirbúningur 
fyrir World Scout Moot, sem haldið 
verður í lok júlí, er nú í fullum gangi.
Um fimm þúsund manns munu taka 
þátt í mótinu, fjögur þúsund skátar 
og yfir þúsund sjálfboðaliðar, þar 
af 650 erlendir. Mótið er haldið í 
fimmtánda sinn og hefur aldrei 
verið stærra en það er fyrir 18-25 
ára skáta um allan heim. Alls koma 
þátttakendur frá 106 löndum.

„Heildargjaldeyristekjur fyrir 
þjóðarbúið vegna mótsins eru áætl-
aðar um tveir og hálfur milljarður 
króna. Einstaklingar með ævin-
týraþrá sem vilja kynnast ólíkum 
menningarheimum sækja svona 
mót,“ segir hann.

Hermann segir að krónan hafi 
leikið mótið grátt en vonast er til 
að það komi út á sléttu þrátt fyrir 
styrkingu krónunnar. „Við settum 
upp áætlun árið 2015. Þá var gengið 
130. Þetta hefur vissulega gert okkur 
erfitt fyrir eins og öllum öðrum 
sem eru í ferðaþjónustu. Við eigum 
marga góða samstarfsaðila sem hafa 
lagt okkur lið og hefur það verið 
ómetanlegt fyrir skátahreyfinguna.“

Áætlað er að skátarnir leggi fram 
um 20 þúsund sjálfboðaliðavinnu-
stundir á stöðum sem þeim verður 
dreift á og segir Hermann að þeir 

muni meðal annars laga stíginn í 
Reykjadal við Hveragerði, búa til 
nestislund í Öskjuhlíð, hreinsa mýr-
lendi á Akranesi og fleira og fleira.

Íslenska ríkið hefur stutt verk-Íslenska ríkið hefur stutt verk-Íslenska ríkið hefur stutt verk
efnið um ríflega 100 milljónir sem 
hefur gert það mögulegt að stækka 
mótið frá því að vera 2.000 manna 
mót í Kanada árið árið 2013 í það að 
vera yfir 5.000 manna mót.

„Á mótinu mætast ólíkir menn-
ingarheimar, fólk með ólík trúar-
brögð, umgengnisvenjur, matar-
venjur og fleira. Þetta er heillandi 
áskorun sem íslensku skátarnir 
hlakka til að mæta í ljósi þeirra 
atburða sem hafa átt sér stað að 
undanförnu í heiminum.“ 
benediktboas@365.is

Erlendir skátar koma með tvo 
og hálfan milljarð til landsins

Fjölmargir koma að skipulagningu mótsins enda í mörg horn að líta og var líf og fjör þegar Fréttablaðið leit við. Tryggt 
er að 36 skátar sem ekki hefðu annars efni á því geti komist með aðstoð Aurora-styrktarsjóðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Eitt stærsta skátamót 
heims verður haldið hér 
á landi eftir mánuð og 
stendur undirbúningur 
nú sem hæst. Um 4.000 
skátar frá 106 löndum 
koma hingað til lands 
ásamt 650 erlendum 
sjálfboðaliðum. 

450 skátar  
og sjálfboðaliðar 
koma frá Ástralíu

360 skátar  
og sjálfboðaliðar 
koma frá Sviss

15 skátar og  
sjálfboðaliðar koma 
frá Suður-Afríku

106 þjóðir munu 
senda skáta til Íslands
10 skólar verða lagðir 
undir gistingu

120 rútur þarf til að 
ferja skátana

60 rútur eru tryggðar

15 tonn af mjólkur-
vörum þarf

1 tonn af salati
20.000 súkkulaði-
stykki

20 mannhæðarhá 
bretti af eplum og 
appelsínum

230 tjöld
460 potta og pönnur

120 eldavélar

Tölur um mótið

SAMFÉLAG Stjórn Landssambands 
eldri borgara hefur sent frá sér álykt-eldri borgara hefur sent frá sér álykt-eldri borgara hefur sent frá sér álykt
un í kjölfar ákvörðunar kjararáðs 
og kjaradóms til æðstu embættis-
manna og stjórnmálamanna. Segir 
þar að Landssambandið telji að 
mælirinn sé fullur. Ekki sé hægt að 
sætta sig við það óréttlæti sem við-
gengst í þjóðfélaginu og mun sam-
bandið taka upp harða baráttu til 
að stjórnvöld hlusti á kröfur þeirra 
sem eldri eru í samfélaginu. Frá 2009 
hafa eldri borgarar beðið eftir leið-
réttingu vegna sinna kjaraskerðinga 
sem námu um 17 milljörðum króna.

„Það er ekki nóg með að launa-
hækkanir séu miklar, heldur eru 
þær afturvirkar allt að 19 mánuðum. 
Stjórnmálamenn horfa aðgerðalaus-
ir á, að með þessum ákvörðunum er 
verið að mismuna fólki. Við slíkt 
verður ekki unað.

Landssamband eldri borgara 
bendir á að leiðréttingar og aftur-

virkni eru orð sem stjórnvöld hafa 
gjörsamlega hafnað þegar eldri
borgarar eiga í hlut þrátt fyrir loforð 
um að allar skerðingar frá 2009 yrðu 
leiðréttar.

Landssamband eldri borgara mót-Landssamband eldri borgara mót-Landssamband eldri borgara mót

mælir því harðlega að félögum okkar 
sé refsað vinni þeir sér inn tekjur 
umfram 25 þúsund krónur á mánuði. 
Eftir það eru aðeins 27% af tekjunum 
sem fara í veski þeirra,“ segir orðrétt 
í ályktuninni. – bb

Eldri borgarar boða aðgerðir

Eldri borgarar eru ekki sáttir eftir ákvörðun kjararáðs. NORDICPHOTOS/GETTY

LÖGREGLUMÁL Mikill erill var hjá 
lögreglu um helgina og voru fanga-
geymslur við Hverfisgötu fullar. 
Þurfti að vista fjórtán í Hafnarfirði 
aðfaranótt laugardags. Ökumenn 
undir áhrifum fíkniefna voru áber-
andi í dagbók lögreglunnar. Þann-
ig var einn 17 ára stoppaður sem 
reyndist einnig með fíkniefni í bíln-
um. Þurftu foreldrar hans að koma á 
stöðina og sækja drenginn. 

Einn velti bíl sínum við Krísu-
víkurveg en slapp með minniháttar 
hrufl eins og segir í dagbókinni. Þá
ók einn á gangstéttum við Ægisíðu 
og skemmdi bifreiðina áður en hann 
var stöðvaður. Þá má rekja umferð-
aróhapp á Skólavörðustíg til fíkni-
efnaaksturs.

Eini allsgáði ökumaður helgarinnar 
sem kemur fyrir í dagbók lögreglu er 
ungur maður á bifhjóli við Hlemm. 
Eftirför lögreglu endaði  við Elliðaár 
þar sem ökumaðurinn datt af hjólinu. 
Hann slapp þó ómeiddur en hann ók 
á móti einstefnu, á móti rauðu ljósi, á 
gangstígum og fleira.  – bb

Fíklar óku um 
og ollu tjóni 
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þurfti að vista í fangageymsl-
um í Hafnarfirði.

SAMFÉLAG Orri Vigfússon, athafna-
maður og umhverfissinni, lést á 
Landspítalanum á laugardag, á 75. 
aldursári. Orri gegndi fjölmörgum 
ábyrgðarstöðum og var áberandi í 
íslensku viðskiptalífi. 

Orri beitti sér fyrir uppbyggingu 
Norður-Atlantshafs laxastofnsins 
og var stofnandi NASF, Verndar-
sjóðs villtra laxastofna, þar sem hann 
gegndi enn fremur formennsku. 
Hann naut virðingar náttúru- og 
umhverfissinna víða um heim og 
hlaut fjölda verðlauna og viðurkenn-
inga fyrir störf sín. – hks

Orri Vigfússon 
fallinn frá

SAMFÉLAG Rúmlega þrjátíu millj-
ónir króna hafa nú safnast í átakinu 
Vinátta í verki en söfnunin hefur 
nú staðið yfir í tólf daga. Safnað 
er til styrktar íbúum í grænlenska 
þorpinuu Nuugaatsiaq en flóð-
bylgja, orsökuð af berghruni, skall 
á bænum 18. júní síðastliðinn.

Fjórir týndu lífi í flóðbylgjunni 
og gríðarlegt eignatjón varð í Nuug-
aatsiaq vegna hennar. 

Forsætisráðherra Grænlands, Kim 
Nielsen, hefur lýst því yfir að þorpið 
verði mannlaust í ár hið minnsta 
vegna hamfaranna.

„Í gær söfnuðust 600 þúsund 
krónur á Flateyri en íbúar þar vildu 
þakka stuðninginn sem Grænlend-
ingar sýndu í kjölfar snjóflóðanna 
árið 1995,“ segir Hrafn Jökulsson, 
upphafsmaður Vináttu í verki.  Vika 
er síðan Hrafn hóf að safna.

„Næsta vika verður helguð því að 
fá öll 74 sveitarfélög landsins til að 
sýna vináttu í verki,“ segir hann.

Hrafn segir að það liggi ekki fyrir 
hvenær söfnuninni ljúki. Hún muni 
halda áfram út þessa viku og lengur, 
ef þörf krefur, til að ná 50 milljóna 
króna markinu sem sett var í upp-
hafi. „Peningarnir eru samt auka-
atriði. Vináttan er það sem mestu 
máli skiptir,“ segir Hrafn.

Hann segir einnig óvíst hvernig 
fénu verði komið til Grænlands 
enda óvissa um til hvaða aðgerða 
stjórnvöld ytra ætli að grípa. 

„En það er alveg ljóst að hver 
króna sem safnast mun renna til 
fórnarlambanna. Það verður gert í 
samráði við fólkið sjálft og hjálpar-
samtök á svæðinu,“ segir Hrafn. – jóe
Reikningsnúmer landssöfnunarinnar 
0334-26-056200, kennitala 450670-0499

Yfir 30 milljónir króna safnast til styrktar Nuugaatsiaq
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Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

Brimborg Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Heimsæktu náttúruna á Volvo V60 Cross Country.
20 cm veghæð, há sætisstaða og frábær sæti er

draumaþrennan fyrir unnendur náttúru og ævintýra.
Aflmikil vélin og þýð sjálfskiptingin fer með þig þangað 

sem þig langar. Njóttu náttúrunnar af öryggi. Volvo öryggi.

 BORGARÖRYGGI (CITY SAFETY)

VÉLARHITARI MEÐ TÍMASTILLI

LOFTHREINSIKERFI (AIR QUALITY SYSTEM)

7 TOMMU SKJÁR MEÐ NETTENGINGU

VERÐ FRÁ 4.790.000 KR.

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

NJÓTTU ANDARTAKSINS

Volvo V60 CC lækur og fjöll 5x38_20170623_END.indd   1 23/06/2017   14:11
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TRÚFÉLÖG Oddur Einarsson, fram-
kvæmdastjóri kirkjuráðs, segir 
Stórólfshvolssókn ekki hafa fengið 
áður ákveðin framlög til að byggja 
nýja kirkju vegna þess að skilyrðum 
fyrir því hafi ekki verið mætt.

Stórólfshvolssókn hefur stefnt 
þjóðkirkjunni vegna samtals 90 
milljóna króna fjárframlaga, sem 
kirkjuráð samþykkti á árinu 2011 
að veita til byggingar nýrrar kirkju 
í sókninni,  sem ekki skiluðu sér 
nema að mjög litlu leyti eins og fram 
kom í Fréttablaðinu síðastliðinn 
mánudag.

Oddur segir málið í grunninn vera 
afskaplega einfalt. Jöfnunarsjóði 
sókna sé óheimilt að styrkja kirkju-
byggingar nema þremur skilyrðum 
sé fullnægt.

„Stórólfshvolssókn hefur ekki 
tekist að uppfylla þessi skilyrði og 
þar með er kirkjuráði ekki heimilt 
að styrkja bygginguna. Þetta hefur 

sóknarnefndinni og byggingar-
nefndinni verið tilkynnt árlega af 
starfsmanni Jöfnunarsjóðs en hún 
neitar að horfast í augu við þessar 
staðreyndir,“ segir Oddur.

Séra Halldór Gunnarsson, fyrrver-
andi sóknarprestur í Holti og nú for-
maður byggingarnefndar Stórólfs-
hvolssóknar, gagnrýndi framgöngu 
þjóðkirkjunnar í málinu harðlega 
í áðurnefndri frétt Fréttablaðsins. 
„Það er algerlega með ólíkindum 
hvernig kirkjuráð hefur hagað sér 

í þessu máli,“ sagði Halldór meðal 
annars.

„Það hlálegasta við málið er að 
formaður byggingarnefndarinnar, 
Halldór Gunnarsson, sat í kirkju-
ráði þegar þessar reglur um skilyrði 
úthlutana styrkja úr Jöfnunarsjóði 
sókna voru samdar,“ segir Oddur 
Einarsson.

Þau þrjú skilyrði, sem Oddur segir 
að uppfylla þurfi til að fá styrki til 
kirkjubygginga úr Jöfnunarsjóði, 
eru eftirfarandi:

Að fyrir liggi þarfagreining sókn-
arinnar, þarfir þar hæfilega metnar 
og kirkjuráð samþykki hana. Að 
fyrir liggi fjármögnunaráætlun þar 
sem heildarfjármögnun sé tryggð 
með skuldbindandi yfirlýsingum 
allra sem að verkefninu koma. Að 
fyrir liggi rekstraráætlun þar sem 
sýnt sé fram á getu safnaðarins til 
að standa undir rekstri mannvirkis-
ins.  gar@frettabladid.is

Segja sér óheimilt að 
styrkja kirkjubyggingu
Framkvæmdastjóri kirkjuráðs segir forsvarsmenn Stórólfshvolssóknar ekki 
horfast í augu við að skilyrði til að fá fé úr jöfnunarsjóði sókna vegna kirkju-
byggingar séu ekki uppfyllt. Málið sé í grunninn afskaplega einfalt.

Kaka handa leiðtoga

Tíbeskur munkur sker fyrstu sneiðina úr afmælisköku Dalai Lama en hinn andlegi leiðtogi Tíbeta varð 82 ára 
gamall í gær. Veislan sjálf var haldin í Taípei, höfuðborg Taívan, en Dalai Lama hefur búið í útlegð frá árinu 
1959. Þá réðust kínversk stjórnvöld gegn íbúum Tíbet sem vildu sjálfstæði frá landinu.   FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Oddur Einarsson, 
framkvæmda-
stjóri Kirkjuráðs
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Afleysingastúlka í Leikskólanum 101 náði haustið 
2013 myndbandsbroti af starfssystur sinni „flengja“ 
stúlkubarn. Í stað þess að kvarta til yfirmanna á þess-

um 7 manna vinnustað var myndbandinu komið beint til 
Kastljóssins og nú gerðust hlutirnir hratt: Þessum 33 barna 
skóla var umsvifalaust lokað. Barnaverndarnefnd og Lög-
reglan í Reykjavík tóku yfir málið. Foreldrum var eðlilega 
brugðið.

Ljóst var að umræddir foreldrar yrðu í knappri stöðu því 
hvergi var laust pláss í leikskólum borgarinnar. Sá sem þetta 
ritar var í þeim hópi og mátti á næstu vikum gjalda dýru 
verði þjónustu aðstoðarfólks þar til hægt var að troða okkar 
barni sem og öðrum fórnarlömbum umræddra aðstæðna 
inn í leikskóla annarra hverfa, skóla sem þó voru allir 
þegar yfirfullir. Upphófst nú alllangt tímabil 90 mínútna 
daglegra bíltúra á háannatíma, til og frá því úthverfi sem 
okkur bauðst pláss í.

Undirritaður óskaði nokkrum mánuðum síðar eftir 
niðurstöðum rannsókna þessa máls sem svo áþreifanlega 
hafði komið við dagskrá og pyngju fjölskyldu okkar og ann-
arra. Engin svör bárust.

Eigendur og starfsfólk skólans hafði beðið alvarlega 
hnekki á starfsheiðri sínum og trúverðugleika. Starfsfólkið 
missti vinnuna og eigendur glötuðu fyrirtæki sínu. Á miðju 
ári 2015 var undirritaðan farið svo að lengja eftir niður-
stöðum að hann bankaði upp á hjá lögreglunni.

Þar reyndist fátt um svör, þótt rannsókn málsins væri 
löngu lokið. Það eina sem fulltrúar lögreglunnar voru 
reiðubúnir að láta hafa eftir sér: „Of mörg börn á Leikskól-
anum 101!“ Akkúrat. Hin 18 mánaða rannsókn hafði leitt 
í ljós að myndbandið fræga innbar ekkert saknæmt eða 
refsivert. Hins vegar hafði skólanum orðið á í messunni er 
tveimur börnum var heimiluð vist umfram leyfilegan kvóta. 
En afrakstur alls þessa hafði jú þýtt að tveimur til þremur 
börnum hafði nú verið troðið í alla leikskóla höfuðborgar-
svæðisins umfram það sem leyfilegt var!

Þó vissulega séum við sammála um að láta börnin okkar 
ávallt njóta vafans, gætum við hugsanlega lært eitthvað af 
ofangreindu um hvernig EKKI skyldi hrapa að niðurstöðum 
í málum af þessum toga, en saga þessi rifjaðist einmitt upp 
að gefnu tilefni nú um helgina.

Refsa fyrst, spyrja svo?

Jakob Frímann 
Magnússon 
tónlistarmaður

Hin 18 
mánaða 
rannsókn 
hafði leitt í 
ljós að 
mynd-
bandið 
fræga innbar 
ekkert 
saknæmt 
eða refsivert.

Blindað af umburðarlyndi
Margt umburðarlyndasta, 
frjálslyndasta og víðsýnasta 
fólk landsins rauk upp til 
handa og fóta um helgina 
eftir að formaður stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefndar, 
Brynjar Níelsson, ritaði á 
Facebook að Reykjavík skorti 
strípistaði til að teljast borg 
meðal borga. 

Meðan það viðraði sínar 
eigin skoðanir af offorsi 
virtist það gleyma því að 
aðrar víðsýnar og frjálslyndar 
skoðanir eru til. Merkilegt 
hvernig fólk getur blindast 
svona ótrúlega í víðsýni sinni.

Fögnum fjölbreytileikanum
Annars þarf Brynjar að hafa 
litlar áhyggjur af því að fínu 
flottu jakkafatakallarnir, frá 
stóru flottu borgunum með 
fínu fatafelluklúbbana, vilji 
ekki halda ráðstefnur og geri 
grín að litlu súludansstaða-
lausu Reykjavík. 

Reykjavík hefur nefnilega 
á undanförnum árum ratað 
á lista sem ein besta ráð-
stefnuborg sem í boði er. Að 
auki er náttúrulega mögu-
leiki að á markaðnum, besta 
vini Brynjars, sé bullandi 
eftirspurn eftir borg þar sem 
strippstaðir eru jafn margir 
og tennur hænunnar. 
johannoli@frettabladid.is

Það er þessi tími ársins sem þjóðin eyðir 
einhverjum dögum í að skoða hverjir hafa 
hæstu tekjurnar, hafa það best og eiga 
flest og guð má vita hvað og sitt sýnist 
hverjum eins og gengur. Þannig hefur það 
löngum verið á Íslandi og verður eflaust 

alltaf í landi þar sem misskiptingin er mikil og sumir 
búa við einhvern svimandi veruleika sem er okkur 
hinum viðlíka framandi og líf á öðrum hnöttum. Og 
einu sinni á ári flettum við tekjublaðinu og veltum 
því fyrir okkur hvernig það væri að vera á meðal 
geimveranna sem svífa þarna einhvers staðar fyrir 
ofan okkur og allt um kring á bleiku skýi.

Stundum eru þessar vangaveltur kallaðar öfund 
eða eitthvað þaðan af verra en eitt er víst og það er að 
góðu fréttirnar eru væntanlega að við þurfum ekkert 
að hafa áhyggjur af þessu fólki, það spjarar sig greini-
lega. Vondu fréttirnar eru að það er nóg af fólki, það 
er líklega ekki í tekjublaðinu, sem býr við veruleika 
sem er mörgum eflaust fullkomlega framandi. Því það 
er sama hvað stjórnmálamenn og fylgismenn þeirra 
hamra á því að hér sé bullandi góðæri, hvínandi hag-
vöxtur og allir hafi það óskaplega gott, þá er það ekki 
veruleikinn. Því þó svo margir hafi það gott á Íslandi 
og sumir hafi það frábært þá er veruleikinn sá að 
sumir búa við algjörlega óásættanleg lífskjör á Íslandi.

Á sama tíma og þjóðin skoðaði hver hefur hversu 
miklar tekjur og hver á hvað þá fengu margir kaldar 
kveðjur frá þessu sama samfélagi. Fjölmargir eldri 
borgarar og öryrkjar eiga til að mynda að komast af 
á 280.000 krónum á mánuði og það sér hver heilvita 
maður að er ekki í lagi. Sumir fengu meira að segja 
tilkynningu um að þeir hefðu fengið of mikið á ein-
hverjum tímapunkti frá kerfinu og að þeir þurfi því 
að sætta sig við enn minna á næstu mánuðum. Það 
er ekkert góðæri á þeim bæjum. Á Íslandi eru líka 
börn sem fara svöng að sofa vegna þess að þau búa 
við fátækt og allar þær félagslegu raunir og gildrur 
sem henni fylgja. Þau éta ekki hagvöxtinn fyrir hátt-
inn. Nú og svo eru það þeir sem glíma við langvinn 
veikindi og jafnvel ólæknandi sjúkdóma sem leggja 
fjárhaginn í rúst á undraverðum hraða og standa 
frammi fyrir bæði fjárhagsvandræðum og veikindum 
í sömu andrá. Ætli þeim líði betur að vita af því að 
lífskjörin hafa aldrei verið betri?

