
 Það kemur líka 
alveg fyrir að 

einstaklingur hverfur og 
poppar svo upp hjá okkur 
nokkrum mánuðum síðar.
Þorsteinn  
Gunnarsson,  
staðgengill  
forstjóra Útlend-
ingastofnunar
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Oddný Harðardóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
skrifar um fátækt meðal barna á 
Íslandi. 10

SPORT Ólafía Þórunn Krist-
insdóttir verður fyrsti íslenski 
kylfingurinn sem keppir á opna 
breska risamótinu í golfi. 12

TÍMAMÓT Golfstraumsgarðurinn 
hefur verið opnaður á Strönd-
um. 16

LÍFIÐ Dragdrottningin Wanda 
gefur túristum á Íslandi áhuga-
verð ráð. 22

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

SAMFÉLAG Íslensk stjórnvöld vita 
ekki hvar nokkrir tugir hælisleit-
enda, sem synjað hefur verið um 
hæli hér á landi síðustu ár, eru 
niðurkomnir. Líklegt er að sumir 
þeirra séu hér í felum og stundi 
svarta atvinnustarfsemi.

Samkvæmt tölum frá Útlendinga-
stofnun hafa tuttugu manns horfið 
það sem af er þessu ári. Síðustu 
ár hafi fjöldinn að jafnaði verið á 
bilinu tíu til fimmtán manns á ári. 
Talið er að flestir hafi farið af landi 
brott án þess að tilkynna það til 

stofnunarinnar, en að hinir séu enn 
hér á landi.

„Ástæðurnar eru margvíslegar. 
Stundum eru þetta einstaklingar 
sem eiga skilríki en hafa ekki afhent 
þau stjórnvöldum og nota þau til að 
fara úr landi. Svo eru einstaklingar 
sem fara í felur, og stundum dettur 
fólk út úr kerfinu. Það kemur líka 
alveg fyrir að einstaklingur hverf-
ur og poppar svo upp hjá okkur 
nokkrum mánuðum síðar,“ segir 
Þorsteinn Gunnarsson, staðgengill 
forstjóra Útlendingastofnunar. 

Þorsteinn bendir á að hlutfalls-
lega sé fjöldi þeirra sem hverfur 
hér á landi umtalsvert minni en 
hjá öðrum Norðurlandaþjóðum, 
en sænsk stjórnvöld hafa lýst yfir 
áhyggjum vegna þess mikla fjölda 
sem lætur sig hverfa á ári hverju, eða 
hátt í tíu þúsund manns. Staðan er 
svipuð í Noregi og víðar.

„Það eru ekki mörg mál þar sem 
fólk hverfur alveg sporlaust frá 
okkur. En ef það gerist eru slík mál 
í höndum lögreglunnar og hún 
tekur þá ákvörðun um hvort það 

sé ástæða til þess að leita að fólk-
inu,“ segir Þorsteinn. Að öðru leyti 
sé ekki eftirlit haft með þeim sem 
horfið hafa úr kerfum Útlendinga-
stofnunar og því ekki til nákvæmar 
tölur um þá. 

Aðspurður telur Þorsteinn líklegt 
að einhverjir þessara einstaklinga 
séu í felum og vinni svart.

„Svört eða ólögleg atvinnustarf-
semi er ekki á okkar borði en það 
má vissulega leiða að því líkur að 
fólk fari í felur og vinni svart,“ segir 
Þorsteinn. – sks

Tugir hælisleitenda horfið af radarnum
Um tuttugu hælisleitendur hafa horfið af radar Útlendingastofnunar það sem af er ári. Íslensk stjórnvöld vita ekki hvar nokkrir tugir 
einstaklinga, sem synjað var um hæli hér á landi, enduðu. Líklegt er að sumir þeirra séu hér í felum og stundi svarta vinnu. 

Fjallgöngumaðurinn John Snorri Sigurjónsson sést hér alsæll á toppi K2. Myndin var tekin á föstudagsmorgun og er sú fyrsta til að sýna hið mikla afrek Johns Snorra. MYND/LÍFSSPOR

SAMFÉLAG Vísbendingar eru um 
að fíkniefnið Spice, sem hingað til 
hefur nánast eingöngu verið notað af 
föngum, sé komið út fyrir veggi fang-
elsa hér á landi og sé að ná almennri 
útbreiðslu á íslenskum fíkniefna-
markaði.

Efnið er stórhættulegt og hefur 
dregið fjölmarga til dauða, en í janú-
ar síðastliðnum þurfti að kalla til 
sjúkrabíl eftir að þrír fangar á Litla-
Hrauni misstu meðvitund vegna of-
skömmtunar af Spice.

S a m k væ m t  e f t i r g r e n n s l a n 
Fréttablaðsins er talsvert um sölu 
Spice á Facebook. Guðmundur 
Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu 
– félags fanga, segist taka eftir sölu-
aukningu á Spice utan fangelsanna, 
sem sé mikið áhyggjuefni. „Þetta er  

þróunin og það eru allar líkur á því 
að Spice verði að faraldri,“ segir Guð-
mundur Ingi.

Spice telst til löglegra efna hér á 
landi.  – sks/ sjá síðu 4

Spice að ná útbreiðslu 
utan fangelsisveggja

Þetta er þróunin og 
það eru allar líkur á 

því að Spice verði að faraldri.
Guðmundur 
Ingi Þóroddsson, 
formaður Afstöðu 
– félags fanga



Veður

Hæg norðaustlæg eða breytileg 
átt og víða smá skúrir í dag, en 
léttskýjað vestan til fram á kvöld. 
Fremur hlýtt í veðri, einkum suð-
vestan til.  SJÁ SÍÐU 18

Veður

MERKIÐ  MERKIÐ  
MITT

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 

Sáu tvo menn hlaupa frá Pétursbúð

Vopnað rán var framið í hverfisversluninni Pétursbúð um sexleytið í gærkvöldi. Lögreglan segir einn mann hafa framið ránið en að vitni segi tvo menn 
hafa hlaupið á brott. Mögulegt sé að annar hafi staðið vörð fyrir utan verslunina. Maðurinn komst undan með peninga og sígarettur. Um tíuleytið í 
gærkvöldi var hvorki vitað um hversu háa upphæð var að ræða né hvers konar vopn var notað í ráninu. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓIK

SAMFÉLAG „Þetta kemur mér mjög á 
óvart, strangt til tekið er þetta ekki 
brot á reglunum en þetta er auðvitað 
dálítið óvenjulegt,“ segir Helgi Bern-
ódusson, skrifstofustjóri Alþingis, 
um ljósmynd af Björt Ólafsdóttur, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, í 
þingsal Alþingis sem notuð hefur 
verið í auglýsingaskyni fyrir breska 
tískuvörumerkið Galvan London.