Það er sjálfsagt og í góðu lagi að gleðjast yfir því 
sem vel gengur en það er ekki verkefni stjórnmál-
anna. Gleðin yfir efnahagslegri velgengni samfélags-
ins í heild hlýtur að vera fólgin í því að við getum þá 
gert betur við þá sem mest þurfa á því að halda. En ef 
gleðin felur það í sér að dansa í kringum gullkálfinn 
fremur en að gera eitthvað í þessum málum þá er illa 
komið fyrir íslensku samfélagi. Því stjórnmál, eða öllu 
heldur stjórnmálamenn, sem láta sig þetta engu varða 
eru einskis virði. Verkefni stjórnmálanna er nefnilega 
að gæta að hagsmunum og lífsgæðum allra þegna 
þessa lands en ekki einvörðungu þeirra sem eru efstir 
á blaði í tekjublaðinu margfræga.

Tekjublaðið

Gleðin yfir 
efnahagslegri 
velgengni 
samfélagsins í 
heild hlýtur 
að vera fólgin 
í því að við 
getum þá gert 
betur við þá 
sem mest 
þurfa á því að 
halda.
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Kynningarfundur um húsnæðisstuðning fyrir 
fyrstu kaupendur, þriðjudaginn 4. júlí frá kl. 12–13
 

Íbúðalánasjóður heldur kynningarfund um húsnæðis-

stuðning hins opinbera fyrir fyrstu kaupendur sem nýverið 

tók gildi. Á fundinum verður �allað um úrræðið, hverjum 

það gagnast og vanda þeirra sem vilja eignast húsnæði við 

núverandi markaðsaðstæður.

Fundurinn verður haldinn í fundarsal Íbúðalánasjóðs, 

Borgartúni 21. Allir eru velkomnir og við hvetjum fyrstu 

kaupendur sérstaklega til að mæta á fundinn.

 

Kemst fólk inn 
á fasteigna-
markaðinn?

Í DAG
Guðmundur  
Andri Thorsson

Stúlkurnar sem urðu fyrir barð-
inu á Róberti Árna Hreiðars-
syni munu aldrei endurheimta 

glataða æsku. Aftur á móti stendur 
til að endurheimta svonefnda æru 
mannsins. Og lögmannsréttindi, 
sem Hæstiréttur veitti honum 
með þeim orðum meðal annars í 
úrskurði sínum að „það skipti […] 
hann miklu máli að geta skilið við 
þann kafla í lífi sínu sem leitt hafi til 
dómsins á árinu 2008“.

Virðingarstaða
Lögmennska er virðingarstaða 
í samfélaginu, valdastaða gagn-
vart alls konar fólki sem stendur 
misvel að vígi, trúnaðarstaða þar 
sem viðkvæm mál koma upp og 
reynir á mannkosti og heiðar-
leika viðkomandi manns. Það eru 
ekki grundvallarréttindi að fá að 
gegna lögmennsku – hafi maður 
einu sinni verið sviptur þeim – 
heldur forréttindi. Ekki blasir við 
að dæmdur barnaníðingur sé vel 
fallinn til slíkra starfa.

Um þetta mál hefur þegar verið 
skrifað margt og sennilega litlu 
við það að bæta. Hins vegar er það 
umhugsunarefni fyrir okkur öll að 
í þessu máli birtist óvenju skýrt 
hvernig lagaleg niðurstaða máls 
getur farið í bága við sómakennd og 
siðferðisviðmið alls þorra fólks; það 
er óheppilegt fyrir samfélag þegar 
slíkt gerist oft.

Það blasir við nánast hverjum 
manni – nema ef til vill Róberti og 
lögmanni hans – að hann fær ekki 
„uppreist æru“ si svona, nema í 
þröngum lagaskilningi, og hugsan-
lega í litlum hópi vina og velunnara. 
Orðspor manns, sæmd – æra – er 
ekki nokkuð sem aðeins er komið 
undir lögum. Og sæmd sína geta 
menn ekki sótt til dómstóla. Hvað 
sem kann að vera átt við með 
orðinu „æra“ í hinum stirðnaða og 
gamla lagatexta um „uppreist æru“ 
þá er það samt sem áður svo, að 
sæmd öðlumst við með framgöngu 
okkar, orðum og verkum; því orði 
sem af okkur fer. Sæmd er einfald-
lega það álit sem annað fólk hefur 
á okkur, hafi það á annað borð ein-
hverjar skoðanir á manni, sem auð-
vitað er sjaldnast, og kannski best. 
Þó að sakamaður komi út úr fang-
elsi frjáls maður, búinn að afplána 
frelsissviptingu vegna glæpa sinna, 
á viðkomandi alveg eftir að byggja 
upp mannorð sitt í samfélaginu; 
þó að sérhver eigi svo sannarlega 
skilið nýtt tækifæri til að verða nýt 
manneskja eftir slíka afplánun, 
þá verður viðkomandi sjálfur að 
sýna meðborgurum sínum fram á 
að vera orðinn nýr og betri maður. 
Besta leiðin til þess er ekki endilega 
að sækjast eftir mannvirðingum á 
borð við lögmannsstarf.

Við erum það sem við gerum
Það er mikilvægt að við gerum 
okkur grein fyrir því að lögin hafa 
sínar takmarkanir í siðferðilegum 
og heimspekilegum álitamálum. 
Dómar eru ekki einhlítur mæli-
kvarði á rétt og rangt. Þeir geyma 
mat (vonandi) færustu manna á 
því hvernig tekist hefur að sanna 
ávirðingar og þó að manneskja 
teljist saklaus uns sekt er sönnuð 
á enginn heimtingu á því að njóta 
sæmdar í samfélaginu. Álit annarra 
á okkur ræðst af verkum okkar og 
framgöngu – persónu okkar – við 
erum það sem við gerum. Lögin 
segja hins vegar að það sé ekki 
endilega svo – heldur séum við það 
sem sem við verðum uppvís að því 
að gera.

Þetta eru takmarkanir lögfræð-
innar. Hún nær ekki utan um 
siðferðileg álitamál nema upp að 
vissu marki. Áður en Róbert Árni 
var dæmdur sagðist hann saklaus 
af ásökunum (og hefur aldrei sagt 
annað). Hann var líka saklaus í 
skilningi laganna – en hann var 
ekki saklaus, það vitum við nú. Við 
erum það sem við gerum – og það 
sem meira er: við berum það sem 
við gerum. Allt sem við gerum fylgir 
okkur og mótar okkur – meira að 

segja þó að það hafi aldrei komist 
upp.

Róbert mun aldrei geta „skilið við 
þann kafla í lífi sínu sem [leiddi] 
til dóms yfir honum 2008“ frekar 
en annað fólk sem þessu ömur-
lega máli tengist. Hann getur ekki 
létt af sér byrðunum af verkum 
sínum. Það getur enginn gert. Ekki 
lögfræðingur hans og ekki heldur 
Hæstiréttur. Menn sem hafa gerst 
sekir um alvarlega glæpi á borð við 
morð, nauðgun eða barnaníð fara 

um með þungar byrðar og ekkert 
okkar getur létt þessum byrðum af 
þeim. Kristnir menn segja að það 
geti guð einn gert – aðeins guð geti 
veitt fyrirgefningu fyrir svo skelfi-
lega glæpi en þá aðeins að undan-
genginni sannri og raunverulegri 
iðrun.

Aðrir segja sem svo, að fyrir-
gefning sé ekki í boði en við séum 
hins vegar það sem við gerum, og 
þar á meðal það sem við gerum 
næst. Við getum ekki breytt því sem 

við höfum áður gert af okkur en við 
getum valið um hitt sem við gerum 
næst, og þannig getum við hægt og 
hægt reynt að lifa frá degi til dags 
og létta þunga daganna með því 
að reyna að breyta rétt og hætta að 
réttlæta glæpi, eins og við vitum að 
kynferðisglæpamenn eru sérlega 
gjarnir á að gera. Hvað sem því öllu 
líður þá er sjálf afplánun dóms 
aðeins fyrsti liður í því langa og 
stranga ferli fyrir barnaníðinga að 
lifa með sér og verkum sínum.

Við berum það sem við gerum



Sjálfstæðisflokkurinn fer geyst 
í að útbreiða hið margtuggna 
um að ríkið eigi ekki að vera 

að vasast í rekstri sem aðrir geta 
sinnt betur. Á einhver að vera að 
vasast í rekstri sem aðrir geta sinnt 
betur? Umræddum predikunum 
fylgja þau rök að losa þurfi ríkið 
og skattgreiðendur undan þeirri 
áþján sem felst í því að ríkið standi 
að rekstri sem er svo óarðbær að 
Sjálfstæðisflokkurinn óskar tæpast 
sínum verstu andstæðingum að 
lenda í slíkum hremmingum. Sé 
tekið mið af framansögðu ættu rík-
isstjórnarflokkarnir að forgangs-
raða björgunaraðgerðum og skera 
óarðbæru einingarnar af fyrst. En 
því fer víðs fjarri.

Rekstur Áfengisverslunar rík-
isins er ekki óarðbær, og slíkur 
business er það reyndar hvergi á 
byggðu bóli. Rekstur flugvallarins 
á Reykjanesskaga, eina alvöru flug-
vallarins hér á landi, er ekki heldur 
óarðbær og íþyngjandi – hann 
bara vex og dafnar eins og áhugi 
fjármála- og forsætisráðherra á 
að selja hann. Einkarekstur í heil-
brigðiskerfinu, sem er í aðstöðu 
til að velja sér arðbær verkefni 
en nýtur engu að síður fallhlífar 
frá opinbera kerfinu, er fjarri því 
að vera glórulaus fjárfesting, að 

ógleymdri fyrirhugaðri sölu bank-
anna – á nýjan leik.

Hvað gengur Sjálfstæðisflokkn-
um til? – hvernig er forgangsröð-
uninni háttað? Þegar betur er að 
gáð kemur í ljós að búið er að for-
gangsraða röngum lista – listanum 
yfir fýsilegustu kaupendurna hefur 
verið raðað upp samviskusamlega 
og áherslur þeirra og kröfur eru 
með þeim hætti, að listi hins opin-
bera yfir fyrirtæki sem mikið ríður 
á að losa sig við, er listi arðbærra 
fyrirtækja í eigu almennings. Sjálf-
stæðisflokkurinn vill sem sagt 
selja frá hinu opinbera rekstur og 
fyrirtæki sem eru arðvænleg, sýna 
stöðuga framlegð, eru með sterka 
markaðsstöðu og eru jafnvel í tölu-
verðum vexti.

Níski karlinn í Spaugstofunni
Og hverjir fylla listann, sem búið er 
að forgangsraða kaupendamegin? 
Hvaða áhættufælnu athafnamenn 
hafa áður farið fremst í flokki 
þegar seldir hafa verið hlutir í arð-
bærum fyrirtækjum í eigu hins 
opinbera undir stjórn Sjálfstæðis-
flokksins, á allt of lágu verði og 
með greiðsluskilmálum sem líkjast 
meira greiðslufyrirkomulagi fyrir 
vinningshafa hjá Íslenskri getspá 
en hefðbundnum samningsskil-
málum – ekki væri verra ef hægt 
er að greiða með fjármunum sem 
fylgja með í kaupunum, taka við 
hinu selda, greiða sér út arð áður 
en kemur að greiðslu kaupverðs, 
svona eins og níski karlinn í Spaug-
stofunni gerði í viðskiptaerindum 
forðum daga. En hann var að 
svindla og svíkja, það er ágrein-
ingslaust.

Þurfum við að rifja upp nýaf-
staðin viðskipti hins opinbera, þar 
sem hlutum í Borgun var úthlutað 
til valinna aðila, eða hvernig 
mál atvikuðust varðandi einka-
væðingu bankanna á sínum tíma 
undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. 
Er almenningur vaknaður af rotinu 
í fyrstu lotu, enn hálf rænulaus, en 
tilbúinn fyrir lotu tvö? Vildarvinir 
Sjálfstæðisflokksins eiga náttúr-
lega ekkert að vera að vasast í því 
sem almenningur á, nema sitja við 
sama borð og aðrir, greiða fullt 
verð fyrir og fjármagna kaupin með 
eðlilegum hætti. Og auðvitað á hið 
opinbera ekki að vera að vasast í 
rekstri sem er íþyngjandi og óarð-
bær og aðrir geta sinnt betur, er 
það eitthvert vafamál? Hvort um er 
að ræða bjarnargreiða við þjóðina 
eða bjarnargreiða við útvalda skal 
ósagt látið, en hvorugt er af hinu 
góða.

Ógreiðasemi Sjálfstæðisflokksins við 
skattgreiðendur – Fyrri hlutiÍ fjölmiðlum hafa birst fregnir af 

því að einhver fyrirtæki í ferða-
þjónustu virði ekki kjarasamn-

inga leiðsögumanna. Sum þessara 
mála hafa borist á borð þeirra stétt-
arfélaga sem í hlut eiga og verður 
auðvitað tekið á þeim. Auk þess 
má ætla að fjöldi „skuggamála“ sé 
nokkur, þ.e. mála, sem aldrei koma 
fram í dagsljósið vegna þess að laun-
þegi þekkir ekki rétt sinn eða þorir 
ekki að biðja um aðstoð við leiðrétt-
ingu þegar á honum er brotið af ótta 
við viðbrögð vinnuveitanda. Þá eru 
dæmi þess að vinnuveitendur hafi 
beinlínis meinað launþegum að 
vera í réttu stéttarfélagi, enda er 
það áhrifamikil leið til að „deila og 
drottna“.

Það er vont ef ástand á þessum 
vinnumarkaði er þannig að unnt 
sé að misbeita valdi og hunsa þá 
ábyrgð sem vinnuveitandi hefur á 
því að samningar séu virtir. Á þessu 
verða stéttarfélög að taka með 
ákveðni og afli. Vegna þessa viljum 
við undirritaðir koma eftirfarandi á 
framfæri, svo auðveldara verði fyrir 
vinnuveitendur leiðsögumanna að 
gera sér grein fyrir skyldum sínum 
í þessum efnum og leiðsögumönn-
um sé ljóst hver réttindi þeirra eru:

Stéttarfélög eru samtök launa-
manna úr tilteknum starfsstéttum 
og eru þau stofnuð í þeim tilgangi 
að sjá um sameiginlega hagsmuni 
þeirra. Í því felst m.a. gerð kjara-
samninga, sem er samkomulag um 
réttindi og skyldur starfsmanna og 
launagreiðenda. Kjarasamningur 
veitir báðum aðilum viss réttindi 
og leggur á þá gagnkvæmar skyld-
ur, og þetta ber báðum aðilum að 
virða sem lágmarksréttindi. Meðal 
annars er það skylda fyrirtækja í 
ferðaþjónustu að greiða þeim sem 
hjá þeim starfa við leiðsögn ferða-
manna að lágmarki skv. kjarasamn-
ingum Leiðsagnar – félags leiðsögu-
manna.

Hluti af þessum skyldum launa-

greiðanda er að halda eftir af laun-
um starfsmanna sinna iðgjaldi, 
félagsgjöldum og framlögum til 
samningsbundinna sjóða, og greiða 
það til viðkomandi stéttarfélags. 
Launamenn mega skv. ákvæði 
stjórnarskrárinnar um félagafrelsi 
og ákvæðum laga 55/1980 standa 
utan stéttarfélaga, en þeim ber 
engu að síður skylda til að taka 
þátt í því kjarnahlutverki stéttar-
félaganna að gera kjarasamninga 
sem ná til allra í viðkomandi starfs-
stétt. Það er því ekki hægt að velja 
sér stéttarfélag, eins og borið hefur 
við að gert er.

Greiða ber iðgjöld til þess félags 
sem gerir kjarasamninga fyrir við-
komandi starfsgrein. Í samræmi við 
framangreint eiga allir launagreið-
endur leiðsögumanna að greiða 
iðgjöld af launum þeirra til Leið-
sagnar – félags leiðsögumanna.

Öllum er frjálst að taka þátt í 
starfi síns stéttarfélags og vinna að 
bættum kjörum félagsmanna, og 
skulu allir hvattir til þess enda eflir 
það félagið að sem flestir taki þátt 
og hafi áhrif.

Ferðaþjónusta á Íslandi er bæði 
ung og gömul atvinnugrein. Fyrstu 
sporin í þjónustu við ferðamenn 
voru tekin snemma í sögu okkar 
og þá hefði nú sennilega engan 
órað fyrir því að fjöldi ferðamanna 
í framtíðinni næmi margföldum 
fjölda þjóðarinnar sjálfrar. Þangað 
erum við þó engu að síður komin 
og þá ríður á að ferðaþjónustan sé 
fagmannleg og traust.

Það er ekki viðunandi að kjara-
samningar starfsfólks í stærstu 
undirstöðuatvinnugrein þjóðar-
innar séu virtir að vettugi og slegið 
sé af kröfum um faglega þjónustu. 
Metnaður ferðaþjónustunnar á 
m.a. að felast í að bera virðingu 
fyrir náttúru lands og menningu 
þjóðar og því fylgir að fara að 
lögum og kjarasamningum. Svo 
einfalt er það!

Kjarasamningar  
í ferðaþjónustu

Nokkuð er rætt um hagræð-
ingu í rekstri framhalds-
skólanna þessa dagana. 

Hæst ber þar umræðu um sam-
einingu skóla. Annars vegar FÁ og 
Tækniskólans og hins vegar MR og 
Kvennó.

Fleiri athyglisverð mál þarfnast 
skoðunar á næstunni eins og útboð 
á þjónustusamningum Versló, 
Tækniskólans, Menntaskóla Borgar-
fjarðar og auðvitað á nýjum þjón-
ustusamningi Fjölbrautaskólans 
við Ármúla, ef færa á rekstur hans 
úr höndum ríkisins til einkaaðila.

Lítum nánar á þessi mál hvert 
fyrir sig:

1. Sameining FÁ og Tækniskólans. 
Ef til stendur að einkavæða FÁ, 

sem er áhugaverður kostur, verður 
slík einkavæðing að fara í útboð á 
Evrópska efnahagssvæðinu sam-
kvæmt lögum um opinber innkaup 
nr. 120/2016 sem tóku gildi í lok 
síðasta árs. Það ferli sem skilgreint 
er í lögunum útilokar með öllu að 
ráðherra eða ríkisstjórn geti haft 
það í hendi sér fyrir fram hvaða aðili 
tekur við rekstri skólans. Þar með er 
útilokað að Tækniskólinn hafi ein-
hverja sérstöðu ef af þessu verður. 
Því er óraunhæft á þessu stigi að tala 
sérstaklega um sameiningu þessara 
tveggja skóla.

Ef það er rétt, sem haldið hefur 
verið fram í fjölmiðlum, að ráðherra 
hafi rætt sérstaklega við tiltekna 

einkaaðila um „að taka við skól-
anum“ án opins útboðs er það brot 
á þessum lögum. Í 1. grein laganna 
segir: „Markmið með lögum þessum 
er að tryggja jafnræði fyrirtækja, 
stuðla að hagkvæmni í opinberum 
rekstri með virkri samkeppni og 
efla nýsköpun og þróun við innkaup 
hins opinbera á vörum, verkum og 
þjónustu.“

Lögin ná til kaupa ríkisins á 
þjónustu yfir kr. 50 milljónum. 
Ekki þarf því fleiri orð um þetta 
atriði. Að auki er alls ekki óhugs-
andi að erlendir aðilar vilji koma 
að skólarekstrinum sem gæti orðið 
lyftistöng fyrir íslenskt mennta-
kerfi.

2. Sameining MR og Kvennó. Um 
það er lítið annað að segja en að 

sameining tveggja ríkisstofnana er 
einfalt mál sé það vilji stjórnvalda 
(ráðherra, ríkisstjórnar og Alþingis). 
Ekkert útboð þarf til. Bara einfalt 
samþykki þessara aðila. Auðvitað 
má þó búast við mótmælaöldu eins 
og alltaf þegar einhverju á að breyta 
í blessuðu menntakerfinu. Hinu 
verður ekki á móti mælt að þessir 
skólar eru um margt líkir bóknáms-
skólar sem höfða til svipaðs nem-
endahóps, þ.e. nemenda sem eru 
að leita þekkingar í raungreinum, 
tungumálum og félagsvísindum og 
eru á leið í nám í háskóla.

Engin sérstök sérhæfing er aug-
ljós sem líkleg er til að tapast verði 
skólarnir sameinaðir, þótt hags-
munaaðilar beggja skóla muni 
vafalítið benda á ýmislegt. Verður 
því ekki annað séð en að sameining 
geti verið skynsöm ákvörðun enda 
einfalt að spara með því mikið fé. 
Útboð á rekstri þessara skóla mundi 
enn fremur vera líklegt til að auka 
nýsköpun og bæta rekstur. Það er 
mikilvægt.

3. Þjónustusamningar ríkisins 
við Versló (samningur rennur 

út 31. desember 2017), Tækniskól-
ann (samningur rennur út 31. maí 
2018) og Menntaskóla Borgarfjarðar 
(samningur rennur út 31. desember 
2017) renna út á næstu mánuðum. Í 
lögum nr. 120/2016 eru skýr ákvæði 
um að slíkan rekstur eigi að bjóða 
út. Ekki er þó óhugsandi að stjórn-
völd reyni með tæknilegum brellum 
eða reglugerðum að forðast útboð. 
Slíkir tilburðir nú eru óskynsam-
legir og stríða gegn lögunum. Um 
leið yrði fórnað tækifæri til endur-
skipulagningar á því skólastarfi 
sem þessir skólar sinna og reyndar 
til endurskipulagningar á íslenska 
framhaldsskólakerfinu öllu.

Ljóst er að spennandi tímar með 
einstökum tækifærum eru fram 
undan í íslenskum framhalds-
skólum. Vonandi bera stjórnvöld 
gæfu til að nýta þessi tækifæri okkur 
öllum til hagsbóta en þó fyrst og 
fremst til hagsbóta fyrir ungmenni 
framtíðarinnar. Að þjóna þeim 
hópi sem best með vönduðu og 
fjölbreyttu skólastarfi er auðvitað 
það sem þetta allt snýst um. Því 
mikilvæga atriði má ekki gleyma 
við vörslu sérhagsmuna.

Sameining framhaldsskóla  
og útboð þjónustusamninga

Gunnar  
Árnason
starfar við 
arktektúr og 
hönnun

Ólafur Johnson
fyrrverandi 
skólastjóri

Ef það er rétt, sem haldið 
hefur verið fram í fjöl-
miðlum, að ráðherra hafi 
rætt sérstaklega við tiltekna 
einkaaðila um „að taka við 
skólanum“ án opins útboðs 
er það brot á þessum lögum.

Þegar betur er að gáð kemur 
í ljós að búið er að forgangs-
raða röngum lista – listanum 
yfir fýsilegustu kaupendurna 
hefur verið raðað upp sam-
viskusamlega og áherslur 
þeirra og kröfur eru með 
þeim hætti, að listi hins opin-
bera yfir fyrirtæki sem mikið 
ríður á að losa sig við, er listi 
arðbærra fyrirtækja í eigu 
almennings.

Indriði H. 
Þorláksson
formaður Leið-
sagnar – félags 
leiðsögumanna

Jakob S. Jónsson
formaður kjara-
nefndar Leið-
sagnar – félags 
leiðsögumanna

Það er ekki viðunandi að 
kjarasamningar starfsfólks í 
stærstu undirstöðuatvinnu-
grein þjóðarinnar séu virtir 
að vettugi og slegið sé af 
kröfum um faglega þjónustu.
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is

Verkfæralagerinn

Ennþá meira úrval af 
listavörum

 

 

Kolibri trönur 
í miklu úrvali, 
gæðaværa 
á góðu verði Strigar, ótal stærðir 

frá 295
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Lunchbox  útvörpin  
loksins komin aftur!

5.995

Heyrnahlífar 
með útvarpi

Hamar  
með Fiber-
skafti

795

Heftibyssur, Hand-,rafmagns- og loftheftibyssur, frábært verð.

Rakamælar
Dekk og hjól  
í ótrúlegu úrvali

Strekkibönd og teygjur
Þrýstiúðabrúsar
1L/2L/5L/8L/16L 

Skrúfbitar 33stk 

595

Allt fyrir gluggaþvottinn

Þrottakústar, 
lengjanlegir

Fötur og balar í miklu 
úrvali - frá kr. 295,-

Svampar  
- frá kr 295,-

Sonax sápa 
1L - kr. 595,-

Garðklóra

Slöngur 10/15/25/50M

Slöngutengi  
- frá kr 195,-

Ruslapokar 
120L/140L/190L 

10/25/50 Stk. 
Einnig glærir

frá 365

frá 4.995

Lyklahús

Öryggisskápar

frá 6.995

frá 565

1.395

Öflugar 
Volcan 
Malar-
skólfur 

595
frá 995

Lauf/Ruslastampur 

Gluggaþvörur 
- frá kr. 595,-

Strákústar á  
tannburstaverði 

frá 695

frá 395

Ruslatínur 
í miklu 
úrvali

Vifta á  
gólfstandi

Sjálfvirkt slönguhjól

Stungu-
spaði

PU Flex 
hanskar 
kr. 295,-

Hitamælar



Þór/KA fer í EM-fríið í Pepsi-deild kvenna með sex stiga forskot

0-1  Sandra Mayor hefur verið óstöðvandi í sumar og skoraði bæði mörkin gegn Blikum. Hér er hún komin fram hjá Sonný Láru í marki Blika og 
gerir sig klára í að setja boltann í tómt markið og koma norðanstúlkum yfir í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ÍBV - Valur 3-1 
0-1 Sóley Guðmundsdóttir, sjm (14.), 1-1 
Laufey Björnsdóttir, sjm (20.), 2-1 Cloé 
Lacasse (57.), 3-1 Cloé Lacasse (59.). 
 
Haukar - Grindavík 1-2 
1-0 Marjani Hing-Glover (13.), 1-1 Rilany Da 
Silva (43.), 1-2 Berglind Ósk Kristjánsdóttir 
(58.). 
 
Breiðablik - Þór/KA 1-2 
0-1 Sandra Stephany Mayor (37.), 1-1 Rakel 
Hönnudóttir (51.), 1-2 Sandra Mayor (86.).

Pepsi-deild kvenna

Nýjast

FÉLAG L U J T MÖRK S
Þór/KA 11  10  1  0  25-5  31 
Stjarnan 11  8  1  2  30-10  25
ÍBV 11 8  1  2  23-9  25
Breiðablik 11 8 0  3  27-6  24
Valur 11  6  1  4  27-13  19 
FH 10  4  0  6  11-17  12
Grindavík 11  4  0  7  10-30  12
KR 11  2  0  9  7-27  6
Fylkir 10  1  1  8  5-22  4
Haukar 11  0  1  10  6-32  1 

Víkingur R. - ÍBV 1-2 
1-0 Ivica Jovanovic (24.), 1-1 Alvaro Montejo 
Calleja (36.), 1-2 Arnór Gauti Ragnarsson 
(87.). 
 
Stjarnan - KR 3-2 
1-0 Hilmar Árni Halldórsson (1.), 1-1 Óskar 
Örn Hauksson (20.), 2-1 Hilmar Árni Hall-
dórsson (39.), 2-2 Tobias Thomsen (74.), 3-2 
Guðjón Baldvinsson (90.+4).

Borgunarbikar karla

Í dag
Sjónvarp:
19.45 Breiðablik - FH Sport
22.00 Borgunarmörkin Sport

Leikir:
19.15 Leiknir R. - ÍA Borgunarbikar 
19.15 Þróttur - Fylkir Inkasso-deild 
20.00 Breiðablik - FH Pepsi karla

DAGNÝ Í BYRJUNARLIÐINU  
Dagný Brynjarsdóttir var í byrjun-
arliði Portland Thorns sem tapaði 
2-0 fyrir Seattle Reign í bandarísku 
kvennadeildinni um helgina.

Þetta var þriðja tap Portland í 
síðustu fjórum leikjum. Liðið er í 
5. sæti deildarinnar með 18 stig, 
sex stigum á eftir toppliði North 
Carolina Courage.

Dagný hefur verið í byrjunar-
liðinu í síðustu tveimur leikjum 
Portland. Hún er sem kunnugt er 
að komast aftur á ferðina eftir erfið 
meiðsli.

Dagný, sem er 
á sínu öðru tíma-
bili hjá Portland, 
hefur komið við 
sögu í fjórum 
leikjum á 
tímabilinu. 
Leikurinn í 
nótt var sá 
fyrsti í sumar 
þar sem hún 
spilar allar 90 
mínúturnar.

DRÖFN Í STAÐ HAFDÍSAR  
Dröfn Haraldsdóttir handbolta-
markvörður er gengin í raðir 
Stjörnunnar frá Val.

Dröfn, sem er 26 ára, hefur einn-
ig leikið með ÍBV, FH, HK og ÍR.

Dröfn hefur leikið níu A-lands-
leiki og var í íslenska hópnum sem 
fór á EM 2012 í Serbíu.

Dröfn kemur til með að fylla 
skarð Hafdísar Renötudóttur sem 
er farin til SönderjyskE í Dan-
mörku.

Þá hefur Solveig Lára Kjærne-
sted framlengt samning sinn við 
Stjörnuna um eitt ár. 

GOLF „Mér fannst ég spila mjög vel 
og höndla allar aðstæðurnar nokkuð 
vel. Völlurinn var auðvitað mjög 
erfiður þar sem þetta var risamót,“ 
segir Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
en hún var enn í Chicago í gær og 
búin að jafna sig eftir vonbrigðin 
yfir að hafa ekki komist í gegnum 
niðurskurðinn á PGA-meistara-
mótinu.

Fyrsta risamót sem íslenskur 
kylfingur tekur þátt í og okkar kona 
var grátlega nálægt því að komast 
áfram. Hún nældi í þrjá fugla í röð 
og var í góðri stöðu er aðeins sjö 
holur voru eftir. Þá fór allt að ganga 
á afturfótunum hjá henni. Hún fékk 
fjóra skolla í röð og spilaði sig með 
því út úr mótinu.

Ekki nógu dugleg að borða
„Það var mjög svekkjandi. Ég var 
ekki nógu dugleg að borða og fatt-
aði ekki hversu svöng ég var. Það 
féll svolítið blóðsykurinn hjá mér 
og það hefur áhrif á allt. Þetta voru 
alger byrjendamistök,“ segir Ólafía 
sem er alltaf að læra og bæta sig.

„Maður er búinn að eyða allri 
orkunni í að berjast og berjast. Eðli-
lega er það því svekkjandi að ná 
ekki að komast áfram. Þegar blóð-
sykurinn fellur svona fer maður úr 
flæðinu sínu og þarf að þvinga hluti. 
Ég er alltaf með ákveðið kerfi hvern-
ig ég slæ og ég fer að sleppa skrefum 
þar og annað í þeim dúr. Þetta eru 
hlutir sem skipta máli og einbeiting 
verður ekki nógu góð.“

Mótið var svolítið upp og niður 
hjá Ólafíu en hún sá það að á góðum 

degi getur hún svo sannarlega staðið 
í þeim allra bestu.

Vantaði smá heppni
„Ef ég hefði verið smá heppin þá 
hefði ég verið með um helgina. 
Þetta var samt mjög gaman. Frábær 
umgjörð hérna og virkilega gaman 
að vera á stórmóti,“ segir Ólafía en 
hún þurfti að sinna meiri fjölmiðla-
vinnu og mæta á viðburði í aðdrag-
anda mótsins. Miklu meira umstang 
en venjulega. Hvernig gekk henni að 
glíma við það?

„Það er minni tími til að hvílast 

þegar staðan er svona. Ég fékk 
dagskrána frá umboðsmanninum 
mínum viku fyrir mótið og ég vissi 
hvað ég væri að fara út í. Ég var því 
ekkert að láta þetta pirra mig neitt 
og fannst þetta bara gaman.“

Ólafía Þórunn tekur öllu sem 
hún er að upplifa með stóískri ró. 
Hún endurskrifar íslenska golfsögu 
hvað eftir annað og virðist njóta sín 
í þessu nýja umhverfi sínu.

Gafst aldrei upp
„Ég er mjög stolt af sjálfri mér. Ég 
gafst aldrei upp þó svo það gæfi 

á bátinn. Ég var stundum reið á 
hringnum en komst svo alltaf yfir 
reiðina og hélt áfram. Þetta er ekki 
síðasta risamótið mitt. Þetta er bara 
byrjunin. Maður er alltaf að læra 
mikið og í erfiðu aðstæðunum læri 
ég mest. Ég lít á hlutina þannig að ég 
geti bara bætt mig.“

Að taka þátt í LPGA-mótaröð-
inni er mikið ferðatöskulíf. Það er 
flakkað á milli móta og næsta mót 
hjá Ólafíu hefst næsta fimmtudag. 
Hún ætlar að slaka aðeins á áður en 
hún keyrir yfir á það mót.

Alltaf sömu fötin
„Við ætlum aðeins að túristast í Chi-
cago og svo er fjögurra tíma keyrsla á 
næsta stað. Í gær fórum við í þvotta-
hús að þrífa og maður er alltaf með 
sömu fötin. Það verður flott að kom-
ast heim og geta skipt þessum fötum 
út. Ég kemst kannski heim í júlí en í 
síðasta lagi í ágúst. Það verður gott,“ 
segir Ólafía Þórunn. 
henry@frettabladid.is

Er mjög stolt af sjálfri mér
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir braut enn og aftur blað í íslenskri golfsögu er hún varð fyrsti Íslendingurinn til 
þess að taka þátt í risamóti. Hún var grátlega nálægt því að komast í gegnum niðurskurðinn.

Ólafía Þórunn leyfði sér að brosa á hringnum er vel gekk. Sérstaklega er hún 
fékk þrjá fugla í röð en þá var hún í frábærri stöðu. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég gafst aldrei upp 
þó svo það gæfi á 

bátinn. Ég var stundum reið 
á hringnum en komst svo 
alltaf yfir reiðina og hélt 
áfram.
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
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„Það er svo mikið af áhugaverðum kvenmannsflíkum sem mér finnst oft vanta í karlmannafatnað þar sem virðist um leið alltaf vera reynt að halda í það 
gamla,“ segir Guðjón Andri Þorvarðarson, nýlega útskrifaður fatahönnuður frá Listaháskóla Íslands. MYND/EYÞÓR

Hent út í 
djúpu laugina
Nýútskrifaða fatahönnuðinum Guðjóni 
Andra hefur alltaf fundist kvenmanns-
fatnaður áhugaverður. Lokalína hans var 
innblásin af klassískum herrafatnaði sem 
blandað var við kvenlega eiginleika. ➛2

      ÁSKRIFTIN 
FYLGIR ÞÉR

365ASKRIFT.is

Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á 

uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær 

sem er – því áskriftin fylgir þér.

Kynntu þér málið á 365askrift.is



Guðjón Andri Þorvarðarson 
útskrifaðist nýlega sem fata-
hönnuður frá Listaháskóla 

Íslands. Áhugi hans á tísku hófst 
þegar hann var hálfnaður með 
framhaldsskólann en þá segist 
hann hafa fengið áhuga á því 
hvernig föt væru búin til 
og hvernig þau um leið 
líta út. Eini sauma-
skapurinn sem hann 
kunni á þessum tíma 
var að stytta og þrengja 
gallabuxur. „Því ákvað 
ég að fara til Dan-
merkur í lýðháskóla 
til þess að sjá hvort 
þetta væri eitthvað 
sem ég myndi vilja 
læra og starfa við 
í framtíðinni. Sá 
skóli gerði mikið 
fyrir mig og náði að 
opna huga minn 
mjög mikið enda 
var þetta mjög 
skemmtilegur 
tími. Hópurinn 
innihélt um 
80 krakka á 
svipuðum aldri 
sem höfðu mjög 
svipuð áhugamál 
og ég kynntist 
mörgum þeirra vel.“ 
Námið í Danmörku veitti 
honum grunn sem kom 
honum inn í Listaháskól-
ann þar sem hann dvaldi 
næstu þrjú árin.

Hann segir helsta kost-
inn við námið í Listahá-
skólanum hafa verið þann 
að þar þurftu nemendur 
að taka allar ákvarðanir 
sjálfir. „Verkefnin voru 
mjög fjölbreytt og það 
fólst mikið frelsi í því að 
finna út hvernig mér 
fannst best að vinna. 
Bekkurinn var mjög 
góður og við urðum 
miklir vinir. Allar löngu 
svefnlausu næturnar 
og stressið varð miklu 
auðveldara með þessu 
æðislega fólki. Við 
fórum einnig í margar 
ferðir tengdar skól-
anum sem þjöppuðu 
hópnum mikið 
saman. Þetta eru sam-
bönd sem munu endast 
að eilífu og ég er mjög þakklátur fyrir 
að hafa kynnst þeim öllum.“

Litlu hlutirnir
Hann segir einn stóran kost við 
námið í Listaháskólanum vera þann 
að nemendum er hent beint út í 
djúpu laugina, til dæmis í tengslum 
við starfsnám hjá fyrirtækjum í París. 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Peysa úr merínóull, prjónuð á 
heimaprjónavél. Skyrta úr hör með 
belti um hálsinn til að gera háan 
víðan kraga. Buxur úr hör með 
vösum niður með skálmum.  
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Jakkinn er úr hör með stórum 
vösum og miklu ,,volume“. Vasar 
ná niður fyrir fald.
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Ljós hörjakki 
með plíser-

ingum. Langir 
vasar ná niður 

fyrir faldinn. 
Plís eringar 

framan og aftan 
til að skapa 

flæði. Buxur 
prjónaðaðar 

úr merínóull á 
heimaprjónavél.

MYND/RAGNAR 
VISAGE

Peysa úr bómull, prjónuð með 
gataprjóni úr prjónavél til að fá „see 
through effect“. Skyrtan er úr hör 
með belti um hálsinn til að gera 
háan víðan kraga. Buxur úr bómull 
prjónaðar á prjónavél.  
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is Hörjakkinn til 

vinstri er með 
plíseringum að 
framan og aftan 
til að skapa 
flæði. Hörbuxur 
með vösum 
niður með 
skálmum. 
MYND/RAGNAR 
VISAGE

og ég hef sjálfur kynnst þegar ég setti 
upp eigin tískusýningu þá eru þetta 
hlutir sem verða að vera vel gerðir, 
annars verður sýningin ekki flott. 
Það var mikið af löngum og erfiðum 
dögum og lítill tími til þess að skoða 
borgina.“

Guðjón hannar karlmannsfatnað, 
innblásinn af kvenleika að eigin 
sögn. „Ég hef seinustu ár blandað 
kvenlegum eiginleikum inn í karl-
mannsfatnað. Mér hefur alltaf fundist 
kvenmannsfatnaður miklu áhuga-
verðari. Það er svo mikið af áhuga-
verðum kvenmannsflíkum sem mér 
finnst oft vanta í karlmannsfatnað 
þar sem virðist um leið alltaf vera 
reynt að halda í það gamla. Það er þó 
að breytast í dag og ég vil bara reyna 
að leggja mitt af mörkum til þess.“

Kvenlegir eiginleikar
Lokalína hans var þannig innblásin af 
klassískum herrafatnaði sem blandað 
var við kvenlega eiginleika sem vega á 
móti. „Hún einkennist af hörjökkum 
með stóru „volume“ með ýmsum 
smáatriðum frá klassískum herrafatn-
aði í bland við kvenlega eiginleika, 
til dæmis plíseringar og mikið flæði. 
Einnig er þar að finna léttari flíkur 
úr annaðhvort prjóni eða léttu höri. 
Seinasta sumar byrjaði ég aðeins og 

Allar löngu svefn-
lausu næturnar og 

stressið varð miklu 
auðveldara með þessu 
æðislega fólki.

Guðjón Andri Þorvarðarson

fikta við prjónavélar og hafði mjög 
gaman af því. Ég gat eytt endalausum 
tíma í tilraunaferlinu í að prjóna mis-
munandi prjón, með mismunandi 
áferðum ásamt því að blanda saman 
ólíku garni.“

Næst á dagskrá er mikil vinna 
enda kostaði lokalínan skildinginn, 
segir hann. „Með vinnunni ætla ég 
að vinna í vinnumöppu sem ég get 
sent á fyrirtæki eða skóla erlendis. 
Það er einmitt planið að fara eitthvert 
út á næsta ári. Ég er ennþá að melta 
hvort mig langi frekar að fara í skóla 
eða að vinna. Einnig er ég að leita 
að prjónavél en ég hafði svo gaman 
af því að vinna við prjónavélarnar í 
skólanum að mig langar til að halda 
því áfram og fara með það eitthvað 
lengra. Svo er ég líka að reyna að finna 
auka hönnunargigg með þessu öllu.“

„Þar vann ég bæði hjá Acne Studios 
og Sharon Wauchop. Hjá Sharon var 
ég aðallega að gera tækniteikningar 
ásamt því að fara í alls konar sendi-
ferðir. Hjá Acne starfaði ég vikuna 
fyrir tískusýningu þeirra sem var 
mjög skemmtilegt. Þar var ég helst að 
gera litlu hlutina sem hljómar eins og 
það skipti ekki miklu máli. En eins 
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Eignamiðlun hefur til 
sölu glæsilegt og mikið 
endurnýjað einbýlishús 
við Bergstaðastræti 79.
Húsið stendur hátt uppi í lóðinni 
og fallegt útsýni er af svölum. Inn-
byggður bílskúr fylgir húsinu. 
1. hæð: Þrjár samliggjandi stofur, 
þar af ein borðstofa, eldhús, gesta-
snyrting, hol og forstofa. 
2. hæð: Fjögur svefnherbergi, bað-
herbergi og hol. 
Kjallari: Þvottahús með sturtu og 
gott geymslurými.

Risloft er yfir öllu húsinu sem 
er í dag svefnherbergi/fjölskyldu-
rými.

Húsinu hefur verið vel við 
haldið og það mikið endurnýjað í 
upprunalegum stíl á síðustu 10-12 
árum, meðal annars hefur verið 
byggt við húsið, steyptar tvennar 
flísalagðar svalir með steyptum 
veggjum, húsið málað og gler og 
gluggar hafa verið endurnýjuð. 
Sunnan við húsið hefur verið 

útbúin stór flísalögð verönd með 
steyptum heitum potti. Að innan 
er búið að endurnýja eldhús, snyrt-
ingu, gólfefni, rafmagn og fleira.

Falleg grasflöt og lauftré eru á 
lóðinni og skipt hefur verið um 
jarðveg, dren og fleira.

Bílskúrinn er ofan við húsið, 
hann er innbyggður og með raf-
magni og hita.

Góð innkeyrsla er upp með hús-
inu að norðan og austan og góð 
bílastæði. Innkeyrsla/bílastæði 
eru hellulögð með lýsingu.

Glæsieign við Bergstaðastræti

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fallegt og vel skipulagt 203,1 m2 endaraðhús með innbyggðum bílskúr á góðum stað efst 
í hlíðum Krikahverfis í Mosfellsbæ. Gott skipulag. Frábær staðsetning. Fallegt útsýni. 
Hellulagt bílaplan. Stórar verandir. Eignin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu, sjónvarpshol, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr.   
V. 74,9 m.