Myndin er hluti af nýrri auglýs-
ingaherferð Galvan á samfélags-
miðlum. Björt Ólafsdóttir og Sóla 
Káradóttir, listrænn stjórnandi 
vörumerkisins, eru vinkonur til 
margra ára eins og kom fram í færslu 
Galvan með myndinni á Instagram 
síðasta föstudag. 

Þar var bent á að Björt er ráðherra 
og að hún standi á myndinni inni í 
sal Alþingis. Fleiri vinkonur Sólu 
hafa að undanförnu einnig setið 
fyrir á myndum klæddar fatnaði 
breska merkisins, myndaðar víðs-
vegar um Ísland.

Helgi segir að samkvæmt reglum 
Alþingis séu myndatökur í einka-
þágu óheimilar í þingsalnum hvort 
sem sé á þingfundi eða utan. Óheim-
ilt sé að taka ljósmyndir inn í salinn, 
úr hliðarsölum eða gangi, þar sem 

ljósmyndarar standa fyrir utan sal-
inn sjálfan. Myndatökur í tengslum 
við blaða- eða sjónvarpsviðtöl, til að 
taka auglýsingamyndir og yfirleitt 
annars inni í sjálfum þingsalnum, 
séu sem sagt óheimilar. Myndatökur 
séu að öðru leyti heimilar í þinghús-
inu og Skála Alþingis, svo og á skrif-
stofum þingmanna.

Þegar blaðamaður náði tali af 
Björt um miðjan dag í gær benti hún 
á að myndavélinni hefði verið beint 
inn í þingsal og að hún hefði því ekki 
brotið neinar reglur Alþingis. Þegar 
henni var svo kynnt að til stæði að 
fjalla um myndatökuna vildi hún 
ekki tjá sig um málið. 
saeunn@frettabladid.is 

Óvenjulegt að ráðherra  
auglýsi kjól í þingsal

Hér sést Björt Ólafsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, klædd kjól frá Gal-
van London á Instagram-síðu breska hönnunarmerkisins. MYND/SKJÁSKOT

Björt Ólafsdóttir,  
umhverfis- og auðlinda-
ráðherra, braut ekki 
reglur Alþingis með því 
að sitja fyrir á ljósmynd 
í þingsal fyrir tískuvöru-
merkið Galvan London. 
Óvenjulegt að salurinn 
sé notaður í auglýsinga-
skyni, segir skrifstofu-
stjóri Alþingis.

 Þetta kemur mér 
mjög á óvart, strangt 

til tekið er þetta ekki brot á 
reglunum.
Helgi Bernódusson, 
skrifstofustjóri 
Alþingis

 Helgi segir að samkvæmt 
reglum Alþingis séu mynda-
tökur í einkaþágu óheimilar 
í þingsalnum hvort sem sé á 
þingfundi eða utan. Aftur á 
móti sé heimilt að taka 
ljósmyndir inn í salinn, úr 
hliðarsölum eða gangi.

KÓPAVOGUR Bæjarráð Kópavogs-
bæjar tók í síðustu viku ákvörðun 
um að veita neikvæðar umsagnir 
um ný rekstrarleyfi fyrir gististaði 
í flokki II á svæðum þar sem deili-
skipulag gerir ráð fyrir að sé íbúða-
byggð.

Um er að ræða gististaði þar sem 
eigendur búa ekki á staðnum heldur 
leigja út íbúðir. Þeir sem óska eftir 
leyfi í þeim flokki munu þá líklega 
ekki fá þau. Theódóra Þorsteins-
dóttir, formaður bæjarráðs, segir að 
með þessu sé verið að bregðast við 
neyðarástandi í húsnæðismálum.

„Á meðan neyðarástand ríkir á 
íbúðamarkaði viljum við takmarka 
atvinnustarfsemi þar sem deili-
skipulag er íbúðabyggð. Við viljum 
ekki að varanleg búseta í hverfum 
þar sem deiliskipulag er íbúða-
byggð víki fyrir gististarfsemi með 
þeim hætti sem sést hér, sérstaklega 
í miðborginni,“ segir Theódóra.

„Þetta snýst um það að á þeim 
svæðum þar sem deiliskipulag 
gerir ráð fyrir íbúðabyggð höfum 
við heimild í lögunum um að 
samþykkja minniháttar atvinnu-
starfsemi, en ef þetta er orðin 
umfangsmikil atvinnustarfsemi 
getur sveitarstjórn veitt neikvæða 
umsögn. Við höfum ákveðið að gera 
það,“ segir hún.

Í Kópavogi finnur bæjarráð fyrir 
aukinni aðsókn fyrir gististaði. 
„Leyfisveitingar vegna gististaða í 
flokki II í íbúðabyggð leiðir óhjá-
kvæmilega til þess að framboð fast-
eigna fyrir fasta búsetu verður enn 
minna. Vegna þessara aðstæðna sem 
nú eru uppi teljum við að rekstur 
gististaða í þeim flokki samræmist 
ekki búsetu þar,“ segir Theódóra. – sg 

Veita ekki 
gistileyfi sökum 
neyðarástands

Theódóra Þor-
steinsdóttir, for-
maður bæjarráðs 
Kópavogsbæjar

FERÐAÞJÓNUSTA  Ekki hefur verið 
ákveðið hvenær gjaldtaka við 
Hraunfossa í Hvítársíðu getur hafist. 
Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri 
Umhverfisstofnunar, segir málið 
hafa verið sett á ís.

„Það er ekkert að frétta af gjald-
töku þar,“ segir Kristín.

Framkvæmdaaðilar og landeig-
endur við Hraunfossa í Hvítársíðu 
ákváðu í byrjun mánaðarins að 
bíða með gjaldtöku við bílastæðið 
á svæðinu.  Umhverfisstofnun hafði 
þá sagt að gjaldtaka væri ekki heimil 
og að landeigendur ættu yfir höfði 
sér allt að 500 þúsund króna sektir 
á dag.

Til stóð að hefja gjaldtökuna 1. 
júlí. „Við erum búin að segja þeim 
að það sé ekki heimild fyrir þá til 
að gera þetta. Höfum sent þeim 
bréf með afstöðu stofnunarinnar 
og fundað með þeim. Það hefur 
ekkert verið haft frekar samband 
við okkur,“ segir Kristín. – sg

Gjaldtakan við 
Hraunfossa á ís
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RAV4
ÁREYNSLULAUST

TIL ALLRA ÁTTA

Það er svo dýrmætt að geta kúplað sig út úr amstrinu og gefið sig allan í það sem veitir gleði. Náð fullkomnu jafnvægi. 
RAV4 endurstillir þig og kröfur þínar til aksturs. Mýktin er slík að þú kemst lengra og hærra, áreynslulaust í allar áttir  
og hönnunin er svipmikil að innan sem utan. Teygðu þig í það sem þú þráir. Komdu og reynsluaktu. 

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

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ

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



Þetta er bara þró-
unin og það eru 

allar líkur á því að Spice 
verði að faraldri.
Guðmundur Ingi Þór-
oddsson, formaður 
Afstöðu – félags 
fanga

Spice er ekki á lista 
yfir ólögleg fíkniefni 

og þar af leiðandi væri 
ekkert sem við gætum gert í 
því.
Grímur Grímsson, 
yfirmaður mið-
lægrar rann-
sóknardeildar 
lögreglu 

Sendu okkur fimm toppa af Merrild umbúðum og þú gætir 
unnið gjafabréf fyrir utanlandsferð að upphæð 100.000 kr. 

Að auki verða dregnar út 10 kaffikörfur á tímabilinu.
Dregið verður í júní, júlí og ágúst.

Gildir fyrir alla Merrild pakka.

Toppar af öllum Merrild umbúðum gilda. Þátttökuumslög er að 
finna í öllum verslunum. Úrslit verða birt á Facebook-síðu Merrild 
á Íslandi, og þar er einnig að finna nánari upplýsingar um leikinn.

VIÐSKIPTI „Það er í skoðun hjá okkur 
að fljúga til Asíu og ef við horfum 
fram í tímann hef ég trú á því að við 
eigum eftir að sjá félagið færa sig í 
þá áttina,“ segir Björgólfur Jóhanns-
son, forstjóri Icelandair Group, um 
mögulega innreið félagsins á Asíu-
markað.

Björgólfur segir félagið meðal 
annars hafa skoðað mögulega 
áfangastaði í Kína, Japan og Ísrael, 
en að engin ákvörðun hafi enn verið 

tekin um að hefja flug þangað.
Skúli Mogensen, forstjóri og 

stofnandi WOW air, sagði í samtali 
við Fréttablaðið í júní að flugfélagið 
hygðist hefja beint flug til Asíu á 
næsta ári. Félagið ynni að því að 
ákveða hvaða áfangastaðir í álfunni 
yrðu fyrir valinu. Þó liggur fyrir að 
það mun hefja áætlunarflug til Tel 
Aviv í Ísrael í september.

Björgólfur segir að Icelandair sé 
í góðu samstarfi við flugfélög sem 

starfa í Asíu og margir Asíubúar 
komi til landsins frá Evrópu með 
félaginu.

„Snúna málið í þessu er vissulega 
það að heimamarkaðurinn er mjög 
lítill. Við erum bara 330 þúsund hér 
á landi. En við sjáum vissulega tæki-
færi í því að hefja Asíuflug og höfum 
verið að skoða það í allnokkur ár. Ég 
hef trú á því að við eigum eftir að sjá 
breytingar í þá veru á næstu miss-
erum og árum.“ – kij

Icelandair skoðar Asíuflug af alvöru

SAMFÉLAG  Vísbendingar eru um 
að fíkniefnið Spice, sem hingað til 
hefur nánast eingöngu verið notað 
af föngum, sé komið út fyrir veggi 
fangelsa hér á landi og sé að ná 
almennri útbreiðslu á íslenskum 
fíkniefnamarkaði. Efnið er stór-
hættulegt og hefur dregið fjölmarga 
til dauða, en í janúar síðastliðnum 
þurfti að kalla til sjúkrabíl eftir að 
þrír fangar á Litla-Hrauni misstu 
meðvitund vegna ofskömmtunar 
af Spice.

Spice er nýjasta tískudópið á 
Litla-Hrauni, en hefur ekki náð 
miklum vinsældum utan fang-
elsisins. Samkvæmt eftirgrennslan 
Fréttablaðsins er talsvert um sölu 
Spice á Facebook. Guðmundur Ingi 
Þóroddsson, formaður Afstöðu – 
félags fanga, segist taka eftir sölu-
aukningu á Spice utan fangelsanna, 
sem sé mikið áhyggjuefni.

„Þetta er eitthvað sem var hægt að 
sjá fyrir. Fangelsin endurspegla svo-
lítið það sem mun gerast í þjóðfélag-
inu, því neysla á nýjum fíkniefnum 
hefst oftast fyrst í fangelsum, og svo 
er bara tímaspursmál hvenær þau 
eru komin inn í samfélagið. Þetta er 
bara þróunin og það eru allar líkur 
á því að Spice verði að faraldri,“ 
segir Guðmundur Ingi. Hann segir 
að til séu mörg hundruð tegundir 
af Spice. Fíkniefnið sé manngert og 

því ómögulegt að vita hvaða efni séu 
sett í það.

„Þetta er mjög hættulegt efni 
og við hjá Afstöðu höfum miklar 
áhyggjur af þessu. Við erum til 
dæmis að sjá það í fangelsunum 
að það er verið að kalla til lækna 
og menn eru að fara í hjartastopp, 
og það verður mjög alvarlegt þegar 
þetta dóp verður að faraldri á 

Íslandi,“ segir Guðmundur Ingi hjá 
Afstöðu. 

Spice telst til löglegra efna hér á 
landi, en listi yfir ólögleg fíkniefni 
hefur ekki verið uppfærður frá 2001. 
Grímur Grímsson, yfirmaður mið-
lægrar rannsóknardeildar lögreglu, 
segir að þar af leiðandi séu þessi 
fíkniefni ekki haldlögð. Hann segist 
vita til þess að efnið sé í dreifingu, 

en ekki hvort það hafi náð mikilli 
dreifingu.

„Þessar upplýsingar byggi ég bara 
á því sem er að koma inn til okkar. 
Spice er ekki á lista yfir ólögleg 
fíkniefni og þar af leiðandi væri ekk-
ert sem við gætum gert í því – það 
er ekkert til að leggja hald á. Það 
er hins vegar eitthvað sem er alveg 
hægt að gagnrýna, það hvað efni eru 
lengi að komast inn á þennan lista,“ 
segir Grímur.