279,7 m2 sérhæð á tveimur hæðum sem 
hefur verið breytt í tvær íbúðir. 140 m2 
, 4ra herbergja sérhæð með 27,1 m2 
bílskúr ásamt 112,5 m2, 5 herbergja íbúð 
á jarðhæð í tvíbýlishúsi við Litlakrika 39 
í Mosfellsbæ.  Í húsinu er einnig 60,1m2 
íbúð sem ekki er í sölu. Vinsæl staðsetnig 
miðsvæðis í Mosfellsbæ. Stutt í skóla og 
þjónustu.  V. 79,8 m.

Litlikriki 52 - 270 Mosfellsbær

Litlikriki 39 - 270 Mosfellsbær

Opið hús í dag mánudag frá kl. 16:30 til 17:00 
168,1 m2 íbúð á tveimur hæðum við Skógarás 
1 í Reykjavík. Birt stærð eignarinnar eru 168,1 
m2, þar af íbúð á 3. hæð 110,5 m2 og íbúðar-
herbergi í risi 57,6 m2. Eignin skiptist í: Neðri 
hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Efri 

hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherbergi og geymslu.  V. 49,9 m.

193 m2 einbýlishús á pöllum með bílskúr. 
Eignin skiptist í fimm svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, 
forstofu, hol,  eldhús, stofu og borðstofu. 
Eignin er skráð 193 m2, þar af íbúðarrými 
153 m2 og bílskúr 40 m2. V. 49,0 m.

Hraunbraut 11 - 200 Kópavogur

Skógarás 1 - 110 Reykjavík Vallargerði 2 -200 Kópavogur 

 
84,3 m2, 3ja herbergja risíbúð í tvíbýlishúsi 
við Vallargerði 2 í Kópavogi. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, hol, eldhús, stofu og 
borðstofu.  V. 38,0 m.

Lindarberg 64 - 221 Hfj

 
255 m2 raðhús með aukaíbúð í kjallara og 
bílskúr við Lindarberg 64 í Hafnarfirði. Um er 
að ræða 255.0 fm 6 herb. parhús í Setberg-
slandi, sem skipt hefur verið í tvær íbúðir.  
Eignin er skráð 255 m2, þar af íbúðarhluti á 
hæð 116,4 m2, íbúðarherbergi í kjallara 108,1 
m2 og bílskúr 30,5 m2. V. 74,9 m.

Ástu-Sólliljugata 32 - 270 Mos

 
Nýtt fullbúið 179,8 m2 raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr.  Á jarðhæð eru 2 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi 
og fataherbergi. Á efri hæðinni er bílskúr, 
forstofa, geymsla, gestasnyrting, eldhús og 
stofa. V. 64.750.000 kr

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 
18:00 125,2 m2 4ra herbergja raðhús á 
tveimur hæðum ásamt tveimur bílastæðum 
í bílageymslu við Ásholt 10 í Reykjvík. Eignin 
skiptist í Jarðhæð: forstofa, gestasnyrting, 
eldhús, stofa og borðstofa. Efri hæð: þrjú 
svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. 

Sérgeymsla í kjallara í sameign. Stór sameiginlegur garður með timburverönd og leiktækjum. 
Góð staðsetning rétt við miðbæinn í húsi byggðu árið 1990. V. 62,5 m.

Ásholt 10 - 105 Reykjavík 

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 þriðjudaginn 4. júlí frá kl. 16:30 
til 17:00 94,3 m2, 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi af opnum svalagangi á efstu hæð. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. 
Sérgeymsla á jarðhæð og sér bílastæði í 

opinni bílageymslu. Verið er að mála húsið að utan, skipta um rennur og skipta um þær rúður 
sem kominn var tími á skipa um, búið er að greiða fyrir þessa framkvæmd. V. 40,7 m.

Laxatunga 10 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 4. júlí frá kl. 17:30 til 
18:00 Mjög fallegt og vel skipulagt 243,5 m2 
endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr.  
Vönduð gólfefni, innréttingar og tæki.  Innfelld 
lýsing. Hiti er í gólfum. Steypt bílaplan. Tvær 
timburverandir og tvennar svalir. Fallegt 
útsýni. Eignin skiptist í: Neðri hæð: Forstofa, 

gestasnyrting, eldhús, stofa, borðstofa, bílskúr og geymsla. Efri hæð: Fjögur svefnherbergi, 
sjónvarpshol, baðherbergi og þvottahús. V. 77,9 m.

Laufengi 8 - 112 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 
Fallegt 187,3 m2 einbýlishús á einni hæð 
þar af 28 m2 bílskúr. Húsið stendur á 1.228 
m2 fallegri lóð. hellulagt bílaplan og gróinn 
garður. Frábær staðsetning rétt við skóla og 
íþróttasvæðið í Mosfellsbæ. Stutt í alla verslun 
og þjónustu í miðbæ Mosfellsbæjar. V. 66,9 m.

Lágholt 1 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

Laus strax Laus strax

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Húsið hefur verið mikið endurnýjað síðustu ár í upprunalegum stíl.

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Í Löggildingarnámi  
892 8778

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

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

Framúrskarandi vörumerki 6

Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu 
sem þeir kjósa eða passar betur 
við þeirra eigið markaðsefni. 
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OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júlí kl 17.30-18.00

Kirkjuvellir 5    221 Hafnarfirði 40.900.000

Glæsilegt 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi. Í eigninni eru 3 svefn-
herbergi, eldhús, stofa, baðherbergi og forstofa. Í sameign er 6,8 fm geymsla. 
Út frá stofu eru góðar útsýnissvalir sem snúa í vestur. Stutt er í skóla, leikskóla, 
íþróttaaðstöðu og sund ásamt helst verslunum.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 108,6 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. júlí kl. 17:30-18:00

Grenimelur 22    107 Reykjavík 39.900.000

Mjög góð og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í þríbýli. Eldhús með vandaðri 
innréttingu og tækjum, fallega innréttað og flísalagt baðherbergi, 2 svefnherbergi 
og rúmgóð stofa. Gólfefni eru flísar og parket. Íbúðin er staðsett í kjallara en björt 
og vel skipulögð. Framkvæmdir standa yfir á þaki sem greiddar eru af seljanda. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 

Stærð: 96,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3.júlí  kl. 18.30-19.00

Langalína 13   210 Garðabæ 53.900.000

Glæsileg og björt  4ra herbergja íbúð með verönd og svölum í góðu lyftuhúsi. 
Sérmerkt stæði í lokuðu bílastæðihúsi  fylgir íbúðinni.  Fallegar sérsmíðar inn-
réttingar og vönduð eldhústæki.  Gólfefni eru parket og flísar. Stutt í leikskóla, 
skóla og fallegar göngu/hjólaleiðir. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 4     Stærð: 128,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. júlí kl. 17.30-18.00

Stigahlíð 2    105 Reykjavík 47.000.000

Falleg, björt og vel skipulögð, 3-4 herbergja íbúð ásamt geymslurisi með 
studíóíbúð í útleigu. Glæsilegt útsýni yfir borgina, Perluna, Hallgrímskirkju og 
Snæfellsjökul. Búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi. Skolplagnir voru 
endurnýjaðar árið 2013. Þak og þakgluggar voru endurnýjaðir árið 2015.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 3     Stærð: 114,8 m2

EINSTAKT HÚS! Arkitektahannað einbýlishús á tveimur hæðum. Stofur m/útgengt 
á verönd, eldhús, þvottahús og snyrting á aðalhæð. Glæsilegur beinn stigi liggur 
að fjölskyldurýminu á efri hæð, þar sem einnig eru 2 svefnherbergi (voru áður 3), 
baðherbergi og útgengt á pall með heitum potti. 36 fm. bílskúr og hiti í aðkeyrslu.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Fagraberg 14  221 Hafnarfirði 89.900.000

Herbergi: 3-5      Stærð: 268,5 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695

Mikið endurnýjuð og einkar vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á besta stað í 
Hraunbænum rétt við þjónustukjarnann. Íbúðin var mikið tekin í gegn árið 
2004 og nú nýlega hafa allir skápar verið endurnýjaðir. Rúmgóð stofa með 
suðvestursvölum og tvö svefnherbergi. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Hraunbær 146  110 Reykjavík 33.700.000

Herbergi: 3-5      Stærð: 88,1 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júlí kl. 18:30-19:00 OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júlí kl. 17:30-18:00

Fornhagi 21   107 Reykjavík

Rúmgóð 3ja herb. íbúð í kjallara í fjórbýli, sérinngangur. Íbúðin er með tveimur 
samliggjandi stofum og svefnherbergi. Gluggi er á eldhúsi og baðherbergi. 
Rúmgóður gangur og geymsla er innan íbúðar. Þvottahús er í sameign með 
sértengi ásamt hjóla-og vagnageymslu.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 79,8 m2

37.500.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Þverholt 22   105 Reykjavík

Björt 3ja herb. íbúð á 3.hæð með stæði í bílageymslu. Snyrtileg sameign. Eldhús 
er opið að hluta við stofu. Hvít innrétt., stálofn og stáluppþvottavél. Útgengi út á 
svalir í vestur frá borðstofu. Parket á gólfi og flísar á gólfi á baðherb. Sameiginl. 
þvottahús með sértengi, sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 74,4 m2

42.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3.júlí. kl 17.00-17.30

Sogavegur 123    108 Reykjavík 50.900.000 

Björt 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum við Sogaveg í Reykjavík. Á fyrstu hæð 
er samliggjandi stofa og borðstofa, eldhús, gestabaðherbergi og þvottahús. Á efri 
hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi, eignin er nokkuð stærri að grunnfleti 
þar sem hluti af íbúðinni er undir súð. Möguleiki að taka minni eign upp í kaupverð. 
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 120 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. júlí kl. 17.00-17.30

Suðurholt 1    220 Hafnarfirði 67.900.000 

Falleg og björt efri sérhæð ásamt stúdíóíbúð í kjallara við Suðurholt í Hafnarfirði. 
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, 
þvottahús, stúdíóíbúð í kjallara og geymslu. Íbúðin er 174.2 fm, bílskúr er 29.7 fm, 
samtals er eignin 203.9 fm. Möguleiki að taka minni eign upp í kaupverð. 
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 202 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júlí kl.17:30 - 18:00

Hrísmóar 4    210 Garðabæ

Glæsileg 4ra til 5 herbergja penthouse íbúð á tveimur hæðum með stórum þak 
svölum í góðu lyftuhúsi. Sérmerkt stæði í bílakjallara sem fylgir íbúðinni. Alls er 
íbúðin skráð 112,7 fm og skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, rúmgott baðherbergi, 
þvottaherbergi innaf baðherbergi, aðalrými með stofu, borðstofu, sjónvarpshorni 
og eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Stærð: 112,7 m2

49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. júlí kl.17:30 - 18:00

Drápuhlíð 30    105 Reykjavík

Falleg og björt 4 herbergja sérhæð í Drápuhlíð, með sérstæðum bílskúr og auka 
3 herbergja íbúð í risi. Eign sem býður upp á mikla möguleika! Frábær eign sem 
skiptist þannig; íbúð á hæð 108,4 fm, íbúð í risi 29,9 fm, bílskúr 24,5 fm.Risíbúðin 
er 3ja herbergja og er í útleigu. Geymsla og sameiginlegt þvottahús er í sameign á 
jarðhæð hússins. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Stærð: 171,2 m2

66.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júlí kl. 17.30-18.00

Langalína  2    210 Garðabæ 35.900.000

Falleg, björt  og rúmgóð  2ja herbergja íbúð með sérmerktu stæði 
í lokaðri bílageymslu.  Góðar suðursvalir  sem snúa inn í garðinn  í 
góðu  lyftuhúsi í Sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðin er skráð sam-
tals 69,7 fm. og þar af er geymsla í sameign skráð 6,4 fm
Allar innréttingar eru samræmdar í íbúðinni. Gólfefni eru harðparket 
og flísar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í leikskóla, skóla og 
fallegar gönguleiðir við sjávarsíðuna.  
    
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 2     Stærð: 69,7 m2

Fasteignasalan TORG kynnir: 82,2 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi 
við Reyrengi í Reykjavík.  Eignin er með paketi á gólfum í alrýmum og herbergjum, 
flísar á baðherbergi.  Verslunarmiðstöðin Spöngin og íþróttamiðstöðin Egilshöll í 
göngufæri.    
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Reyrengi 2   112 Reykjavík 36.900.000

Herbergi: 3      Stærð: 82,2 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. Júlí kl. 18:00-18:30

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is
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Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Glæsileg 121,0 fm. efri hæð með tvennum flísa-
lögðum svölum, glæsilegum þremur samliggjandi 
stofum og fallegu útsýni á frábærum stað í 
miðborginni. Íbúð á hæð er 113,6 fm., geymslur 
í kjallara eru 7,5 fm. og bílskúr er 26,2 fm., sam-
tals 147,3 fm. Fallegir stórir útbyggðir gluggar til 
vesturs úr einni stofu og útgengi á litlar flísalagðar 
svalir til vesturs úr annarri.  Nýlegar innréttingar eru 
í eldhúsi. Tvö herbergi. Bæði íbúðin að innan og 
húsið að utan hafa verið mikið endurnýjuð og eru í 
góðu ástandi.

Verð 74,9 millj.

Vandað og glæsilegt 374,3 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum, að meðtöldum tvöföldum 
bílskúr, á einstökum útsýnisstað í suðurhlíðum 
Kópavogs.  Eignin stendur efst og innst neðan 
við götu sem er lokuð og róleg botngata, og 
vísar á móti suðri.  Allar innréttingar, gólfefni 
og loftaklæðningar eru afar vandaðar úr kirsu-
berjaviði. Á efri hæð hússins er mjög mikil loft-
hæð og innfelld lýsing í loftum.  Mögulegt væri 
að gera aukaíbúð í hluta neðri hæðar hússins.  
<B>Húsið er teiknað af Hildigunni Haralds-
dóttur og fékk hönnunarverðlaun Kópavogs 
árið 1994. 

Verð 139,9 millj.

Fjólugata. Glæsileg efri hæð ásamt bílskúr.

Hólahjalli – suðurhlíðar Kópavogs. Einbýlishús á einstökum útsýnisstað. 

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 110,3 fm.  íbúð 
á 2. hæð að meðtaldri sér geymslu í kjallara í 
nýviðgerðu og nýmáluðu fjölbýlishúsi auk 16,2 fm. 
bílskúrs.  Íbúðin er öll nýlega uppgerð hið innra. 
Stofa með útsýni yfir Garðabæinn, að Álftanesi, til 
sjávar og að Snæfellsjökli. Eldhús með nýjum inn-
réttingum. Fjögur svefnherbergi. Snyrtileg sameign. 
Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og 
íþróttasvæði.  

Verð 51,9 millj.

Vel skipulögð 103,5 fm.  íbúð á 2. hæð að meðt. 
sér geymslu. Gluggar í þrjár áttir. Rúmgóðar 
flísalagðar svalir til suðvesturs. Sér bílastæði í 
lokaðri og upphitaðri bílageymslu með aðgengi 
að þvottastæði. Stofa með gólfsíðum gluggum, 
nýtt sem setustofa og borðstofa. Tvö rúmgóð her-
bergi. Húsið að utan er klætt með áli, viðhaldslítið.  
Stigahús er allt nýendurnýjað með nýjum teppum á 
stigum og nýmálað.  

Laus til afhendingar fljótlega. 
Verð 44,9 millj.

Nýinnréttuð um 400,0 fm. húseign með leyfi fyrir 
rekstri gistiheimilis á 826,3 fm. lóð á frábærum 
stað í miðborginni. Eignin hefur öll verið endurnýjuð 
hið innra á sl. tveimur árum. Húsið selst með öllu 
innbúi og bókunum fram í tímann.
Í húseigninni eru 9 íbúðir, allar með sér eldhúsi og 
sér baðherbergi.  Um er að ræða 6 stúdíóíbúðir, 
tvær 2ja herbergja íbúðir og eina stóra íbúð á 
tveimur hæðum með þrennum svölum.  Í kjallara 
hússins eru auk íbúða, forstofa, starfsmanna-
astaða, þvottaherbergi og baðherbergi auk ræsti-
kompu. Bílskúr og geymsla eru á lóð hússins og 
ný verönd til suðurs. 
Aðkoma að eigninni er bæði frá Sóleyjargötu 
og Njarðargötu og næg bílastæði eru við 
Sóleyjargötuna.

Lyngmóar - Garðabæ. 5 herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Naustabryggja –  3ja herbergja íbúð 

Glæsileg 151,6 fm. útsýnisíbúð með yfirbyggðum 
suðursvölum á 1. hæð (2. hæð frá Skúlagötu) í 
þessu glæsilega fjölbýlishúsi á sjávarkambinum 
auk tveggja sér geymslna í kjallara og sér bíla-
stæðis í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta. Stór og björt 
stofa með gólfsíðum gluggum. Sjónvarpshol með 
útgengi á svalir. Opið eldhús með stórri eldhúseyju. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Fallegt útsýni til 
norðurs út á sundin, að Esjunni og víðar.

Verð 83,9 millj.

tVirkilega glæsilegt 133,1 fm. sumarhús á tveimur 
hæðum auk 20,0 fm. geymslu “gestahúss” á 
mjög fallegri og skógi vaxinni 6.111 fm. eignarlóð 
í landi Hvamms í Skorradal.  Eldhúsinnrétting er 
ný, með graníti á borðum og vönduðum tækjum.  
Fjögur svefnherbergi eru í húsinu og ný rúm fyrir 
12 manns.  Kvistað olíuborið eikarparket er á 
gólfum. Rafmagnskynding er í húsinu en það er 
þó upphitað með gólfhitalögnum. Geymsluhús 
væri auðveldlega hægt að innrétta sem gestahús 
eða gufubaðshús en það er fullbúið að utan og 
innan með góðum gluggum en án gólfefna.  Stórar 
verandir eru í kringum húsið og er heitur pottur 
með skjólveggjum og lýsingu í kringum á hluta 
verandar.

Vatnsstígur. Glæsileg og vel innréttuð íbúð með yfirbyggðum suðursvölum.

Skorradalur – Glæsilegt sumarhús á eignarlóð.Sóleyjargata - Heil húseign með leyfi fyrir rekstri gistiheimilis.

Glæsilegt og vel skipulagt 321,8 fm. sérbýli að 
meðt. 33,0 fm. bílskúr á sjávarlóð á Arnarnesi í 
Garðabæ. Aukin lofthæð er á efri hæð og vand-
aðar innréttingar og tæki. Búið er að útbúa séríbúð 
í hluta neðri hæðar sem er 77,3 fm. að stærð með 
sérinngangi, en lítið mál að sameina aftur stærri 
íbúðinni. Glæsilegt eldhús með útgengi á svalir. 
Rúmgóð stofa með arni.  Hjónasvíta. Suðurverönd 
með heitum potti.
Glæsilegt útsýni er úr stofum og af svölum yfir 
voginn og til vesturs.

Verð 125,0 millj. 

71,8 fm. parhús á einni hæð að meðtöldum 23,7 
fm. frístandandi bílskúr við Hörgatún í Garðabæ. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, eitt 
herbergi og baðherbergi. Nýlegt eikarparket er á 
holi, stofu og herbergi. Möguleiki er að stækka 
húsið verulega. Hús er klætt að utan með Steni 
klæðningu og þak hefur verið endurnýjað. 

Verð 37,9 millj.

Súlunes – Arnarnesi Garðabæ

Hörgatún – Garðabæ. Parhús

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  

Stórglæsilegt og algjörlega endurnýjað 320,0 fm. 
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað 
við Laugardalinn. Eignin er öll verið endurnýjuð hið 
innra og ytra á vandaðan og smekklegan hátt á sl. 
3 mánuðum og skipulagi hússins verið breytt þó 
nokkuð.  Eldhús með nýjum HTH innréttingum. 
Rúmgóðar stofur með útgengi á skjólsælar svalir 
til suðurs. Stór sjónvarpsstofa. Hjónasvíta og 
unglingasvíta. Öll gólf er lögð fallegu sjónfloti, utan 
baðherbergja sem eru flísalögð. Að utan hefur 
húsið allt verið múrviðgert og málað auk þess sem 
lóðin hefur verið endurnýjuð að stórum hluta.  

Laugarásvegur 44. Glæsilegt einbýlishús.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

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



Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 274,4 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. Húsið stendur 
hátt upp í lóðinni og fallegt útsýni er af svölum. Innbyggður bílskúr fylgir húsinu.  Húsið skiptist m.a. í þrjár 
samliggjandi stofur, þar af ein borðstofa, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu og fjögur herbergi. Auk þess er 
risloft yfir húsinu sem er í dag svefnherbergi/fjölskyldurými. Húsið hefur verið mikið endurnýjað í upprunalegum 
stíl á síðustu 10-12 árum m.a. hefur verið byggt við húsið. Tvennar steyptar flísalagðar svalir og stór verönd með 
heitum potti. V. 210 m. Nánari upplýsingar veita: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093 og Sverrir Kristinsson,  
sverrir@eignamidlun.is  

Einstök íbúð, hæð og ris í virðulegu og vel uppgerðu húsi í rólegri götu í hjarta Reykjavíkur. Frábær staðsetning, 
mikið útsýni, fallegur garður, garðhús sem notað hefur verið vinnustofa og bíður upp á mikla möguleika, næg 
bílastæði. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Á efri hæð er vinnurými og rúmgott svefn-
rými með stórum útsýnissvölum. Eignin mælist 85 fm en gólflötur hennar er töluvert stærri.  
Opið hús mánudaginn 3. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 65,9 m. 