Halldór Valur Pálsson, for-
stöðumaður Litla-Hrauns, segir að 
sífellt sé verið að auka eftirlit með 
notkun efnisins. Starfsfólk sé með 
meiri kunnáttu og þekkingu á með-
höndlun þess en áður. „Við þekkj-
um betur einkenni manna sem eru 
undir áhrifum og erum vakandi 
fyrir ákveðnum hlutum sem við 
erum að finna í klefunum og geta 
mögulega verið Spice,“ segir Hall-
dór. sunnak@365.is

Spice selt utan fangelsisveggja

Spice er manngert kannabis og getur tekið nánast hvaða form sem er. Al-
gengast er að það sé líkt eftir kryddi og þaðan kemur nafnið. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fíkniefnið Spice virðist 
vera að ná vinsældum 
utan Litla-hrauns þar 
sem það er nýjasta 
tískudópið. Formaður 
Afstöðu - félags fanga, 
segist hafa tekið eftir 
söluaukningu utan fang-
elsisins og óttast farald-
ur. Spice telst til löglegra 
efna hér á landi. 

Það er í skoðun 
hjá okkur að fljúga 

til Asíu og ef við horfum 
fram í tímann hef ég trú á 
því að við eigum eftir að sjá 
félagið færa sig í þá áttina.
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri 
Icelandair Group

VIÐSKIPTI Eignarhlutur íslenskra líf-
eyrissjóða í HS Orku mun aukast um 
12,7 prósent og verða 46,1 prósent. 
Þetta varð ljóst í lok síðustu viku 
þegar samkomulag náðist á milli 
fagfjárfestasjóðsins ORK, sem er að 
mestu leyti í eigu lífeyrissjóða, og 
Magma Energy, dótturfélags kana-
díska orkufélagsins Alterra. Sam-
komulagið varðar uppgjör á skulda-
bréfi sem Magma gaf út við kaup á 
hlut sínum í HS Orku árið 2009.

Samkomulagið er með fyrirvara 
um forkaupsrétt en felur það í sér 
að ORK mun yfirtaka 12,7 prósenta 
hlut Magma í HS Orku á genginu 
6,97 krónur á hlut, sem þýðir að 
verðmæti eignarhlutarins nemur 
um 6,9 milljörðum króna.

Fjórtán lífeyrissjóðir eiga fyrir 
33,4 prósenta hlut í HS Orku í 
gegnum félagið Jarðvarma. – kij

Lífeyrissjóðir 
eignast 46%   
hlut  í HS Orku

Ásgeir Margeirs-
son er forstjóri 
HS Orku

SAMGÖNGUMÁL Á annað hundrað 
farþegum skemmtiferðaskips var 
hleypt í land á friðlýstu svæði á 
Hornströndum í fyrradag án þess að 
skipið eða farþegar þess hafi farið í 
gegnum tollskoðun. Því var fagnað 
í gærmorgun að skipið væri fyrsta 
skemmtiferðaskipið sem leggst að 
bryggju á Akranesi.

Skemmtiferðaskipið, sem heitir 
Leborial og er skráð í Frakklandi, 
kom frá Grænlandi í gær. 181 far-
þegi er um borð auk áhafnar. Skipið 
sigldi inn í Veiðileysufjörð þar sem 
það kastaði akkeri.  – jkj

Hleypt í land án 
tollskoðunar
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IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
COMPANIES COURT

IN THE MATTER OF
SCOTTISH EQUITABLE PLC

- and -
IN THE MATTER OF
ROTHESAY LIFE PLC

- and -
IN THE MATTER OF

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN in accordance with section 114(2) of the 
Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (“FSMA”) that, 
on 15 June 2017, an order was made by the High Court of Justice of 
England and Wales under section 111 and 112 of FSMA sanctioning a 
scheme (the “Scheme”) providing for the transfer of a portfolio of imme-
diate annuity policies and related assets and liabilities (the “Transfer-
ring Business”) carried on by  Scottish Equitable Plc (the “Transferor”) 
to Rothesay Life Plc (the “Transferee”). The Scheme became effective 
in accordance with the said order at 00.01am (BST) on 30. June 2017. 

Where, in relation to any policy comprised in the business transferred 
pursuant to the Scheme, the State of the commitment is an EEA State 
other than the United Kingdom (as such terms are defined for the 
purposes of FSMA) and the policyholder has the right to cancel the 
policy under the law of the EEA State concerned, then that right may be 
exercised during the period of 21 days following the date of publication 
of this notice (or, where applicable, during such longer period as may 
be allowed under the law of the EEA State concerned).

Dated: 27. July 2017 

Rothesay Life Plc 
Project Crane Annuity Transfer
Level 25 
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street 
London
EC3V 4AB 

Reference: Aegon Part VII Scheme of Transfer 

Email: partVIIenquiries@rothesaylife.com

Phone: +44(0) 207 770 5300 

JÖKLAR „Jafnvel þótt loftslagið hlýn-
aði ekkert meira en orðið er þá er 
þessi jökull  dauðadæmdur,“ segir 
Helgi Björnsson jarðeðlisfræðingur 
um sókn Jökulsárlóns á sporð Breiða-
merkurjökuls.

Um 1930 var Jökulsárlón ekki 
orðið til. Helgi segir að árið 1934 hafi 
rétt sést í lónið en í dag sé það orðið 
þrjátíu ferkílómetrar og nái átta kíló-
metra inn að jökulsporðinum.

„Jökullinn er á hraðri ferð norður 
og þetta mun halda áfram með 
auknum hraða. Þróunin verður ekki 
stöðvuð fyrst hún er komin af stað,“ 
ítrekar Helgi.

Orsök þess ferlis sem hefur verið 
í gangi í Jökulsárlóni er hlýnandi 
loftslag í kjölfar langvarandi kulda-
skeiðs frá því fyrir árið 1400 og fram 
til 1920 að sögn Helga. „Landið undir 
þessum jökli, tuttugu kílómetra upp 
eftir, er fyrir neðan sjávarmál. Jök-
ullinn liggur þarna í rennu sem nær 
niður fyrir sjávarmál. Og þegar þetta 
byrjar á annað borð þá fer bara af 
stað ferli sem ekki verður viðsnúið,“ 
segir hann.