BERGSTAÐASTRÆTI 79, 101 REYKJAVÍK

KÁRASTÍGUR 8, 101 REYKJAVÍK

Vel skipulagt og gott þriggja herbergja samtals 100 fm parhús á einni hæð með bílskúr. Stór verönd í garði. Eignin 
skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi. Hiti er í bílaplani fyrir framan bílskúr. Opið hús mánudaginn 
3. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 48,9 m.

Góð 132 fm neðri sérhæð í tvíbýli við Baughús 20 í Grafarvogi. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, eldhús, 
baðherbergi og tvö herbergi (möguleiki er á þriðja herberginu). Íbúðin hefur talsvert verið endurnýjuð. Sér garður og 
timburverönd. Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 49,5 m.

Fallegt endaraðhús í Litlakrika í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, tvö baðher-
bergi, þvottaherbergi, forstofu og bílskúr. Fallegur garður. Eignin er laus við kaupsamning.  
Bókið skoðun hjá: Gunnar J. Gunnarsson s. 695 2525 eða Andra Guðlaugssyni lg.fs. s. 662 2705.  
V. 74,9 m. Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45.

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja- 4ra herbergja 96 fm íbúð á 3. hæð (efstu).  Íbúðin skiptist í hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi (voru áður þrjú). Suðursvalir eru útaf stofu. Íbúðin hefur töluvert verið 
endurnýjuð á s.l. árum s.s. gólfefni (parket og flísar), baðherbergi og eldhúsinnrétting. V. 47,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45.

FANNAFOLD 153, 112 REYKJAVÍK

BAUGHÚS 20, 112 REYKJAVÍK

LITLIKRIKI 52, 270 MOSFELLSBÆR MARKLAND 16 108 REYKJAVÍK

REYNIMELUR 62, 
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og rúmgóð samtals 176,4 fm efri sérhæð 
með bílskúr í Vesturbænum. Sér inngangur. Arinn í stofu. 
Tvennar svalir. Vel skipulögð hæð. Stofa, borðstofa, 
fjögur herbergi, baðherbergi og snyrting.  
Frábær staðsetning í Vesturbænum. Nánari uppl. veitir:  
Magnea S. Sverrisdóttir lögg. fasteignasali s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is  V. 81,5 m 

KVISTHAGI 3, 
107 REYKJAVÍK

 
79,1 fm 3ja - 4ra herb. vel hönnuð og björt þakíbúð með 
mikilli lofthæð og fallegu útsýni til sjávar. Íbúðin skiptist 
m.a. í samliggjandi stofu og borðstofu og tvö herbergi. 
Svalir útaf stofu. Tréstigi er úr stofu uppá aukaloft þar 
sem er vinnuaðstaða.  
Opið hús fimmtudaginn 6. júlí milli 17:15 og 17:45. 
V. 46,9 m.

MOSARIMI 5, 
112 REYKJAVÍK

 
Mjög góð 80,7 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð með sér inn-
gangi í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús og 
tvö herbergi. Geymsla er innan íbúðar. Svalir útaf stofu. 
Um er að ræða snyrtilega og góða íbúð í nágrenni við 
skóla og leikskóla. V. 34,9 m.

KAPLASKJÓLSVEGUR 61, 
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum. Auk þess 
fylgir herbergi í kjallara. Nýleg innrétting er í eldhúsi. 
Svalir. Örstutt í leikskóla, sundlaug og þjónustu. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Opið hús mánudaginn 3. júlí milli 
17:15 og 17:45. V. 56,9 m. 

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 24A, 
101 REYKJAVÍK

 
Lítið íbúðarhús við eina fallegustu götu Reykjavíkur.  
Um er að ræða forskalað 134,8 fm 6 herbergja timburhús 
á tveimur hæðum á eftirsóttum stað í hjarta miðborgar-
innar. Húsið skiptist m.a. í stofu, eldhús, fimm herbergi, 
baðherbergi og snyrtingu. V. 69,9 m. 

DALALAND 7, 
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 79,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Dalaland 
í Fossvogi. Íbúðin er upprunalega teiknuð sem 4ra her-
bergja. Björt stofa með útgangi á rúmgóðar suðursvalir. 
Tvö herbergi með skápum. Um er að ræða fallega eign í 
vel viðhöldnu húsi á eftirsóttum stað. V. 44,9 m.

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

LINDARBERG 64,
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Höfum fengið í sölu 255 fm 6 herb. parhús við Lindarberg 
í Setbergslandi, sem skipt hefur verið í tvær íbúðir. Góður 
innbyggður bílskúr. Eignin er laus við kaupsamning. Bókið 
skoðun hjá: Andra Guðlaugssyni lg.fs. s. 662 2705 eða 
Brynjari Þ. Sumarliðasyni lg.fs. s. 896 1168. V. 74,9 m.

ENGIHJALLI 1, 
200 KÓPAVOGUR

 
Snyrtileg 4ra herbergja97,4 fm íbúð á 4. hæð við  
Engihjalla í Kópavogi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og þrjú 
herbergi. Svalir til vesturs. Sameiginlegt þvottahús er 
á hæðinni. Um er að ræða bjarta eign með góðu útsýni 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. V. 32,9 m.

VALLARGERÐI 2, 
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg 84,3 fm 3ja herbergja risíbúð við Vallargerði í 
Kópavogi. Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými. Tvö 
herbergi. Björt stofa með suðursvölum útaf. Um er að 
ræða snyrtilega eign á fallegum stað í næsta nágreni við 
Sundlaug Kópavogs. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Bókið skoðun hjá: Brynjari Þ. Sumarliðasyni lg fs. s. 896 
1168 eða Andra Guðlaugssyni lg.fs. s. 662 2705. V. 38 m.

HRAUNBRAUT 11, 
200 KÓPAVOGUR

 
Einbýlishús við Hraunbraut í Kópavogi. 153 fm á þremur 
pöllum auk 40 fm bílskúr, samtals 193 fm. Aukaíbúð er á 
neðstapalli. 950 fm leigulóð. Eignin þarfnast viðgerða/
viðhalds/endurbóta að innan sem utan. Eignin er laus 
við kaupsamning. Bókið skoðun hjá Andra Guðlaugssyni 
lg.fs. s. 662 2705 eða Brynjari Þ. Sumarliðasyni  
s. 896 1168. V. 49 m.

Mjög falleg og rúmgóð 90,6 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi við Njálsgötu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu 
með svölum útaf og tvö góð herbergi. Eldhús með borðkrók. Falleg tvöföld hurð er á milli stofu og eldhúss.  
Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 46,9 m.

NJÁLSGATA 82, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 162,3 fm eign á þremur hæðum við Nýlendugötu í Vesturbænum. Um er að ræða tvær 
hæðir auk kjallara en húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Í risi er 
falleg stofa með kamínu og útgangi á góðar svalir. Fallegt útsýni. Fallegur garður. V. 69,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45.

NÝLENDUGATA 43, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

Fallegt og vel skipulagt 276,6 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða hornhús. Húsið 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Öll rými eru rúmgóð. Aðkoma 
er góð og garður gróinn og fallegur. Stutt er í verslun og þjónustu, sundlaug, skóla og fl. Bókið skoðun hjá: Kjartani 
Hallgeirssyni lögg. fasteignasala s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is. V. 94,9 m.  
Opið hús mánudaginn 3. júlí milli 17:15 og 17:45.

SUÐURMÝRI 18, 170 SELTJARNARNES

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Höfum fengið til sölu húseignina við Njálsgötu 64 í Reykjavík. Eignin er samtals 453,8 fm og er á fjórum hæðum auk 
rishæðar. Þrjár íbúðir eru á 2. – 4. hæð hússins og verslun, veitinga eða skrifstofurými á jarðhæð. Geymslur eru í risi 
en það rými býður uppá möguleika til breytinga. Íbúðirnar eru 4ra herbergja. Tvennar svalir. Jarðhæð skiptist í tvö 
rými með baðherbergi og snyrtingu. Lyfta er í húsinu. Eignin býður uppá mikla möguleika. 

Nánari upplýsingar veita: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is og  
Hilmar Þ. Hafsteinsson lg. fasteignasali s. 824 9098. 

HEIL HÚSEIGN. NJÁLSGATA 64, 101 REYKJAVÍK
 



Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 274,4 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. Húsið stendur 
hátt upp í lóðinni og fallegt útsýni er af svölum. Innbyggður bílskúr fylgir húsinu.  Húsið skiptist m.a. í þrjár 
samliggjandi stofur, þar af ein borðstofa, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu og fjögur herbergi. Auk þess er 
risloft yfir húsinu sem er í dag svefnherbergi/fjölskyldurými. Húsið hefur verið mikið endurnýjað í upprunalegum 
stíl á síðustu 10-12 árum m.a. hefur verið byggt við húsið. Tvennar steyptar flísalagðar svalir og stór verönd með 
heitum potti. V. 210 m. Nánari upplýsingar veita: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093 og Sverrir Kristinsson,  
sverrir@eignamidlun.is  

Einstök íbúð, hæð og ris í virðulegu og vel uppgerðu húsi í rólegri götu í hjarta Reykjavíkur. Frábær staðsetning, 
mikið útsýni, fallegur garður, garðhús sem notað hefur verið vinnustofa og bíður upp á mikla möguleika, næg 
bílastæði. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Á efri hæð er vinnurými og rúmgott svefn-
rými með stórum útsýnissvölum. Eignin mælist 85 fm en gólflötur hennar er töluvert stærri.  
Opið hús mánudaginn 3. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 65,9 m. 

BERGSTAÐASTRÆTI 79, 101 REYKJAVÍK

KÁRASTÍGUR 8, 101 REYKJAVÍK

Vel skipulagt og gott þriggja herbergja samtals 100 fm parhús á einni hæð með bílskúr. Stór verönd í garði. Eignin 
skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi. Hiti er í bílaplani fyrir framan bílskúr. Opið hús mánudaginn 
3. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 48,9 m.

Góð 132 fm neðri sérhæð í tvíbýli við Baughús 20 í Grafarvogi. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, eldhús, 
baðherbergi og tvö herbergi (möguleiki er á þriðja herberginu). Íbúðin hefur talsvert verið endurnýjuð. Sér garður og 
timburverönd. Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 49,5 m.

Fallegt endaraðhús í Litlakrika í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, tvö baðher-
bergi, þvottaherbergi, forstofu og bílskúr. Fallegur garður. Eignin er laus við kaupsamning.  
Bókið skoðun hjá: Gunnar J. Gunnarsson s. 695 2525 eða Andra Guðlaugssyni lg.fs. s. 662 2705.  
V. 74,9 m. Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45.

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja- 4ra herbergja 96 fm íbúð á 3. hæð (efstu).  Íbúðin skiptist í hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi (voru áður þrjú). Suðursvalir eru útaf stofu. Íbúðin hefur töluvert verið 
endurnýjuð á s.l. árum s.s. gólfefni (parket og flísar), baðherbergi og eldhúsinnrétting. V. 47,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45.

FANNAFOLD 153, 112 REYKJAVÍK

BAUGHÚS 20, 112 REYKJAVÍK

LITLIKRIKI 52, 270 MOSFELLSBÆR MARKLAND 16 108 REYKJAVÍK

REYNIMELUR 62, 
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og rúmgóð samtals 176,4 fm efri sérhæð 
með bílskúr í Vesturbænum. Sér inngangur. Arinn í stofu. 
Tvennar svalir. Vel skipulögð hæð. Stofa, borðstofa, 
fjögur herbergi, baðherbergi og snyrting.  
Frábær staðsetning í Vesturbænum. Nánari uppl. veitir:  
Magnea S. Sverrisdóttir lögg. fasteignasali s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is  V. 81,5 m 

KVISTHAGI 3, 
107 REYKJAVÍK

 
79,1 fm 3ja - 4ra herb. vel hönnuð og björt þakíbúð með 
mikilli lofthæð og fallegu útsýni til sjávar. Íbúðin skiptist 
m.a. í samliggjandi stofu og borðstofu og tvö herbergi. 
Svalir útaf stofu. Tréstigi er úr stofu uppá aukaloft þar 
sem er vinnuaðstaða.  
Opið hús fimmtudaginn 6. júlí milli 17:15 og 17:45. 
V. 46,9 m.

MOSARIMI 5, 
112 REYKJAVÍK

 
Mjög góð 80,7 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð með sér inn-
gangi í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús og 
tvö herbergi. Geymsla er innan íbúðar. Svalir útaf stofu. 
Um er að ræða snyrtilega og góða íbúð í nágrenni við 
skóla og leikskóla. V. 34,9 m.

KAPLASKJÓLSVEGUR 61, 
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum. Auk þess 
fylgir herbergi í kjallara. Nýleg innrétting er í eldhúsi. 
Svalir. Örstutt í leikskóla, sundlaug og þjónustu. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Opið hús mánudaginn 3. júlí milli 
17:15 og 17:45. V. 56,9 m. 

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 24A, 
101 REYKJAVÍK

 
Lítið íbúðarhús við eina fallegustu götu Reykjavíkur.  
Um er að ræða forskalað 134,8 fm 6 herbergja timburhús 
á tveimur hæðum á eftirsóttum stað í hjarta miðborgar-
innar. Húsið skiptist m.a. í stofu, eldhús, fimm herbergi, 
baðherbergi og snyrtingu. V. 69,9 m. 

DALALAND 7, 
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 79,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Dalaland 
í Fossvogi. Íbúðin er upprunalega teiknuð sem 4ra her-
bergja. Björt stofa með útgangi á rúmgóðar suðursvalir. 
Tvö herbergi með skápum. Um er að ræða fallega eign í 
vel viðhöldnu húsi á eftirsóttum stað. V. 44,9 m.

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

LINDARBERG 64,
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Höfum fengið í sölu 255 fm 6 herb. parhús við Lindarberg 
í Setbergslandi, sem skipt hefur verið í tvær íbúðir. Góður 
innbyggður bílskúr. Eignin er laus við kaupsamning. Bókið 
skoðun hjá: Andra Guðlaugssyni lg.fs. s. 662 2705 eða 
Brynjari Þ. Sumarliðasyni lg.fs. s. 896 1168. V. 74,9 m.

ENGIHJALLI 1, 
200 KÓPAVOGUR

 
Snyrtileg 4ra herbergja97,4 fm íbúð á 4. hæð við  
Engihjalla í Kópavogi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og þrjú 
herbergi. Svalir til vesturs. Sameiginlegt þvottahús er 
á hæðinni. Um er að ræða bjarta eign með góðu útsýni 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. V. 32,9 m.

VALLARGERÐI 2, 
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg 84,3 fm 3ja herbergja risíbúð við Vallargerði í 
Kópavogi. Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými. Tvö 
herbergi. Björt stofa með suðursvölum útaf. Um er að 
ræða snyrtilega eign á fallegum stað í næsta nágreni við 
Sundlaug Kópavogs. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Bókið skoðun hjá: Brynjari Þ. Sumarliðasyni lg fs. s. 896 
1168 eða Andra Guðlaugssyni lg.fs. s. 662 2705. V. 38 m.

HRAUNBRAUT 11, 
200 KÓPAVOGUR

 
Einbýlishús við Hraunbraut í Kópavogi. 153 fm á þremur 
pöllum auk 40 fm bílskúr, samtals 193 fm. Aukaíbúð er á 
neðstapalli. 950 fm leigulóð. Eignin þarfnast viðgerða/
viðhalds/endurbóta að innan sem utan. Eignin er laus 
við kaupsamning. Bókið skoðun hjá Andra Guðlaugssyni 
lg.fs. s. 662 2705 eða Brynjari Þ. Sumarliðasyni  
s. 896 1168. V. 49 m.

Mjög falleg og rúmgóð 90,6 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi við Njálsgötu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu 
með svölum útaf og tvö góð herbergi. Eldhús með borðkrók. Falleg tvöföld hurð er á milli stofu og eldhúss.  
Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 46,9 m.

NJÁLSGATA 82, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 162,3 fm eign á þremur hæðum við Nýlendugötu í Vesturbænum. Um er að ræða tvær 
hæðir auk kjallara en húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Í risi er 
falleg stofa með kamínu og útgangi á góðar svalir. Fallegt útsýni. Fallegur garður. V. 69,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45.

NÝLENDUGATA 43, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

Fallegt og vel skipulagt 276,6 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða hornhús. Húsið 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Öll rými eru rúmgóð. Aðkoma 
er góð og garður gróinn og fallegur. Stutt er í verslun og þjónustu, sundlaug, skóla og fl. Bókið skoðun hjá: Kjartani 
Hallgeirssyni lögg. fasteignasala s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is. V. 94,9 m.  
Opið hús mánudaginn 3. júlí milli 17:15 og 17:45.

SUÐURMÝRI 18, 170 SELTJARNARNES

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Höfum fengið til sölu húseignina við Njálsgötu 64 í Reykjavík. Eignin er samtals 453,8 fm og er á fjórum hæðum auk 
rishæðar. Þrjár íbúðir eru á 2. – 4. hæð hússins og verslun, veitinga eða skrifstofurými á jarðhæð. Geymslur eru í risi 
en það rými býður uppá möguleika til breytinga. Íbúðirnar eru 4ra herbergja. Tvennar svalir. Jarðhæð skiptist í tvö 
rými með baðherbergi og snyrtingu. Lyfta er í húsinu. Eignin býður uppá mikla möguleika. 

Nánari upplýsingar veita: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is og  
Hilmar Þ. Hafsteinsson lg. fasteignasali s. 824 9098. 

HEIL HÚSEIGN. NJÁLSGATA 64, 101 REYKJAVÍK
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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
Fasteignasali
895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222

Hátún 8   105 Reykjavík 39.900.000

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsóttastað miðsvæðis í 
borginni. Um er að ræða íbúð í einni af Sigvaldablokkunum vinsælu.  Húsið státar 
af einum af aðalsmerkjum Sigvalda en það hefur þá sérstöðu að allar íbúðir eru 
með glugga í þrjár áttir og eykur það  á gæði íbúðarinnar. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 89,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júlí kl. 17.30-18.00 

Hlíðarhjalli 65    200 Kópavogi 38.800.000

Rúmgóð og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli í 
Suðurhlíðum Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 97,7fm skv F.M.R . 
Svefnherbergin eru þrjú og frábært útsýni er frá íbúðinni. Búið er að skipta um gler 
í íbúðinni og stigagangur var teppalagður og málaður fyrir nokkrum árum. Stutt er 
í skóla og þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 97,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4.júni kl.18:30-19:00

Sólheimar 10     104 Reykjavík 59.900.000

Rúmgóð  efri hæð, með sérinngangi og bílskúr á þessum eft-
irsótta stað við Langholtskirkju í göngufæri við Laugardalinn. Þrjú 
svefnherbergi, tvær stofur og tvö salerni. Að sögn seljanda var 
húsið viðgert og málað að utan árið 2016. skipt var um hluta af 
gleri sama ár og gluggar yfirfarnir og málaðir. Þakkantur og þak 
var einnig yfirfarið. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu og 
útivistarparadísina Laugardal.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 175,4 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4.júní kl.17:30-18:00 

Naustabryggja 27   110 Reykjavík 49.900.000

Glæsilega penthouseíbúð með mikilli lofthæð og stæði í lokaðri 
bílageymslu í bryggjuhverfi Grafarvogs. Eignin er á 2 hæðum (efstu 
hæð) með tvennum svölum og frábæru útsýni út á sjó. Fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar, gegnheilt parket, granít á borðum og innfelld 
lýsing. Íbúðin er nýmáluð að innan. Örstutt út í náttúruna og fallegar 
gönguleiðir við sjóinn.  Þetta er íbúð sem hefur verið mikið lagt í og 
er íbúðin stílhrein og falleg. Eign fyrir fagurkera. Íbúðin er í dag 4ra 
herbergja en samkvæmt teikningu er gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum 
og mætti því hæglega fá 3ja svefnherbergið ef vilji er til þess. Sjón er 
sögu ríkari.     
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 117,0 m2

Vorum að fá í sölu 
fallega 64 fm 2ja 
herbergja íbúð á 2. 
hæð í góðu húsi við 
miðbæ Reykjavíkur. 
Stórt svefnherbergi 
með fataskáp. Björt 
stofa með góðum 
suðursvölum. 
Eldhús með góðri 
viðarinnréttingu. 

Eldhúsið er opið inn að stofu. Flísalagt baðherbergi með innréttin-
gu. Þvottahús innan eignar.  Parket og flísar á gólfum. 
Verð 35,3 millj.

Sérlega falleg og 
vel skipulögð 120 
fm 4ra herberg-
ja íbúð með 
sérinngangi á efri 
hæð á völlunum í 
Hafnarfirði. Íbúðin 
er staðsett í góðu 
og vel við höldnu 
fjórbýlishúsi í mjög 

fjölskylduvænu hverfi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa með 
stórum suðursvölum. Fallegt eldhús með góðri innréttingu. Þvot-
tahús og geymsla innan eignar. Parket og flísar á gólfum. Eignin 
getur losnað fljótlega. Verð 47.9 millj. 

Falleg 107 fm 3ja 
herbergja íbúð á 
2.hæð með bílskúr 
og yfirbyggðum 
svölum í góðu 
fjórbýlishúsi á 
Seltjarnarnesi. 
Íbúðin er 83,2 fm og 
bílskúrinn 23,8 fm. 
Nýleg eldhúsin-

nrétting. Björt og stór stofa með yfirbyggðum suðursvölum. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús innan eignar. Vel skipulögð íbúð 
í rólegu hverfi.  Eignin er LAUS STRAX. Verð 43.9 millj. 

Um er að ræða 
mjög gott atvinnu-
húsnæði á tveimur 
hæðum. 100 fm 
skrifstofurými er á 
1. hæð með góðu 
aðgengi og flottu 
auglýsingargildi. Á 
efri hæð eignarin-
nar eru tvær 50.fm 
3ja herb. íbúðir með 

sérinngangi sem eru í útleigu í dag. Eignin lítur vel út að utan og 
hefur verið haldið vel við. Samtals fm eru 201,6 fm. Góð eign sem 
gefur mikla möguleika. LAUS STRAX. Verð 54 millj.