Helgi telur að um næstu aldamót 
muni lónið hafa náð að éta sig um 
tuttugu kílómetra til viðbótar inn í 
landið og sporður Breiðamerkurjök-
uls hafa hopað að sama skapi. „Um 
þetta er erfitt að spá því þetta gerist 
hraðar en menn töldu enda vildu þeir 
ekki fullyrða of mikið. En það er alveg 
hægt að giska á það að þetta lón verði 
eftir hundrað ár komið langleiðina 
inn að Esjufjöllum,“ segir hann.

Sumir telja sig sjá að jökunum, 
sem eru helsta aðdráttaraflið fyrir 
ferðamenn, hafi fækkað á Jökulsár-
lóni en Helgi segist ekki hafa athug-

anir sem sýni það. Fólki geti þó sýnst 
svo vera því lónið stækki stöðugt og 
jakarnir dreifist því á stærra svæði.

„Eitt er víst að það er að aukast 
framboðið af jökum en það má 
vera að þeir bráðni bara svo hratt. Á 
hverju flóði kemur straumur af tíu 
gráðu heitum sjó þarna inn, það er 
mjög mikill varmi,“ segir jarðeðlis-

fræðingurinn. Hlýtt  loft á sumrin 
hafi líka sín áhrif. Fyrirsjáanlegt sé 
að á endanum fylli sjórinn lónstæðið.

„Ísstraumurinn sem kemur innan 
úr Vatnajökli bætir bara upp helm-
inginn af því sem brotnar úr sporð-
inum,“ segir Helgi sem aðspurður 
kveður þó ekki líkur á því að jakar 
hætti að skila sér úr jöklinum niður 
lónið. Ekki í bili að minnsta kosti.

„En þegar jökullinn er kominn 
25 kílómetra þarna upp eftir þá fer 
hann upp á land. Þá er bara lónið 
fyrir framan. En á meðan sporður-
inn flýtur fram í lónið þá skilar hann 
jökum. Hann þarf að draga sig upp úr 
þessari rennu til þess að jakar hætti 
að myndast,“ dregur Helgi upp fram-
tíðarmyndina sem sé óumflýjanleg. 
Ekki nema það komi ísöld - og hún 
sé ekki í kortunum. gar@frettabladid.is

Jökullinn dauðadæmdur 
og lónið mun stækka  
Helgi Björnsson jarðeðlisfræðingur segir að ekkert geti breytt því að sporður 
Breiðamerkurjökuls hopi tuttugu kílómetra inn í land og Jökulsárlón stækki. 
Jakaframleiðslan haldi áfram þar til jökullinn sé komin á fast land yfir sjávarmáli.

TRÚFÉLÖG Kirkjuráð hefur ályktað 
um að laxveiðihlunnindi í Hofsá sem 
fylgja Hofi í Vopnafirði verði undan-
skilin í auglýsingu um sóknarprests-
embætti Hofsprestakalls. Arður af 
veiðinni hleypur á milljónum króna.

Í bókun með samþykktinni tók 
Kirkjuráð fram að ákvörðunin verði 
endurskoðuð er starfshópur kirkju-
ráðs, sem kirkjuþing 2015 ákvað að 
yrði skipaður til að skoða slík mál í 
tengslum við stefnumörkun þjóð-
kirkjunnar um eignir og eignastýr-
ingu, skilar niðurstöðu. Þess má 
geta að veiðihlunnindi í Laxá í Kjós 
voru einnig undanskilin er embætti 
sóknarprests á Reynivöllum var aug-
lýst til umsóknar í fyrra. – gar

Næsti prestur 
fær ekki laxinn

VIÐSKIPTI Tekjur Marels á öðrum 
fjórðungi ársins voru mun lægri en 
hagfræðideild Landsbankans gerði 
ráð fyrir og ollu vonbrigðum. Þá 
versnaði afkoma félagsins af fiskiðn-
aði, þvert á væntingar sérfræðinga 
hagfræðideildarinnar. Engu að síður 
telja þeir enga ástæðu til þess að hafa 
áhyggjur af þróuninni eigi skýringar 
stjórnenda Marels við rök 
að styðjast.

Eins og kunnugt er 
námu tekjur Marels 244 
milljónum evra. – kij

Tekjur Marels  
ollu vonbrigðum

Vaxandi ógn stafar af Norður-Kóreumönnum

Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, var að sögn afar ánægður með síðustu eldflaugatilraun norður-kóreskra stjórnvalda sem gerð var aðfaranótt 
laugardags. Hann lýsti því yfir í samtali við ríkisfréttastofu landsins að tilraunin staðfesti að eldflaugakerfið gæti nú náð til alls meginlands Banda-
ríkjanna. Eldflaugin var á lofti í um 47 mínútur og flaug um þúsund kílómetra. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Breiðamerkurjökull skríður árlega fram um 300 metra á ári. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓIK

 Það er alveg hægt 
að giska á það að 

þetta lón verði eftir hundrað 
ár komið lang-
leiðina inn að 
Esjufjöllum.
Helgi Björnsson 
jarðeðlisfræðingur

Árni Oddur  
Þórðarson,  
forstjóri Marels
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BRETLAND Liam Fox, viðskipta-
ráðherra Bretlands, segir að ekki 
sé einhugur innan bresku ríkis-
stjórnarinnar um þá hugmynd 
fjármálaráðherrans Philips Ham-
mond að leyfa frjálsa för fólks til og 
frá landinu í allt að þrjú ár eftir að 
Bretland gengur formlega úr Evr-
ópusambandinu.

Í samtali við breska fjölmiðla um 
helgina áréttaði Fox að krafa meiri-
hluta Breta um að taka stjórn á eigin 
landamærum í sínar hendur hefði 
komið skýrlega fram í niðurstöðu 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar síðasta 
sumar um að ganga úr sambandinu.

„Óheft og frjáls för fólks yrði, 
að því er virðist, ekki í samræmi 
við þessa afdráttarlausu ákvörðun 
Breta,“ sagði hann. Bretar ættu að 
stýra eigin landamærum eftir að 
þeir segðu skilið við Evrópusam-
bandið í mars árið 2019. Undan-
tekningar á því kæmu ekki til greina 
nema að öll ríkisstjórnin, en ekki 
einstaka ráðherrar, væri einhuga 
um þær.