Vorum að fá í sölu 
góða 71 fm 2ja 
herbergja íbúð á 3. 
hæð í góðu fjölbýli 
við Hjaltabakka 6 í 
Reykjavik. Í íbúðinni 
er rúmgott svefn-
herbergi og stór 
og björt stofa með 
austursvölum. 
Staðsetning eignar 

er mjög góð hvað varðar alla almenna þjónustu. Gólfefni parket og 
flísar. Eignin er í góðu standi og getur losnað fljótlega. 
Verð: 29.9 millj.

Vorum að fá í sölu 
fallega 172 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2.hæð 
með stæði í bílageymslu 
við Perlukór 1A. Tvö 
rúmgóð barnaherbergi, 
stór hjónaálma með sér-
baðherbergi og stórum 
fataskápum. Björt og 
góð stofa og borðstofa. 
Hvít háglans eldhúsin-
nrétting.  Flísalagt 
baðherbergi með hvítri 

háglans innréttingu og baðkari. Falleg og vel skipulögð eign með 
stórum suðursvölum með útsýni. Verð: 64.9 millj.

PERLUKÓR – 4RA HERB. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3.JÚLÍ FRÁ KL 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4.JÚLÍ FRÁ KL 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

STÚFHOLT 1 – 2JA HERBERGJA 

ENGJAVELLIR 8 – 4RA HERBERGJA MIÐBRAUT 19 – 3JA HERB. MEÐ BÍLSKÚR

GILSBÚÐ 7 – TVÆR AUKAÍBÚÐIRHJALTABAKKI 6 – 2JA HERBERGJA 
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TÚNGATA - EINBÝLI - ÁLFTANES 

Sérlega fallegt einbýli á einni hæð með bílskúr samtals 202 fm. Mikið 
endurnýjuð eign á sl. árum. Glæsilegur garður, heitur pottur og verandir. 
Verð: Tilboð.

Nánari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða  
helgi@hraunhamar.is

LAUTARVEGUR - RVK - FOSSVOGUR

Glæsileg ný 4ja herb. sérhæð með innbyggðum bílskúr í vönduðu nýju 
3-býli. Afhending fljótlega. Fullbúin. Frábær staðsetning.

Nánari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða 
helgi@hraunhamar.is

LAMBHAGI - EINBÝLI - SELFOSS

Nýkomið bjart og fallegt einbýli á einni hæð með bílskúr samtals 196 fm. 
Nýlegt eldhús og baðherbergi. Heitur pottur. Róleg og góð staðsetning. 
Verð: 42,9 millj.

Nánari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða helgi@hraun-
hamar.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali

Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Við kunnum að meta 
fasteignina þína

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

Brekkubær 4, Reykjavík: 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 5.7. KL. 12:30-13

Brekkubær 4, Árbæjarhverfi, 
Reykjavík: Mjög rúmgott raðhús með 
innbyggðum bílskúr á frábærum stað 
nálægt þjónustu og Árbæjarlaug. 
á aðalhæð eru stofur, eldhús o.fl. 
á annari hæð eru 5 svefnherbergi, 
baðherbergi og sjónvarpshol, í 
kjallara er aukaíbúð ásamt þvottahúsi 
og líkamsræktaraðstöðu með heitum 
potti og sturtu. Verð 86,5 millj. Opið 
hús í hádeginu miðvikud.  frá kl. 
12:30-13, verið velkomin.

Sumarhús við Þingvallavatn. 
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. sumarhús með 
gestahúsi á fallegum stað við Efristíg 
í þjóðgarðinum á Þingvöllum. 
Frábært útsýni yfir vatnið. Lóðin er 
1 ha. leigulóð.  Einstakt tækifæri 
til að eignast sumarhús í þessari 
náttúruparadís.

Lindargata 58,  101Reykjavík: 

Góð, rúmlega 80 fm neðri sérhæð 
með sérinngangi á eftirsóknarverðum 
stað í miðborg Reykjavíkur. Tvö 
svefnherbergi og tvær stofur. Húsið 
hefur verið mikið endurnýjað á 
undanförnum árum. Mikil lofthæð.  
Verð 43,9 millj. 

Íbúðin er laus 15. ágúst.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

Sumarhús Þingvöllum. 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI YFIR VATNIÐ.

Tæplega 60 fm. sumarhús í einstakri 
náttúruparadís í  Gjábakkalandi á 
Þingvöllum. Umhverfið er kjarri vaxið 
og frábært útsýni yfir Þingvallavatn 
og til fjalla. Landið er innan þjóðgarðs 
og háð reglum sem um hann gilda. Í 
húsinu eru 2-3 svefnherbergi, stofa, 
eldhús og snyrting. Góður pallur er 
við húsið og ágæt útiaðstaða. 

Verð 16,9 millj.

Kálfhólabyggð 13, 311 Borgarnes, 
SUMARHÚS

Góður 53 fm sumarbústaður ásamt 
svefnlofti á stórri lóð (1,7 hektara) 
í landi Stóra-Fjalls. Leyfi til þess að 
byggja annan bústað. Góð aðkoma. 
Stutt í margvíslega þjónustu. 10 mín 
akstur frá Borgarnesi. Mikill trjágróður 
og gott berjaland.  
Hagstæður lóðaleigusamningur.  

Verð 14,9 millj.

Laugarnesvegur 64, 2.hæð, 2ja herbergja. 

Laugarnesvegur 64,  Önnur .hæð: 
Góð tveggja herbergja ca. 48. fm 
íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýlis-
húsi. Svalir frá stofu í suðaustur. 
Laus strax.  
Verð 27,9 millj. 

Mávahlíð 4, 3ja 
- LAUS

Rúmlega 80 fm. íbúð á frábærum 
stað í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í 
stofu, tvö svefnherbergi, eldhús og 
bað. Möguleiki að opna frá íbúð út 
í garð. Falleg teikning á húsi. Laus 
við kaupsamning. Lyklar á skrifstofu. 
Verð 33 millj. Bókið skoðun hjá 
sölumönnum. 

Gnoðarvogur 28, Reykjavík: 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 4.7. KL. 12:30-13

Gnoðavogur 28,2.hæð:Vel skipulögð 
þriggja herbergja 75 fm íbúð á annari 
hæð í 4. hæða fjölbýli . Vogahverfið 
er mjög vinsælt hverfi, vel staðsett í 
borginni, þar sem stutt er í allar áttir. 
Góð þjónustu, verslun, skólar og 
afþreying í hverfinu.  
Verð 34,9 millj.  
Opið hús í hádeginu4.7. frá kl. 
12:30-13, verið velkomin.

Hraunbær 128, 1.hæð: 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 3.7. FRÁ KL. 12:30-13

Hraunbær 128, 1.hæð: Falleg mikið 
endurnýjuð íbúð á 1. hæð í blokk við 
Hraunbæ. Baðherbergi er endurnýjað, 
gólfefni eru nýleg. Íbúðin er rúmgóð 
og vel skipulögð. Suðursvalir frá stofu.
Verð 29,9 millj.  

Opið hús í hádeginu  
mánudaginn 3.7. frá kl. 12:30-13,
verið velkomin.

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS





Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Einstök eign til sölu við Ásland 14 í Mosfellsbæ
OPIÐ HÚS

Opið hús – þriðjudaginn 4. júlí  
kl. 17:30-18:00
Glæsilegt 287 fm einbýlishús með garðskála  
og glæsilegum garði, bílskúr og auka íbúð  
með sérinngangi.

Eignin skiptist sem hér segir:
Efri hæð; forstofa, gestasnyrting, eitt herbergi og eldhús og stofa í sama rými.
Neðri hæð; fjögur herbergi, baðherbergi, þvottahús og garðskáli. Bílskúrinn er 
sérstæður og undir honum er stúdíóíbúð. Garðurinn er einstaklega fallegur með 
stórum trjám, fallegum beðum og bæði hellulögðum og timbur veröndum.

Nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu Byr fasteignasölu og á byrfasteign.is

Auðun Ólafsson
audun@husaskjol.is 

Löggiltur fasteignasali
S: 894 1976

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 894 1976  

Björt og falleg 4ra herbergja hæð við Brekkulæk 6. Eignin skiptist í 111,6 fm íbúð, 23,8 fm 
bílskúr og geymslu í sameign sem er 4,9 fm. Frábær eign miðsvæðis í Reykjavík þar sem er 
stutt í alla helstu þjónustu.

Brekkulækur 6 Verð: 52.900.000

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

RÁÐNINGAR

Intellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.isIntellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.isIntellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna. 
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.



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

Til Sölu
Tilboð óskast í Suðurgötu 14 

í Hafnarfirði 

20590 – Til sölu er Suðurgata 14 í Hafnarfirði, áður húsnæði Ríkisskattstjóra. 

Fasteignin skiptist í þrjár hæðir auk geymsluriss undir súð þar sem 
lofthæð er allt að 2 metrar. Inngangar að húsinu eru bæði að ofanverðu 
frá Suðurgötunni og að neðanverðu frá Víkingastræti. 

Fjöldi skrifstofuherbergja er í húsinu, auk opinna vinnurýma, 
móttökurýmis og stórt eldhúsrými fyrir mötuneyti er á 3. hæð hússins. 
Lyfta er í húsinu sem gengur milli hæðanna þriggja. Gólfefni eru flísar við 
inngang en annars linoleumdúkur. Húsið lítur vel út að utan þó svo að 
þak þarfnist málunar og skemmdir eru á gólfefni við svalahurð á annarri 
hæð. Seljanda er ekki kunnugt um ástand hússins að öðru leyti og eru 
bjóðendur hvattir til að kynna sér ástand þess vel. Áætluð stærð hússins 
skv. Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá er 1279,6 m², byggt árið 1985, en 
óstaðfestar mælingar gefa til kynna að húsnæðið sé uþb. 100 m² stærra.

Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 4. júlí kl. 10:00 – 11:00, fimmtudaginn 
6. júlí kl. 13:00 – 14:00 og miðvikudaginn 12. júlí kl. 10 – 12:00.  
Óskað er eftir tilboðum í eignina. Tekin verður afstaða til móttekinna 
tilboða þann18. júlí 2017. Innsend tilboð skulu gilda í 4 vikur frá þeim degi. 

Varðandi hugsanlega starfsemi í húsinu og á lóð er bjóðendum bent á að 
kynna sér nánar skipulagsmál eignarinnar og svæðisins hjá bæjaryfir-
völdum. Húsið og skipulag þess býður upp á margvíslega nýtingamögu-
leika.

Eigendur fasteignarinnar er Ríkissjóður Íslands. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, sími 530 
1400. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00 og 15:00.
Ath. ekki verður haldinn opnunarfundur vegna skila á tilboðum.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3 JÚLÍ 
MILLI  KL. 17 30 TIL 18 00 AÐ 
KLEPPSVEG 54 REYKJAVÍK. 
 Í einkasölu 95,9 fm 4. herbergja íbúð 
á 1. hæð, einn stigi upp. Hér er um að 
ræða sjarmerandi íbúð á vinsælum 
stað. Herbergi í risi 9,3 fm. með 
sameiginlegu salerni. Stutt í skóla, 
leikskóla, sundlaug og alla almenna 
þjónustu. 

LAUS VIÐ KAUPSAMNING.  
Verð 39.9 m

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4 JÚLÍ 
MILLI  KL. 17 30 TIL 18 00 AÐ VÍÐIMEL 
50 Reykjavík. 
Í einkasölu 88,8 fm 3ja herbergja íbúð 
á 1. hæð ( miðhæð)  á vinsælum stað 
í Vesturbænum. Róleg gata og mjög 
stutt í skóla, leikskóla, sundlaug og 
alla almenna þjónustu. Eign sem vert 
er að skoða.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 
Verð 41.5 m 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
5. JÚLÍ MILLI  KL. 17 30 TIL 18 00 AÐ 
VALSHÓLUM 2. BREIÐHOLTI. 
Í einkasölu björt og vel skipulagða 2ja 
herbergja íbúð á 2.hæð við Valshóla. 
Svalir í suður. Frábært útsýni. Húsið 
er á þremur hæðum með átta íbúðum. 
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Verð 24,9 m

Allar nánari upplýsingar og ráðgjöf  veitir Ísak V. Jóhannsson sölustjóri 
sími: 822-5588 isak@tingholt.is

KLEPPSVEGUR 54 REYKJAVÍK

VÍÐIMELUR 50 REYKJAVÍK

VALSHÓLAR 2 REYKJAVÍK

Viðar Marinósson  
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  512 3600  |  tingholt.is

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Löggiltur fasteignasali 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

MIKIL SALA – MIKIÐ ÚRVAL NÝBYGGINGA TIL SÖLU – FRÍTT SÖLUVERÐMAT – HRINGDU NÚNA

365.is

.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2



Bílar 
Farartæki

GOLFBÍLL !
Yamaha Ydre 48 volt árg 2013 
golfbíll sem fer leikandi 36 holur á 
hleðslu getum boðið hann á 780 
þús eða 1.080 með húsi aðein 
3 bílar á þessu verði / Gunnar 
8972908

BESTA VERÐIÐ !
Ford Tourneo Custom 07/2016 (9 
manna/Langur) 6 gíra ek 24 þ.km 
stigbrettir, rennihurð báðum megin 
! OKKAR VERÐ 5290 þús !!! Skipti 
möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

HYUNDAI GETZ GL Árgerð 2006, 
ekinn 100 Þ.km, bensín, 5 gíra. 
TILBOÐSVERÐ 444.000 kr. 100% lán 
Raðnr.256487 á BILO.is

SUBARU FORESTER Árgerð 2006, 
ekinn 216 Þ.km, bensín, sjálfskiptur 
TILBOÐSVERÐ 590.000 kr. 100% lán 
Raðnr.230435 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

TILBOÐ 1,8 MILLJ. STGR. !
Reneult Scenic III 2013 ssk, dísel, 
ekinn 70 þús, 5 manna frábær 
fjölskyldubíll. Fæst á 1,8 millj. stgr. 
Hjördís 896-0753

Land Rover Discovery 4.S nýsk. 
04/13 ek. 57þús 3 L dísel, sjálfsk. 
Leður, bakkskynjarar. Einn eigandi, 
verð 7.990.000. kr. s:8923207

Til sölu Benz Actros. 4 axla. Góður 
bíll, tilbúinn í vinnu. Ek. 144þ. Verð 
6.4M +vsk S. 8921882

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

BÍLALYALYAL FTUR- DEKKJEKKJEKK AVAVA ÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist 
okspares@simnet.is

 Hjólhýsi

KRONINGS
HJÓLHÝSAHREYFIR

(MOVER) 
OG SÓLARSELLUR

Kronings mover skoðið á 
kronings.com 

Verð frá 189þús. 

Gæða sólarsellur, verð með öllu 
65 þús 100W og 75 þús 140W. 

Áhugasamir hafið samband 

í s. 863 4449 eða á: kriben@
simnet.is 

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
frá Techking Búkolludekk-

stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

NÝJÝJÝ U SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á ÍslandiSa

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 699 6069

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 662 4010 / 552 4010 
www.vy.is

 Garðyrkja

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

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

Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN SANDSPARSL - MÁLUN 

- TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 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.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

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

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

Óska eftir starfskrafti í garðvinnu, 
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst 
með reynslu. Íslenskumælandi með 
góða tungumálakunnáttu. Uppl. í 
síma 616 1569.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG STARFSMENN?
Erum með smiði, aðstoðarmenn 

við smiði, verkamenn, flísara, 
múrara og aðra iðnaðarmenn sem 
geta byrjað strax. Við finnum réttu 
mennina fyrir þig. Verkleigan sími: 

780-1000 vinna@verkleigan.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

Kristján Þórir Hauksson, löggiltur fasteignasali
kristjan@fastlind.is · Sími 696 1122

MIKLAR HÆKKANIR
 
Fasteignamarkaðurinn hefur verið í mikilli 
uppsveiflu síðustu misserin, þar sem minni eignir 
seljast á mjög háu verði. Einnig eru stærri eignir 
farnar að seljast vel og verð á sérbýlum hefur 
hækkað talsvert á síðustu 15 mánuðum.

 
Hvers virði er þín eign? 
Hafið samband og fáið 
frítt söluverðmat.
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ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
nýr vefur

25% afsláttur 
af öllum          vörum í nokkra daga

BPK742220M BI Oven

Rare. Medium. Well done. At your command.

Introducing your new sous chef. Your new tool in the
search for the juiciest rack of lamb, the most tender
fillet of salmon. Use the Food Sensor to set the oven
to how you want your dish cooked - rare, medium, well
done. Without even opening the oven door, everything

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Oven cooking functions: Bottom, Fan +
acc, Grill (40) + bottom, Grill + bottom,
Grill + fan (alter), Ring (40) + fan (30°C
fix), Ring (50) + fan + acc, Ring (70) +
bottom + fan, Ring + fan

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 3 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Memory function for frequently used
oven settings

•

Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass &Stainless steel mix with anti-
fingerprint

•

Type of doors : 1 Horizontal stripe glued, 4 Glasses, Baking chart
with symbol

•

Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+•
Electronic Oven Control : V.T10.H41.F-AP•
Feature Electronics : 20 Memory programmes, 3 Pyro cycles, 90
recipes/automatic programmes (weight/food sensor), Acoustic
signal, Automatic switch off only oven, Buzzer volume adjustable,
Check result, Child lock, Cooking time displayed with program,
Count up timer, Day/night brightness, Demo mode, Display
contrast/brightness adjustable, Door lock indication, Duration,
Electronic temperature regulation, End, Fast heat up selectable,

•

Product Description :

AEG944 187 849

KMK761000M BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass With Decor Trim•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Towel Rail•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :

AEG944 066 440

BPK552220W BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Multifunctional oven with integrated
steam functions

•

Oven cooking functions: Bottom (fs),
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
(fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
+ acc, Ring (70) + bottom + fan (fs),
Ring + bottom + fan (fs), Ring + fan
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)

•

Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 2 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Electronic Child Lock safety function•
Residual heat indication•
Retractable knobs•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses, Baking chart with symbol•
Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : Oven Regulation, Power on•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : HEXAGON•
Electronic Oven Control : Hexagon 5K-T.T.P.F-DS•
Feature Electronics : Acoustic signal, Automatic switch off only
oven, Check result, Child lock (off mode), Cleaning reminder,
Count up timer, Demo mode with code, Display with Symbols,
Door switch for light, Duration, Electronic temperature regulation,
Electronical door lock, End Time, Evaporator, Fast heat up
selectable, Food sensor, Food sensor automatic switch off, Food
sensor core temperature indication, Food sensor estimation,
Function lock (running mode), Minute minder, Oven light on/off
selectable, PlusSteam, Pyrolytic cleaning (2 cycles), Pyrolytic

•

Product Description :

AEG944 187 852

KMK761000W BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,
Running time displayed, Running time
resetable, Service codes, Set &go,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Retractable•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :
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Okkar yndislega og fallega,
Ester Eva Hall

sem lést 2. júní á Mount Auburn
 Hospital í Boston, verður jarðsungin

  frá Bústaðakirkju �mmtudaginn 
    6. júlí kl. 15.

                                                                                                                                                                             Spencer Hall
    Óðinn Alexander og Viktor Þór, synir þeirra
Rósella Mosty Ágúst Gunnarsson
                              Gunnar Gunnarsson
                  Aníta Mist, Tanya Líf og Sara Dís

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, a og langa,
Sigurjón Hannesson

fv. skipherra,  
Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ,

sem andaðist laugardaginn 24. júní sl. 
verður jarðsunginn frá Guðríðarkirkju

          mánudaginn 3. júlí kl. 15.

Maggý Björg Jónsdóttir
Jóhann Sigurjónsson Ásta Hilmarsdóttir
Ólafur G. Sigurjónsson Lilja Guðbjartsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Bandaríski geimfarinn 
Charlie Duke heldur 
í dag skemmti- og 
fræðsluviðburð fyrir 
börn og unglinga í sal 
Háskólans í Reykjavík. 

Sendiráð Bandaríkjanna, í samstarfi 
við Könnunarsögusafn Íslands á 
Húsavík og Háskólann í Reykjavík,  
heldur viðburðinn og verða þeir 
Vísinda-Villi og Sólmyrkva-Sævar, 
sem báðir hafa mikla reynslu í að 
fræða og skemmta börnum, kynnar, 
túlkar og skemmtikraftar á viðburð-
inum.

„Hann er að koma hingað sérstak-„Hann er að koma hingað sérstak-„Hann er að koma hingað sérstak
lega til Íslands í prógramm á vegum 
Könnunarsögusafns Íslands á Húsa-
vík. Hann mun taka fyrstu skóflu-
stungu að nýju safnahúsi fyrir þá. 
Síðan mun hann heimsækja slóðir 
sem þeir voru á við æfingar,“ segir 
Helga Magnúsdóttir hjá bandaríska 
sendiráðinu.

Charlie Duke kom til Íslands í 
þjálfun fyrir geimferðirnar fyrir 50 
árum. Hann var svokallaður sam-
skiptastjóri, eða Capsule Comm-
unicator (CAPCOM), í fyrstu tungl-
lendingunni hjá Neil Armstrong 
Buzz Aldrin og félögum í Apollo 11. 
En aðeins samskiptastjórinn átti 
bein samskipti við áhöfn geimflaug-
arinnar. NASA fannst mikilvægt að 
það væri geimfari sem gegndi því 
hlutverki, því þeir höfðu mestan 
skilning á því sem var að gerast um 
borð í flauginni og gátu komið skila-
boðum á milli á sem skýrastan hátt.

Charlie Duke var svo varaflug-
maður fyrir Apollo 13 en sögu 
þeirrar geimferðar hafa verið gerð 
skil í eftirminnilegri kvikmynd með 
Tom Hanks. Hann var flugmaður 
Apollo 16 geimflaugarinnar og lenti 
á tunglinu ásamt John W. Young og 
Thomas K. Mattingly II. Apollo 16 
var fyrsta vísindaferðin sem var 
farin til að kanna, rannsaka og safna 
efni á Descartes-svæði tunglsins. 
Charlie Duke og John W. Young 

lentu á yfirborði tunglsins í Orion-
tunglfarinu á Cayley-sléttunni. Þeir 
fóru alls fjórar ferðir fram og til 
baka með tunglferjunni og lentu 
alls fjórum sinnum á tunglinu. Þeir 
söfnuðu um 100 kílóum af steinum 
og jarðvegssýnum, ásamt því að 
kanna og meta færni farartækisins 
Rover-2 til að fara yfir hrjóstrugasta 
og erfiðasta yfirborð tunglsins.

Apollo 16 kom fyrsta geimgeisla-
skynjaranum fyrir á yfirborði 
tunglsins ásamt fyrstu stjörnu-
skoðunarstöðinni með langdrægri 
UV-myndavél. Duke hefur eytt 265 

klukkustundum í geimnum og á 
margar skemmtilegar sögur af sinni 
einstæðu reynslu. Hann hefur ára-
tuga reynslu í að tala við börn og 
unglinga um heima og geima, í bók-unglinga um heima og geima, í bók-unglinga um heima og geima, í bók
staflegri merkingu.

„Viðburðurinn fylltist nánast um 
leið og við tilkynntum um hann. Við 
komum ekki fleirum að, því miður. 
Það tók rúman einn og hálfan sólar-
hring að fylla salinn,“ segir Helga. 
„Þeir verða með honum Vísinda-
Villi og Sólmyrkva-Sævar og sjá um 
að túlka það sem Duke segir því 
Duke talar auðvitað bara ensku.  

Þannig eiga allir að geta tekið þátt 
í fjörinu,“ bætir hún við.  

Markmið viðburðarins er að 
efla áhuga barna og unglinga á vís-
indamenntun, eða STEM (Science, 
Technology, Engineering and Math). 
Á viðburðinum gefst færi á að prófa 
sjónauka til að horfa til himins, 
skoða og snerta loftsteina, tungl-
steina, skoða líkön af tunglferjum 
og jafnvel taka þátt í vísindatilraun 
með Vísinda-Villa og Sólmyrkva-
Sævari svo að dagskráin verður í 
senn fræðandi og skemmtileg. 
benediktboas@365.is

Geimfjör um heima og geima
Í dag heldur geimfarinn Charlie Duke skemmti- og fræðsluviðburð fyrir börn og unglinga. Duke er einn sex núlifandi geimfara sem 
hafa gengið á tunglinu og kom hingað til lands í þjálfun fyrir geimferðirnar fyrir 50 árum. Eftir fjörið í HR fer hann á Húsavík.

Charlie Duke 
á ráðstefnu í 
Þrándheimi ekki 
alls fyrir löngu. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Charlie Duke og John W. 
Young lentu á yfirborði 
tunglsins í Orion-tunglfarinu 
á Cayley-sléttunni. Þeir fóru 
alls fjórar ferðir fram og til 
baka með tunglferjunni og 
lentu alls fjórum sinnum á 
tunglinu. 

Fálkaorðan var stofnuð þennan dag árið 
1921 af Kristjáni X „til að sæma þá sem 
öðrum fremur hafa eflt hag og heiður 
Íslands“. Hún er íslensk heiðursviður-
kenning sem veitt er bæði íslenskum og 
erlendum einstaklingum og er æðsta 
heiðursmerkið sem íslenska ríkið veitir 
mönnum. Fálkinn vísar til þess að fálkar 
voru taldir glæsileg gjöf til tignarmanna 
á fyrri öldum og voru lengi útflutnings-
vara frá Íslandi auk þess sem fálki var 
uppistaðan í skjaldarmerki 
Íslands á árunum 1903-
1919.

Nýjum orðuhöfum er 
veitt viðurkenningin á 
nýársdag eða á þjóð-
hátíðardaginn 17. júní af 
forseta Íslands.

Öllum er frjálst að tilnefna 
einstaklinga sem þeir telja verð-
uga orðuþega. Sérstök nefnd 
fjallar um tilnefningarnar 
og gerir tillögur til forseta 
um hverjir skuli hljóta orðu. 
Nú er Guðni Ágústsson, fyrr-
verandi ráðherra og formaður 
Framsóknarflokksins, formaður 
nefndarinnar. Oftast er það ríflegur 
tugur hverju sinni sem hlýtur orðuna en 

orðustigin eru fimm: Fyrsta 
stig orðunnar er riddarakross-

inn og flestir orðuþegar eru 
sæmdir honum. Annað stigið er stór-

riddarakross, síðan stórriddarakross 
með stjörnu og loks stórkross. 
Æðsta stig orðunnar er keðja ásamt 
stórkrossstjörnu en hana bera 

einungis þjóðhöfðingjar.
Þá sæmir forseti árlega nokkra 

erlenda ríkisborgara fálkaorðu. Sérstakar 
reglur um orðuveitingar eru í gildi milli 
Íslands og nokkurra ríkja í Evrópu um 

gagnkvæmar orðuveitingar í tengslum 
við opinberar heimsóknir þjóðhöfð-
ingja.

Gefist tilefni til getur orðunefnd 
hækkað einstakling um orðustig. Við 
andlát orðuhafa ber afkomendum að 
skila orðunni. Ein orða nýtur þó undan-
tekningar á þessu, stórkross sem átti að 
veita Jóhannesi Kjarval 1965 en hann 
afþakkaði. 

Sættir náðust þó með því að orðan 
var varðveitt í listasafni Íslands en Jó-
hannes vildi aldrei fá hana í hendur.

 Þ ETTA  G E R Ð I ST 3 .  J Ú L Í 1 9 2 1

Íslenska fálkaorðan stofnuð

Frá síðustu orðuveitingu þar sem fjölmargir fengu fálkaorðuna. Hver sem 
er getur verið tilnefndur að fá orðuna nælda í brjóstið. FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA
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Vinsælasti þáttur vetrarins
er núna aðgengilegur í heild sinni á
Stöð 2 Maraþon NOW

Kynntu þér málið á 2now.is

Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.

er núna aðgengilegur í heild sinni á
Stöð 2 Maraþon NOW
Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.

Vinsælasti þáttur vetrarins
er núna aðgengilegur í heild sinni á
Stöð 2 Maraþon NOW
Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.

Vinsælasti þáttur vetrarins
er núna aðgengilegur í heild sinni á
Stöð 2 Maraþon NOW

AÐEINS
2.990 KR

Á MÁNUÐI*
*Fylgir með völdum 
sjónvarpspökkum 

Stöðvar 2
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LÁRÉTT
2. krot
6. hvort
8. áþekk
9. ot
11. hljóta
12. titill
14. fet
16. hvað
17. frjó
18. skurðbrún
20. sprikl
21. pottréttur

LÓÐRÉTT
1. tusku
3. á fæti
4. freðmýri
5. skjön
7. tildrög
10. hundur
13. hluti verk-
færis
15. ala
16. liðsafli
19. tveir eins

LÁRÉTT: 2. riss, 6. ef, 8. lík, 9. pot, 11. fá, 12. príor, 
14. skref, 16. ha, 17. fræ, 18. egg, 20. ið, 21. ragú.
LÓÐRÉTT: 1. lepp, 3. il, 4. sífreri, 5. ská, 7. forsaga, 
10. tík, 13. orf, 15. fæða, 16. her, 19. gg.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Garcia Perez átti leik gegn van 
der Wiel í Hollandi árið 1980.
Hvítur á leik
1. Hxf5!!Hxf5 (1...Hxe2 2. 
Hxf8+ Kg7 3. Hg8#). 2. De5+!! 
Hxe5 3. Bf6# 1-0. Jóhann 
Hjartarson og Lenka Ptácníková 
urðu um helgina Norðurlanda-
meistarar í skák.
www.skak.is:  Allt um Norður-
landamótið.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18 

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur

Bjarni er 
að hlaupa 

geltandi niður 
götuna aftur.

Bölvaður 
rakkinn! Hann 
verður alltaf 
alveg trylltur 

á þessum 
tíma dags.

Palli, þú verður að hætta 
að fresta því að byrja á 

ritgerðinni!

Ókei.

Ha? Ertu að 
meina NÚNA?Namm 

namm 
namm.

Bank 
bank 
bank.

Fæ ég aðra servíettu?

Engar 
áhyggjur.

Næst þegar við förum út að 
borða pasta... ekki vera í hvítu 

skyrtunni þinni.

Og aðra?

Og aðra?

Og aðra?

Og aðra?

Og aðra?
Og aðra?

Og aðra?

Suðvestlæg átt á 
landinu á morgun 
og yfirleitt fremur 
hægur vindur. Víða 
skúrir en rigning með 
köflum um landið 
norðvestanvert síð-
degis. Hiti 10 til 17 
stig að deginum.
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ÁLFABAKKA
THE HOUSE KL. 6 - 8 - 10:20 - 11
TRANSFORMERS 2D KL. 6 - 9 - 10
TRANSFORMERS 2D VIP KL. 5 - 8 - 11
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 3:20 - 3:40 - 5:40
BÍLAR 3 ÍSL TAL 3D KL. 3:40
CARS 3 ENSKT TAL 2D KL. 8
WONDER WOMAN 2D KL. 5 - 8
BAYWATCH KL. 3 - 5:30 - 8
SPARK ÍSL TAL KL. 3
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 10:30

THE HOUSE KL. 5:50 - 8 - 10:10
TRANSFORMERS 2D KL. 5 - 7:40 - 10:40
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5:20
WONDER WOMAN 2D KL. 5 - 7:50 - 10:40
BAYWATCH KL. 10:30
PIRATES 2D KL. 7:50

EGILSHÖLL
THE HOUSE KL. 8 - 11
TRANSFORMERS 3D KL. 5 - 8
TRANSFORMERS 2D KL. 10
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5:40
WONDER WOMAN 2D KL. 10:10
PIRATES 2D KL. 4:50 - 7:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

THE HOUSE KL. 8 - 11
TRANSFORMERS 3D KL. 5 - 8
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5:40
PIRATES 2D KL. 10

AKUREYRI
THE HOUSE KL. 8:20 - 10:30
TRANSFORMERS 3D KL. 7:30
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 6
WONDER WOMAN 2D KL. 10:30

KEFLAVÍK

����
TOTAL FILM

����
TIME OUT N.Y.

����
L.A. TIMES

����
EMPIRE

����
VARIETY

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
USA TODAY

����
INDIEWIRE USA TODAYUSA TODAYUSA TODAY

����
THE WRAP

92%

Sýnd með íslensku og 
ensku tali

����
INDIEWIRE

����
THE SEATTLE TIMES

����Frá leikstjóranum Michael Bay

Mark Wahlberg Anthony Hopkins

Barrátta tveggja heima – Aðeins annar lifir

���������������������������������

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Frábær gamanmynd frá þeim sömu og 
færðu okkur Bad Neighbours myndirnar

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

 ÍSL.
TAL

 ÍSL.
TAL

SÝND KL. 5.30, 8, 10.25 SÝND KL. 8, 10.20

SÝND KL. 5.30SÝND KL. 8, 10.20 SÝND KL. 5.30

• Nýtt útlit, öfl ugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt 
  pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Pro750 galdurinn á 
bak við ferskt hráefni

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

3. JÚLÍ 2017
Tónlist
Hvað?  Mánudjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Djassinn dunar á mánudags-
kvöldum á Húrra.

Viðburðir
Hvað?  Geimfjör með geimfara
Hvenær?  14.00
Hvar?  Háskóla Reykjavíkur
Sendiráð Bandaríkjanna, í sam-
starfi við Könnunarsögusafnið á 
Húsavík og Háskólann í Reykjavík, 
heldur skemmti- og fræðsluvið-
burð fyrir börn og unglinga með 
Bandaríska geimfaranum Charlie 
Duke. Viðburðurinn fer fram 3. 
júlí kl. 14.00-15.00 í stofu V101 
í Háskólanum í Reykjavík. Vís-
inda-Villi og Sólmyrkva-Sævar, 
sem báðir hafa mikla reynslu í að 
fræða og skemmta börnum, verða 
kynnar/túlkar/skemmtikraftar við-
burðarins. Börnunum gefst færi á 
að prófa sjónauka til að horfa til 
himins, skoða og snerta loftsteina, 
tunglsteina, skoða líkön af tungl-
ferjum og jafnvel taka þátt í vís-

indatilraun með vísinda-Villa og 
Sólmyrkva-Sævari. Áætluð lengd 
er u.þ.b. 1 klst. Athugið að vegna 
takmarkaðs fjölda sæta þarf að 
skrá sig á viðburðinn.

Hvað?  Ofar mannlegum hvötum
Hvenær?  18.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Gjörningakvöld í Mengi fyrsta 
mánudag hvers mánaðar.

Sýningar
Hvað?  Louisa Matthíasdóttir: Kyrrð
Hvenær?  10.00
Hvar?  Kjarvalsstöðum
Viðamikil yfirlitssýning á verkum 
listakonunnar Louisu Matthías-
dóttur (1917-2000) þar sem kær-
komið tækifæri gefst til að fá 
yfirsýn yfir feril listakonu sem 
á einstakan hátt hefur túlkað 
íslenskt landslag. Á sýningunni má 
vel sjá þá breidd sem býr í verkum 
hennar. Nærumhverfi hennar varð 
í langflestum tilfellum efniviður 
verkanna, hvort sem um var að 
ræða landslag, uppstillingar eða 
myndir af henni sjálfri.

Hvað?  Ragnar Kjartansson: Guð, hvað 
mér líður illa
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsinu
Ragnar Kjartansson heldur fyrstu 
safnsýningu sína á heimavelli 
eftir sigurför á erlendri grundu á 
undanförnum árum. Þar á meðal 
eru meiriháttar yfirlitssýningar í 
virtum söfnum báðum megin við 
Atlantshafið.

Hvað?  Ásmundur Sveinsson: List fyrir 
fólkið
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafni, Sigtúni
Yfirlitssýning á verkum Ásmundar 
Sveinssonar myndhöggvara. Á 
sýningunni er sjónum beint að 
öllum ferli listamannsins allt frá 
tréskurðarnámi hjá Ríkharði Jóns-
syni og til síðustu ára listamanns-
ins. Sýnd eru verk unnin í ýmis 

efni þar á meðal verk höggvin úr 
tré, steinsteypu og brons. Á sýn-
ingunni eru jafnframt frummyndir 
þekktra verka sem stækkuð hafa 
verið og sett upp víða um land. 
Hönnuður sýningarinnar er 
Finnur Arnar Arnarson og er fram-
setning verkanna með þeim hætti 
að í einstakri umgjörð Ásmundar-
safns fá þau nýtt og kröftugt sam-
hengi.

Hvað?  Kjarval – lykilverk
Hvenær?  10.00
Hvar?  Kjarvalsstöðum
Á sýningunni gefst gott tækifæri til 
að kynnast mörgum lykilverkum 
frá ferli listamannsins og fá innsýn 
í þau meginstef sem voru uppi-
staðan í lífsverki hans. Annars 
vegar landið í öllum sínum fjöl-
breytileika og hins vegar það líf 
og þær táknmyndir sem Kjarval 
skynjaði í landinu, það sem hugur-
inn nemur ekki síður en það sem 
augað sér.

Hvað?  Fjársjóður þjóðar – valin verk 
úr safneign
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafni Íslands
Í fórum Listasafns Íslands eru á 
tólfta þúsund verka af ýmsum 
gerðum, frá ýmsum löndum og 
ýmsum tímum. Á sýningunni Fjár-
sjóður þjóðar er dágott úrval verka 
úr þessari safneign, sem gefur yfir-
lit yfir þróun myndlistar á Íslandi 
frá öndverðri nítjándu öld til 
okkar daga. Sýningin dregur fram, 
með aðstoð um áttatíu listaverka, 
fjölbreytni þeirra miðla og stíl-

brigða sem einkenna þessa stuttu 
en viðburðaríku sögu.

Hvað?  Taugafold VII
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafni Íslands
Hrafnhildur Arnardóttir (f. 1969), 
einnig þekkt sem Shoplifter, er 
íslenskur myndlistarmaður sem 
búsett er í New York. Á undan-
förnum 15 árum hefur hún á 
umfangsmikinn hátt kannað notk-
un og táknrænt eðli hárs og sjón-
ræna og listræna möguleika þess-
arar líkamlegu afurðar. Í verkum 
sínum fæst hún við sögu þráhyggju 
mannsins gagnvart hári og hvernig 
má upplifa hár sem birtingarmynd 
sköpunar í nútíma menningu, sem 
tekst á við hugmyndir á mörkum 
þráhyggju eða blætis.

Hvað?  Eldrúnir (Pyroglyphs)
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafni Íslands
Upphaflegur hvati að verkinu 
Eldrúnir var hin ævaforna iðn 
járnsmiðsins sem fljótlega breytt-
ist í tónverk ... Með orðum Steinu: 
„Árið 1994 eyddi ég löngum stund-
um í eldsmiðju Toms Joyce og tók 
upp myndskeið af smíði hans á 
járnhliði. Mér þóttu járnhlið helst 
til efnismikil, svo ég beindi vélinni 
að gneistandi og kraumandi 
málminum sem logarnir, þjalirnar 
og steðjarnir mótuðu – snöggum 
blossunum ... Við Tom deilum 
ómældri aðdáun á eldi – sem fyrir-
bæri og sem miðli sem umbreytir 
öðrum efniviði ... sem ummynd-
unarmiðli.“

Sólmyrkva-Sævar tekur þátt í geimfjöri með bandaríska geimfaranum Charlie í Háskólanum í Reykjavík í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA
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Mánudagur

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

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

FM 96,3 FM 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

STÖÐ 2 SPORT

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

Þriðja þáttaröð þessara frábæru þátta þar sem feðgarnir 
Magnús Hlynur og Fannar Freyr ferðast um landið sunnanvert 
og taka hús á skemmtilegu fólki. Í þessum þætti mæta feðgarnir 
í trommutíma hjá Dieter Vilhjálmi og svo heimsækja þeir 
stærsta fjós landsins í Flatey á Mýrum.

ROADIES
Líf rótaranna í hljómsveitar-
bransanum getur verið ansi 
skrautlegt og skemmtilegt. 
Hressilegir þættir sem hafa 
vakið athygli fyrir skemmtilega 
innsýn í lífið á bak við tjöldin í 
tónlistarbransanum.

FEÐGAR Á FERÐ

THE SANDHAMN MURDERS
Sænsk spennuþáttasería í þremur hlutum sem byggð er á 
vinsælum bókum ritöfundarins Vivecu Sten. Þættirnir fjalla um 
rannsóknarlögreglumanninn Thomas Andreasson og 
lögfræðinginn Noru Lindes sem í sameiningu leysa flókin 
sakamál sem upp koma á Sandhamn eyju.

THE ORGINALS
Spennuþættir um Mikaelsons 
fjölskylduna en meðlimir 
hennar eru jafnframt þeir 
fyrstu af hinum svokölluðu 
ofurvampírum sem geta lifað í 
dagsljósi.

THE SECRET LIFE 
OF A 4 YEAR OLDS

Frábær þáttur sem veitir okkur 
innsýn inn í líf nokkurra 
fjögurra ára einstaklinga sem 
eru að taka sín fyrstu skref í 
átt að sjálfstæði.