Fox brást þannig við orðum sem 
Hammond lét falla fyrir helgi um 
að samband Bretlands og Evrópu-
sambandsins yrði, eftir að Bretland 
gengur formlega úr sambandinu, að 
mörgu leyti mjög áþekkt því sem nú 
er.

Gaf Hammond til kynna að bresk 
stjórnvöld myndu áfram leyfa frjálsa 
för fólks til og frá landinu, gegn því 
að fá áframhaldandi aðgang að innri 
markaði Evrópusambandsins, í að 
minnsta kosti þrjú ár eftir að Bretar 
segðu skilið við sambandið að nafni 
til. Fjármálaráðherrann fullyrti að 
það væri „víðtæk sátt“ innan ríkis-
stjórnarinnar um slíka lausn.

Fox sagðist hins vegar ekki kann-
ast við umrædda sátt. „Ef það hafa 
átt sér stað viðræður um að farin 
verði slík leið, þá hef ég allavega 
ekki tekið þátt í þeim. Ég hef ekki 
átt í viðræðum um það eða ljáð sam-
þykki mitt við þess háttar tillögum,“ 
sagði hann.

Margir ákafir fylgjendur útgöngu 
Breta úr Evrópusambandinu innan 
breska Íhaldsflokksins hafa gagn-
rýnt Hammond harðlega og sagt 
að tillögur hans þýði að Bretar 
muni í raun ekki segja skilið við 
sambandið fyrr en í fyrsta lagi árið 
2022. Theresa May, forsætisráðherra 
Bretlands, er um þessar mundir í 
sumarfríi og hefur ekki tjáð sig um 
hugmyndir Hammonds.

Fox lýsti í viðtali við Sunday 
Times í gær efasemdum sínum um 
að allir borgarar Evrópusambands-
ríkja myndu áfram geta ferðast 
möglunarlaust til Bretlands allt til 
ársins 2022. Vissulega yrðu bresk 
stjórnvöld að reyna að milda áhrif 
útgöngunnar og ná ákveðnum 
málamiðlunum við Evrópusam-
bandið, en breskir kjósendur 

myndu ekki sætta sig við hvaða 
málamiðlanir sem er.

Chris Mason, stjórnmálaskýr-
andi breska ríkisútvarpsins, segir 
að ummæli Fox sýni þann klofning 
sem skekur bresku ríkisstjórnina í 
málinu. Ráðherrarnir séu sammála 
um að „harkaleg“ útganga Bretlands 
úr Evrópusambandinu komi ekki 
til greina. Hins vegar séu þeir ekki 
ásáttir um hvernig sambandi Breta 
og ESB skuli háttað í mars 2019, þá 
fyrst og fremst hvort heimila eigi 
áfram, í það minnsta tímabundið, 
frjálsa för borgara Evrópusam-
bandsríkja til og frá Bretlandi.

Ráðamenn í Brussel hafa margoft 
ítrekað að Bretar muni ekki hafa 
aðgang að innri markaði Evrópu-
sambandsins án þess að samþykkja 
skilyrði um frjálsa för fólks á milli 
landa. Bretar geti ekki valið og hafn-
að kostum sambandsins eftir eigin 
hentisemi. kristinningi@frettabladid.is

Breskir ráðherrar deila      
hart um útgönguna 

Philip Hammond, fjármálaráðherra Bretlands, og Theresa May forsætisráð-
herra eru sögð samtaka um mikilvægi þess að koma í veg fyrir að útganga 
Bretlands úr Evrópusambandinu verði of harkaleg. NORDICPHOTOS/GETTY

Viðskiptaráðherra Bret-
lands segir ríkisstjórnina 
ekki hafa samþykkt til-
lögu fjármálaráðherrans 
um að heimila áfram 
frjálsa för fólks til og frá 
landinu eftir að Bretar 
ganga úr Evrópusam-
bandinu. Það sé ekki í 
samræmi við vilja meiri-
hluta breskra kjósenda. 
Fjármálaráðherrann 
hafði áður sagt að „víð-
tæk sátt“ væri innan 
bresku ríkisstjórnarinn-
ar um málið.

Ummæli Fox sögð grafa undan ríkisstjórninni

Ummæli breska viðskipta-
ráðherrans um að vart 
komi til greina að heimila 
áfram frjálsa för fólks til 
og frá Bretlandi í kjölfar 
þess að Bretar segja skilið 
við Evrópusambandið 
sættu mikilli gagnrýni um 
helgina. Þannig var ráð-
herrann sagður hafa grafið 
undan bresku ríkisstjórn-
inni og sér í lagi þeim 
Hammond fjármálaráð-
herra og Theresu May forsætisráðherra, en ummæli Fox voru í hróplegu 
ósamræmi við fyrri loforð þeirra beggja.

Hammond hefur lagt áherslu á að Bretar hafi áfram aðgang að innri 
markaði Evrópusambandsins. Þeir þyrftu þá að fallast á frjálsa för fólks 
yfir landamærin, að minnsta kosti upp að einhverju marki. Margir harðir 
fylgjendur útgöngu Breta úr sambandinu segja það hins vegar ófrávíkjan-
lega kröfu að Bretar taki stjórn á landamærunum í sínar hendur, þó það 
þýði að Bretar þurfi að slíta öll önnur tengsl sín við sambandið.

 Óheft og frjáls för 
fólks yrði, að því er 

virðist, ekki í samræmi við 
afdráttarlausa ákvörðun 
Breta um að segja sig úr 
Evrópusambandinu.
Liam Fox, við-
skiptaráðherra 
Bretlands

RÚSSLAND Vladimír Pútín, forseti 
Rússlands, krafðist þess í gærkvöldi 
að 755 starfsmenn bandarísku 
utanríkisþjónustunnar í Rússlandi 
yfirgæfu landið. Um er að ræða við-
brögð rússneskra stjórnvalda við 
nýjum refsiaðgerðum Bandaríkja-
manna gegn Rússum.

Rússnesk stjórnvöld kröfðust 
þess í síðustu viku að bandarískum 
erindrekum í landinu yrði fækkað í 
455 þannig að þeir yrðu jafn margir 
og Rússar hafa í sinni þjónustu í 

Bandaríkjunum. Pútín sagði ekki 
tilefni til að ganga svo langt eins 
og sakir stæðu. Hann benti á að 
yfir þúsund manns störfuðu fyrir 
bandarísk stjórnvöld í Rússlandi. 
Þeim yrði að fækka um 755 manns 
ekki síðar en í septembermánuði.

Rússlandsforseti sagði jafnframt 
ólíklegt að breytingar yrðu á sam-
skiptum Rússlands og Bandaríkj-
anna í bráð, en eins og kunnugt er 
hafa þau ekki verið stirðari í nokkra 
áratugi. – kij

Vísa 755 bandarískum 
erindrekum úr landi

Bretar munu segja 
formlega skilið við Evrópu-
sambandið í marsmánuði 
árið 2019. Enn er með öllu 
óljóst hvernig framtíðar-
tengslum þeirra við sam-
bandið verður háttað.
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Miklabraut 100
Kleppsvegur
Birkimelur 1
Bústaðavegur 20

Suðurfell 4
Laugavegur 180 
Borgartún 26
Seljavegur 2

Grjótháls 8
Barónsstígur 4
Bankastræti 11
Seljavegur 2

Laugalækur 9 
Austurstræti 17
Laugavegur 116
Lágmúli 7

Grímsbær
Héðinshús
Hjarðarhagi 47
Eggertsgata 24

REYKJAVÍK

Dalvegur 20
Hagasmári 9
Hjallabrekka 2

KÓPAVOGUR

Fjörður 13-15
Staðarberg 2-4
Reykjavíkurvegur 58

HAFNARFJÖRÐUR

Litlatún

GARÐABÆR

Hafnargata 55
Keflavíkurflugvöllur
Fitjar

REYKJANESBÆR

Kaupangur

AKUREYRI

Skagabraut 43 

AKRANES

ÞJÓÐHÁTÍÐARTVENNA
0,5 L PEPSI EÐA PEPSI MAX Í PLASTI OG 170 G DORITOS POKI AÐ EIGIN VALI

AÐEINS
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Ef þú kaupir þjóðhátíðar-
tvennu getur þú unnið miða 

á Þjóðhátíð í Eyjum!
Dregið út 3. ágúst 

á FM957.
-
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• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex álgluggum ehf.
• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi tegundum bygginga

idex.is - sími 412 1700 
framl.- sölu- og þjónustuaðili Schüco á Íslandi

- þegar gæðin skipta máli

idex.is - sím 412 1700
framl.- sölu- og þjónustuaðili 

Schüco á Íslandi

- merkt framleiðsla

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex
álgluggum ehf.

• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi
tegundum bygginga

ÁLGLUGGAR

- þegar gæðin skipta máli

www.schueco.is

Álgluggar og hurðir

Á Íslandi ætti ekkert barn að þurfa að búa 
við efnislegan skort. En því miður er það 
þó raunin að hér finnast dæmi um sárafá-

tækt og þúsundir barna geta ekki tekið þátt í 
tómstunda- og íþróttastarfi vegna þess að for-
eldrarnir eiga ekki peninga nema rétt fyrir fæði, 
klæði og húsnæði. Þau börn tengjast oft ekki 
jafnöldrum sínum félagslega, verða út undan og 
líður illa.

Þessa stöðu má bæta með því að nota jöfnunar-
tækin sem ríkið á og hafa sýnt sig að virka best; 
barnabætur, vaxtabætur og annan húsnæðis-
stuðning. Jöfnunartækin hafa illu heilli verið 
veikt mjög mikið vegna aðgerða síðustu ríkis-
stjórnar og sú sem nú heldur um stjórnartaum-
ana hefur sýnt á spilin í fimm ára fjármálaáætlun 
og ætlar greinilega að veikja þau enn frekar. Á 
meðan mun staða margra barna versna.

Húsnæðismál efnaminni fjölskyldna eru í 
miklum ólestri og verður ekki komið í lag nema 
með aðkomu hins opinbera. Ríkið getur ekki 
bara varpað vandanum á sveitarfélögin. Vandann 
þarf að leysa af hinu opinbera hratt og vel því 
staðan mun ekki lagast af sjálfri sér.

Forgangsröðun stjórnvalda hvort sem er 
ríkisins eða sveitarfélaga skiptir börn miklu máli, 
þ.e. að málefnum barna og ungra fjölskyldna sé 
raðað framar. Staða efnaminni fjölskyldna er 
óásættanleg hér á landi. Við erum rík þjóð og 
eigum að gæta að lífsgæðum allra barna. Það er 
hægt og við höfum efni á því!

Við eigum jafnframt að gera allt sem við 
getum til að vernda börn gegn fólki sem beitir 
þau ofbeldi, nauðgar og misnotar með ýmsum 
hætti. Þar skiptir máli að lögreglan hafi fjár-
magn og þekkingu til að sinna slíkum málum af 
myndugleika og að með sálgæslu og umhyggju sé 
málunum fylgt fast eftir.

Öll börn eru okkar börn og okkur ber að 
tryggja þeim öllum gott líf. En til þess þarf vilja og 
stjórnvöld með hjartað á réttum stað.

Börnin okkar

Oddný 
Harðardóttir, 
þingmaður Sam-
fylkingarinnar

 

Þessa stöðu 
má bæta með 
því að nota 
jöfnunar-
tækin sem 
ríkið á og 
hafa sýnt sig 
að virka best.

Það er alltaf ánægjulegt að sjá ráðherrra 
málaflokks bregðast við athugasemdum og 
gagnrýni eins og Óttarr Proppé heilbrigðis-
ráðherra gerði á Facebook-síðu sinni í kjölfar 
viðtals við Láru Guðrúnu Jóhönnudóttur í 
Fréttablaðinu um helgina. Í viðtalinu greinir 

Lára Guðrún frá krabbameinsveikindum móður hennar 
sem og sínum eigin veikindum og þeim raunum og 
kostnaði sem heilbrigðiskerfið leggur á bæði sjúklinga 
og aðstandendur þeirra. Viðtalið er aðgengilegt á Vísir.is.

En eins og það er ánægjulegt að sjá ráðherra bregðast 
við því þá fylgja hins vegar mikil vonbrigði að sjá að 
svör Óttars eru lítið annað en innantóm endurtekning á 
gagnrýni Láru Guðrúnar. Staðreyndin er að á Íslandi eru 
aðstæður krabbameinssjúklinga sem og annarra lang-
veikra einstaklinga og aðstandenda þeirra langt frá því 
að vera með viðunandi hætti. Kostnaðurinn er oftar en 
ekki mikill, tekjutapið algjört, andlegu álagi lítið sinnt 
nema af frjálsum félagasamtökum og þannig mætti 
áfram telja. Við greiningu tekur ekki einvörðungu við 
erfið meðferð og mikið álag heldur að auki gegndarlaus 
þrautaganga um kerfi sem virðist frekar vera til kerfisins 
vegna en þeirra sem á því þurfa að halda.