Fyrsti
þáttur

Annar

þáttur

07.00 The Simpsons 
07.25 Kalli kanína og félagar 
07.50 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are 
11.05 Sullivan & Son 
11.25 Drop Dead Diva 
12.05 Margra barna mæður 
12.35 Nágrannar 
13.00 X-factor UK 
13.50 X-factor UK 
14.50 X-factor UK 
15.40 X-factor UK 
16.30 The Simpsons 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Ísland í sumar 
19.25 Feðgar á ferð Þriðja syrpa 
þessara frábæru þátta þar sem 
feðgarnir Magnús Hlynur og Fannar 
Freyr ferðast um landið sunnan-
vert og taka hús á skemmtilegu 
fólki sem á það sameiginlegt að 
hafa einstaklega jákvæða sýn á 
lí�ð. Eins og þeim einum er lagt ná 
feðgarnir alltaf að líta á björtu hlið-
arnar og hafa sérstaka hæ�leika til 
þess að draga það besta úr hvers-
dagsleikanum. 
19.50 The Secret Life of a 4 Year 
Olds Frábærir þættir sem veita 
okkur innsýn í líf nokkurra �ögurra 
ára einstaklinga sem eru að taka 
sín fyrstu skref í átt að sjálfstæði. 
Hér eru þeir að læra um mikilvægu 
hlutina í lí�nu eins og vináttu og að 
mynda tengsl. 
20.40 Roadies 
21.40 The Sandhamn Murders 
22.25 Vice Ferskur fréttaþáttur frá 
HBO þar sem rýnt er ofan í kjölinn á 
ýmsum hitamálum um víða veröld. 
22.55 Veep 
23.25 Better Call Saul 
00.15 The Le�overs 
01.10 Outsiders 
02.00 The Mentalist 
02.40 Battle Creek 
03.25 The Listener 
04.10 2 Broke Girls 
04.30 The Middle

17.20 Raising Hope 
17.45 The New Girl 
18.05 Community 
18.30 Modern Family 
18.55 Ástríður 
19.25 Stelpurnar 
19.50 Who Do You Think You Are? 
UK 
20.55 Pretty Little Liars 
21.40 The Originals 
22.25 Game Of Thrones 
23.15 Game Of Thrones 
00.10 The Brink 
00.40 Sleepy Hollow 
01.20 Ástríður 
01.50 Stelpurnar 
02.10 Who Do You Think You Are? 
UK 
03.15 Tónlist

12.55 Coat of Many Colors 
14.20 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið 
15.45 St. Vincent 
17.25 Coat of Many Colors Áhrifa-
mikil mynd sem byggð er á sannri 
sögu kántrístjörnunnar Dolly 
Parton og segir frá litríku uppeldi 
hennar og þeim missi sem mótaði 
á endanum líf hennar. 
18.50 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið 
20.15 St. Vincent 
22.00 A Haunted House Malcolm 
og Kisha �ytja í draumahúsið en 
�jótlega átta þau sig á að ekki er 
allt með felldu í húsinu. Það er ljóst 
að þau búa ekki ein í húsinu heldur 
virðist einhvers skonar púki hafa 
valið sér búsetu þar líka. 
23.30 A Girl Interrupted 
01.35 Prisoners 
04.05 A Haunted House

 
17.20 Gol¨ð 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.14 Róbert bangsi 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Animals in Love 
20.30 Eldhugar íþróttanna 
21.00 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Fíkinefnamenning 
00.00 Vitni 
00.55 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
09.50 Jane the Virgin 
10.35 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Top Gear. The Races 
14.40 Psych 
15.25 The Great Indoors 
15.50 Royal Pains 
16.35 King of Queens 
17.00 The Good Place 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with 
James Corden 
19.50 Superstore 
20.15 Million Dollar Listing 
21.00 APB 
21.45 Shades of Blue 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.40 The Late Late Show with 
James Corden 
00.20 CSI 
01.05 Hawaii Five-0 
01.50 Scorpion 
02.35 Scream Queens 
03.20 Casual 
03.50 APB 
04.35 Shades of Blue 
05.20 Nurse Jackie 
05.50 Síminn + Spotify

08.00 Quicken Loans National 
13.00 KPMG Women's PGA Cham-
pionship 
16.00 Quicken Loans National 
21.00 PGA Highlights 2017 
21.55 KPMG Women's PGA Cham-
pionship

08.05 Borgunarbikar kk.  
 Stjarnan – KR 
09.45 Pepsí deild kvk.  
Breiðablik – Þór/KA 
11.25 Borgunarbikar kk.  
Stjarnan – KR 
13.05 Sumarmótin 2017 
13.40 Pepsí deild kk. 
Breiðablik – Grindavík 
15.25 Borgunarbikar kk.  
Stjarnan – KR 
17.05 Pepsí deild kvk. 
Breiðablik – Þór/KA 
18.45 Pepsímörk kvenna 2017 
19.45 Pepsí deild kk. 
Breiðablik – FH 
22.00 Borgunarbikarmörkin 2017 
23.15 Pepsímörk kvenna 2017 
00.15 Pepsí deild kk.  
Breiðablik – FH 
01.55 Borgunarbikarmörkin 2017

07.00 Lína langsokkur 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Víkingurinn Viggó 
08.11 Zigby 
08.25 Stóri og Litli 
08.38 Latibær 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Svampur Sveinsson 
10.25 Áfram Diego, áfram! 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
11.00 Lína langsokkur 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Víkingurinn Viggó 
12.11 Zigby 
12.25 Stóri og Litli 
12.38 Latibær 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Svampur Sveinsson 
14.25 Áfram Diego, áfram! 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
15.00 Lína langsokkur 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Víkingurinn Viggó 
16.11 Zigby 
16.25 Stóri og Litli 
16.38 Latibær 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Svampur Sveinsson 
18.25 Áfram Diego, áfram! 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
19.00 Kalli Blómkvist í hættu 
staddur
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SVONA VERÐ BÝÐST BARA EINU SINNI Á HUNDRAÐ ÁRA FRESTI

FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Mitsubishi L200 4X4 fangar hugmyndina um sportlegan pallbíl með því að blanda saman þægindum 
fólksbílsins og notagildi pallbílsins. Hann er byggður á heilli grind, með dráttargetu upp á 3,1 tonn og 450 Nm 
togkraft. Hátt og lágt drif er staðalbúnaður auk fjölda annarra atriða sem gera aksturinn ljúfari og verkin léttari. 
Nú færðu L200 á ótrúlegu afmælistilboði með �mm ára ábyrgð. Komdu og prófaðu pallbílinn sem skilar 
sínu og gott betur þegar mest á reynir.
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4.750.000
L200 Double Cab 4x4

Verðlistaverð: 5.750.000

• Byggður á heilli grind
• Fjórhjóladrifinn
• Hátt og lágt drif
• 3,1 tonna dráttargeta
• Þægileg fjöðrun
• 2,4 lítra dísilvél, 178 hestöfl
• Handfrjáls Bluetooth síma-
 búnaður með USB tengi

• Leðurklætt aðgerðastýri
• Hraðastillir með hraðatakmarkara
• Upplýsingatölva í mælaborði
• Fjarstýrðar samlæsingar
• 6 hátalarar (2 hátíðnihátalarar)
• Akreinavari
• Hæðarstillanlegt stýri með aðdrætti
• Loftkæling

• Hiti í sætum
• Bakkmyndavél
• Doublecab útgáfa
• 17" álfelgur 245/65 R17
• Skyggðar rúður
• Krómpakki og samlitað útlit
• Aurhlífar að aftan og framan
• Baksýnisspegill með birtudeyfi

• Armpúði á milli framsæta
• Rafdrifnar rúður að aftan 
 og framan
• Regnskynjari, dagljósabúnaður 
 og þvottur á aðalljósum



Vínylk�kp�ket

Við hættum gegn 
okkar eigin vilja árið 
2008 því að trommu-
leikarinn okkar fékk 
MS. Síðan gerðust 
bara alls konar hlutir 

– menn fluttu til útlanda, út á land 
og eignuðust börn ... allt þetta, lífið 
tók við. En við náðum aldrei að 
fylgja eftir plötunni sem við gáfum 
út 2008 út af þessu. Ég þurfti að fara 
upp á svið á Airwaves 2008 og segja 
að við hreinlega gætum ekki spilað, 
því að hann var lagður inn daginn 
áður,“ segir Guðmundur Ingi Þor-
valdsson söngvari hljómsveitarinnar 
Atomstation, sem áður gekk undir 
nafninu Atómstöðin og átti tölu-
verðum vinsældum að fagna á sínum 
tíma áður en veikindi settu sveitina á 
ís í ein 9 ár. Nú eru þeir komnir aftur 
og segir Guðmundur að þeir hafi 
aldrei verið betri.

„Okkur fannst alltaf eins og við 
ættum eitthvað pínu ósagt og óklár-
að. Síðan var það síðasta sumar að 
við vorum allir í Reykjavík á sama 
tíma. Við hittumst og prufuðum að 

telja í og fundum að „magic-ið“ væri 
ennþá þarna. Áður en við vissum 
af vorum við búnir að semja fullt 
af lögum og fannst líka ógeðslega 
gaman að hanga saman. Við erum 
allir maníusjúklingar þannig að 
mjög fljótlega sagði Óli gítarleikari 
að við værum að fara til L.A. að taka 
upp. Við sendum tónlist á Scott 
Hackwith sem á geðveikt stúdíó í 
L.A. og hefur pródúserað og tekið 
upp fyrir Ramones og fleiri, og hann 
svaraði okkur strax og sagði að þetta 
væri æðislegt stöff og sagði okkur að 
koma til L.A. að taka upp, sem við 
kýldum á og létum gamlan draum 
rætast.“

Og hvernig var úti? „Það var algjör-
lega geðveikt! Þetta er frábært stúdíó 
– þarna er gríðarlega sjaldgæfur 
mixer, einn af þremur nothæfum 
eftir í heiminum, þetta var svona það 
sem allar gömlu rokkplöturnar voru 
teknar upp á. Hann á míkrófónasafn 
til að deyja fyrir – ég var að syngja í 
míkrófón sem kostaði 18 þúsund 
dali, og hann á tvo. Aðstaðan var 
frábær – Scott og Joshua Hawksley, 

sem er aðstoðarmaðurinn hans og 
tók okkur upp, þeir elskuðu okkur 
þannig að við fengum frábæra þjón-
ustu og unnum miklu meira en við 
höfðum borgað fyrir. Þannig að við 
komum heim með mjög vel hljóm-

andi grunna að þrettán lögum. Síðan 
auðvitað allt hitt; veðrið æðislegt, við 
vorum í Chinatown sem er æðis-
legur partur af borginni, þannig að 
þetta var alveg „once in a lifetime“ 
draumaferð.“

Atomstation stefnir á að gefa plöt-
una sína út fyrir Airwaves í haust og 
gefa út nokkur lög þangað til. Guð-
mundur segir ekkert liggja á og að 
þeir vilji frekar vanda sig.

„Við erum auðvitað fimm ein-
staklingar með mjög ólíkar skoðanir 
og það tekur tíma að komast að sam-
eiginlegri niðurstöðu,“ segir Guð-
mundur hlæjandi. „En það er ógeðs-
lega skemmtilegt. Maður verður bara 
að leyfa því að taka tíma.“

Atomstation kemur fram í fyrsta 
skipti eftir hlé á Eistnaflugi núna 
í júlí. Þeir gáfu líka nýlega út lagið 
Ravens of Speed. Guðmundur segir 
þá svo ætla sér að hella sér í tónleika-
hald og klára plötuna.

„Við hlökkum ógeðslega til að stíga 
aftur á svið og rokka fyrir fólkið!“ 
gudnyhronn@frettabladid.is

Atomstation snýr aftur eftir 9 ára hlé
Hljómsveitin Atomstation, áður þekkt sem Atómstöðin, snýr aftur eftir 9 ára hlé. Sveitin þurfti að leggja upp laup-
ana eftir að trommari sveitarinnar greindist með MS sjúkdóminn. Sveitin tók upp nokkur lög í L.A. á dögunum.

Atomstation er mætt aftur og hefur aldrei verið þéttari. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ÉG VAR AÐ SYNGJA Í 
MÍKRÓFÓN SEM 

KOSTAÐI 18 ÞÚSUND DALI.
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ÚTSALA
AFSLÁTTUR

AF VÖLDUM VÖRUM

Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind, Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri

30-50



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

 

Aðeins 71.940 kr.

CLASSIC
3ja sæta sófi

Þriggja sæta sófi. Litir: Turkis, dökk- og 

ljósgrár, brúnn, rauður eða svartur. 

Stærð: 200 x 90 x 100 cm 

Fullt verð: 119.900

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Aðeins 59.940 kr.

SILKEBORG
hægindastóll
með skemli

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Dökkbrúnt 

eða svart leður.

Fullt verð: 99.900 kr.

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

Sumar
útsalan

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Nature’s SUPREME 
160 x 200 cm

Fullt verð: 134.900 kr.

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
• 320 gormar pr. m2

• Vandaðar kantstyrkingar

Fullt verð: 149.900 kr.

Aðeins 104.930 kr.

Nature’s SUPREME 
180 x 200 cm

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Cassic botni

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Aðeins 94.430 kr.

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af  160 x 200 og  
180 x 200 cm

Ef þú pantar nýju plöt-
una mína, sem ég er 
að taka upp núna, í 
gegnum Heimkaup.is 
fyrir 14.  júlí, þá mæti 
ég persónulega með 

hana heim til þín – þó að það verði 
pantað eitt eintak í Drangey þá 
mun ég bara fljúga þangað,“ segir 
Páll Óskar Hjálmtýsson, en hann er 
núna perlusveittur að klára nýjustu 
plötuna sína sem hann ætlar að 
keyra heim að dyrum hjá aðdáend-
um sínum, hvorki meira né minna.

„Þetta er þjónusta sem ég ætla að 
veita í samstarfi við Heimkaup. Þeir 
eru að verða Amazon.com Íslands 
og sérhæfa sig í heimsendingar-
þjónustu og netverslun. Þetta tilboð 
gildir bara fyrir þá sem panta plöt-
una fyrirfram. Hvort sem þú pantar 
á vínyl eða geisladisk, þá birtist ég 
við dyrastafinn heima hjá þér með 
plötuna, eins og Pósturinn Páll.“

Er þetta hugmynd sem þú hefur 
gengið lengi með í kollinum? „Þetta 
er búið að blunda í mér lengi vegna 
þess að markaðurinn hefur breyst 
svo gríðarlega. Ég man þá tíð þegar 

sumar plötur seldust á föstu formi í 
20 þúsund eintökum – ég get alveg 
staðfest það að þeir dagar eru liðnir. 
Fólk notar streymisþjónustur eins 
og Spotify núna – og það er hið 
besta mál, en aðdáendur og fólk sem 
er í liði með listamanninum kaupir 
plötur hans á föstu formi. Nú er svo 
komið að vínylplatan kemur sterk 
inn og selst meira en geisladiskur-
inn. Auðvitað læt ég stafrænan kóða 
fylgja með hverju eintaki svo þú 
getur spilað þetta hvar sem þú vilt.

Hafandi sagt það get ég sagt að 
það er gjörsamlega galið að prenta 
stórt upplag af vínyl og geislaplöt-
um sem sitja síðan óseldar á lager 
heima hjá þér. Því er mikið sniðugra 
að leyfa fólki að panta fyrirfram og 
þegar það er ljóst hversu stórt upp-
lagið þarf að vera, hvers vegna ekki 
að þjónusta aðdáandann með því 
að bara mæta heim til hans og gera 
eitthvað skemmtilegt úr þessu?“

Útgáfudagur plötunnar er 
16. sept ember, það er sami dagur 
og Palli heldur risatónleika í Laugar-
dalshöllinni, en eftir það er hann 
kominn í „frí“ sem hann ætlar að 

nýta í að keyra með plötuna sína til 
aðdáenda sinna. Vínylplatan sjálf 
mun vera með glæsilegra móti og 
endurspegla innihaldið vel.

„Ég hef aldrei gefið út á vínyl. 
Fyrsta sólóplatan mín kom út 1993 
og þá var almennt hætt að gefa út 
vínylplötur á Íslandi. Þessi fyrsta 
vínylplata mín verður algjörlega 
gegnsæ; glær kristals-vínylplata og 
plötuumslagið er prentað á plexi-
gler. 

Þetta er dansskotin poppplata svo 
að diskóið mun gneista af henni, 
bókstaflega. Úr því að fólk er tilbúið 
að kaupa svona vandaðar vínylút-
gáfur þá ákvað ég að ganga alla leið 
í þessari hönnun svo að hún verður 
bara eins og húsgagn.

Ég átti hugmyndina að þessu 
plötuumslagi, en Ólöf Erla hjá Ólöf 
Erla Design útfærði hana fyrir mig. 
Umslagið verður allt handunnið hér 
á Íslandi, en platan pressuð erlendis. 
Það tekur átta vikur að pressa vínyl-
plötur, þannig að ég verð að loka 
fyrir pantanir á Heimkaup 14. júlí. 
Það er hægt að panta núna.“
stefanthor@frettabladid.is

Páll Óskar pantaður 
heim að dyrum
Páll Óskar gefur út sína nýjustu plötu þann 16. september. Hann 
ætlar að gefa plötuna út á vínyl og geisladisk, ásamt því að hún 
kemur inn á streymisveitur. Palli mun skutla plötunni til aðdáenda. 

Páll Óskar keyrir stórglæsilega vínylplötu og geisladisk heim til fólks hvar sem er á landinu í fríinu sínu í haust.  
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Á laugardaginn fór þáttur númer 
500 af Sjáðu í loftið, hvorki meira né 
minna. Þátturinn er sem sagt búinn 
að vera á dagskrá á Stöð 2 í tæp 10 ár 
en hann er sýndur á hverjum laugar-
degi. Ásgeir Kolbeinsson þátta-
stjórnandi hefur því haft nóg að gera 
en þátturinn hefur aldrei farið í frí. 
„Það hefur aldrei verið tekin pása yfir 
sumarið eða á öðrum tímum. Það er 
búið að vera ferlega gaman að fara í 
gegnum þessa 500 þætti, enda erum 

við að tala um rúmlega níu og hálft 
ár. Á þeim tíma hef ég kynnt rétt um 
4.000 bíómyndir á 11.500 mínútum. 
Það er líka gaman að segja frá því að 
Sjáðu er sá þáttur sem hefur verið 

hvað lengst á dagskrá Stöðvar 2 sam-
fellt,“ segir Ásgeir sem er að vonum 
ánægður með velgengni þáttarins.

„Eitt af því skemmtilegasta við 
Sjáðu er að hann höfðar vel til allra 
aldurshópa og jafnt til beggja kynja. 
Það hafa meira og minna allir gaman 
af kvikmyndum og því er áhorfið á 
þáttinn gott í hverri einustu viku. 
Það er auðvitað frábært að fá að vera 
með þátt þar sem áhugamál manns 
er í brennidepli.“ – gha

Þáttur númer 500 fór í loftið
Ásgeir Kolbeins, 
fjölmiðla- og út-
varpsmaður
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Nafnið breytist, en við erum enn til taks 
þegar ævintýraþráin gerir vart við sig.
airicelandconnect.is

Jarlhettur við Langjökul, kl. 16:50

Leggðu upp   
 í l�ðangur



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.
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Stök dýnaStök dýnaStök dýnaStök dýna

43.600 kr.43.600 kr.43.600 kr.
m/botni m/botni 
& fótum& fótum

89.544 kr.89.544 kr.89.544 kr.89.544 kr.89.544 kr.

Stök dýnaStök dýnaStök dýnaStök dýna
59.150 kr.59.150 kr.59.150 kr.59.150 kr.59.150 kr.

m/botni m/botni 
& fótum& fótum

137.730 kr.137.730 kr.137.730 kr.137.730 kr.137.730 kr.

Eigum til í takmörkuðu magni 

 „WAREHOUSE CLEARANCE“
 „WAREHOUSE CLEARANCE“

dýnur frá King Koil

KOMDU, MÁTAÐU OG 
KOMDU, MÁTAÐU OG 

KAUPTU DÝNU SEM 
KAUPTU DÝNU SEM 

HENTAR ÞÉR 

Á FRÁBÆRU VERÐI
Á FRÁBÆRU VERÐI

FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!
FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!
FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!
FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!
FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!
FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!

Queen Size (153x203 cm)
(153x203 cm)

King Size King Size King Size (193x203 cm)
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) ER KOMINN TÍMI Á NÝTT RÚM?

ERGOMOTION E40+
Tvískipt hjónarúm 180x200sm 

með einfaldri og góðri fjarstýringu 
og Royal Corinna dýnum.

(Royal Corinna er hágæða millistíft fimm svæðaskipt 
heilsudýna með pokagormakerfi og áföstum topp)

TILBOÐSVERÐ AÐEINS
24.746 kr. Á MÁNUÐI*

á meðan birgðir endast. 
Vaxtalaust og fyrsta greiðsla í október 2017.

STAÐGREITT 282.217 kr.

Queen Size 
King Size King Size King Size 
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Stök dýna
Eigum til í takmörkuðu magni 
Eigum til í takmörkuðu magni 
Eigum til í takmörkuðu magni 

 „WAREHOUSE CLEARANCE“
 „WAREHOUSE CLEARANCE“

Queen Size 
Queen Size 
Queen Size 
Queen Size 
Queen Size 
Queen Size 
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

Í ICELAND ENGIHJALLA,

SKRÁÐU ÞIG 
Á 365.IS

SUMARLEIÐIN

Það mætti segja að sparnaður 
Íslendinga væri í sögulegu 
hámarki. Aldrei áður hefur 

hugarfar fólks verið jafn tengt 
sparnaði. Og hvernig erum við að 
spara? Jú, með því að eyða fullt af 
pening auðvitað. Ekki erum við að 
spara með því að vera heima hjá 
okkur og sleppa því að kaupa hluti. 
Nei, við spörum með því að fara í 
risa verslanir, kaupa ofurpakkn-
ingar og eyða tugum þúsunda.

„Ég sparaði geðveikt mikið á því 
að kaupa þennan kassa af kleinu-
hringjum á 3.000.“ „Vá hvað ég 
sparaði þegar ég keypti 68 kókdósir 
á aðeins 2.500.“ „Nei, sjáðu, kassi af 
höttum á 7.000, spörum!“

Mér þykir þetta rangur hugs-
unarháttur. Við spörum aldrei með 
því að kaupa. Við spörum með 
því að kaupa ekki. Það er ekki góð 
sparnaðarleið að fara í verslun og 
skoða. Maður sparar með því að 
vera heima. Það skiptir ekki máli 
hversu hagstætt verðið er þegar við 
kaupum, við erum að eyða pening 
en ekki spara. Ekki rugla þessu 
tvennu saman.

Með því að kaupa vöru á hag-
stæðara verði erum við að eyða 
minni pening en við hefðum 
gert. En ef við kaupum vöruna 
í fimmföldu því magni sem við 
þurfum erum við kannski bara að 
eyða meiri pening. Áður en risa 
pakkningar eru keyptar er því gott 
að spyrja: „Er ég viss um að ég sé 
að fara að borða 12 kg af kleinu-
hringjum? Þarf fjölskyldan á þeim 
að halda? Jafnvel þó hver þeirra 
verði ódýrari en ef ég kaupi bara 
einn á mann?“

Það er æðislegt ef fólk nær að 
nýta sér ofurpakkningar á skyn-
saman hátt til að eyða minna. En 
við megum ekki halda að við séum 
að spara ef raunin er sú að við erum 
að eyða meiri pening í verslunar-
ferðum en við höfum nokkurn tíma 
gert.

Sparnaður

Pálmars 
Ragnarssonar

BAKÞANKAR