Auk þess að taka undir margt af þeirri gagnrýni sem 
Lára Guðrún setur fram þá er í raun aðeins tvennt í hug-
leiðingum Óttars sem bendir til þess að hann sé æðsti 
yfirmaður heilbrigðismála á Íslandi. Í fyrsta lagi er það 
varðandi kostnaðinn sem Óttarr bendir á að með nýja 
kerfinu sé komið þak á heildargreiðslur einstaklinga 
og að hann ætli sér að halda áfram á sömu braut næstu 
árin, en kerfinu var komið á í tíð síðasta heilbrigðisráð-
herra. Hér er þó aðeins hálf sagan sögð því ef fólk álpast 
til þess að glíma við langvinn veikindi þá þarf það að 
byrja hvert nýtt lyfjaár á því að greiða lyfin sín dýrum 
dómum. Slíkt er auðvitað skelfilegt fyrir manneskju 
sem er kannski á þriðja eða fjórða ári til dæmis krabba-
meinsmeðferðar eða á hamlandi eða líknandi meðferð.

Í öðru lagi nefnir Óttarr að ábendingar Láru Guð-
rúnar muni nýtast vel og séu í takt við tillögur að 
íslenskri krabbameinsáætlun sem nú liggi fyrir. Þessi 
áætlun hefur reyndar legið fyrir í einhver ár en Óttarr 
nefnir það ekki heldur aðeins að fram undan sé starf 
nýrrar nefndar sem muni forgangsraða nýjum tillögum. 
Þannig að það sem Óttarr hefur áorkað í ráðherratíð 
sinni í þessu mikilvæga máli er að skipa nýja nefnd um 
áætlun sem þegar lá fyrir. Þetta eru auðvitað stórkostleg 
vonbrigði með ráðherra sem ítrekað hefur látið hafa 
það eftir sér að hann hafi sóst eftir því að verða ráðherra 
þessa mikilvæga en erfiða málaflokks.

Það er eitt að vilja gera eitthvað en annað að koma 
því í verk. Óttarr Proppé er löngu orðinn heilbrigðis-
ráðherra en nú þarf fólkið sem þarf á kerfinu að halda 
að fara sjá einhverjar haldbærar skýringar á því hvers 
vegna hann sóttist eftir starfinu. Margt af þessu fólki og 
aðstandendur þess hafa einfaldlega ekki tíma fyrir þessa 
eilífu bið fram undir næstu kosningar þegar stjórnmála-
menn finna oft loksins hjá sér framkvæmdagleðina 
sem skilar þeim áfram á þing til fjögurra ára. Tíminn til 
aðgerða er núna.

Eilíf bið

 

Óttarr Proppé 
er löngu 
orðinn 
heilbrigðis-
ráðherra en 
nú þarf fólkið 
sem þarf á 
kerfinu að 
halda að fara 
sjá einhverjar 
haldbærar 
skýringar á 
því hvers 
vegna hann 
sóttist eftir 
starfinu.

Ærið verk fyrir höndum
Óttarr Proppé heilbrigðis-
ráðherra brást um helgina við 
áhrifaríku viðtali helgarblaðs 
Fréttablaðsins við Láru Guð-
rúnu Jóhönnudóttur, þar sem 
hún kallaði eftir byltingu í 
þjónustu til krabbameinsveikra, 
en sjálf var hún greind með 
brjóstakrabbamein í vetur auk 
þess sem hún missti móður sína 
úr sama meini sautján ára. Ótt-
arr tók undir ábendingar Láru 
og sagði Íslendinga þurfa að nýta 
sér reynslu og innsæi hennar til 
að létta sjúklingum og aðstand-
endum lífið.

Fagna má viðbrögðum heil-
brigðisráðherra. Orð eru hins 
vegar eitt, efndir eru annað. 
Fyrir liggja tillögur að krabba-
meinsáætlun og á ráðherra ærið 
verk fyrir höndum að koma 
þeim í framkvæmd. Ábendingar 
Láru eiga tvímælalaust erindi í 
þá vinnu.

Atvinnulífinu til góðs?
Forstjóri Samkeppniseftirlitsins 
sagðist í útvarpsviðtali í gær hafa 
heyrt miklar áhyggjur fyrirtækja 
í atvinnulífinu af kaupum Haga 
á Lyfju, en eins og kunnugt er 
ógilti eftirlitið kaupin. Það getur 
þó vart komið atvinnulífinu til 
góðs að yfirvöld komi í veg fyrir 
að fyrirtæki á þessum örmarkaði 
sem íslenski markaðurinn er 
geti hagrætt og brugðist við 
gjörbreyttu samkeppnishverfi. 
Fyrirtæki verða að fá ráðrúm til 
að mæta aukinni samkeppni. 
kristinningi@frettabladid.is
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Topp tónlistarstöðin

Dálkahöfundur sem kallar sig 
Innherja skrifar stundum 
í Viðskiptablað Morgun-

blaðsins og má af hinni ábúðar-
miklu nafngift ráða að viðkomandi 
telur sig innvígðan og í hópi útval-
inna; „innherji“ er annars vegar 
löngu aflögð staða á fótboltavelli 
og hins vegar sá sem stöðu sinnar 
vegna veit sitthvað sem aðrir vita 
ekki um rekstur tiltekinna fyrir-
tækja og stöðuna í viðskiptalífinu. 
Nafnið sýnir vissa sjálfsmynd; sam-
bærilegt við að dálkahöfundur kall-
aði sig Menningarvitann eða Gáfna-
ljósið – í fullri alvöru.

Vitrunin á fjallinu
Þessir dálkar einkennast af mamm-
onstrúarofsa, eins og verða vill í 
slíkum safnaðartíðindum, þar sem 
reynt er að láta öfgafullar kenni-
setningar mammonista hljóma eins 
og hvunndagsleg sannindi. Þarna 
eru stundum viðraðar hugmyndir 
í anda þeirra trúarbragða að mark-í anda þeirra trúarbragða að mark-í anda þeirra trúarbragða að mark
aðsvæða skuli alla tilveruna, setja 
verðmiða á allt, koma öllu í eigu 
einkaaðila, láta allt ganga kaupum 
og sölum, jörð, vatn, loft, eld.

Innherji skrifaði með öðrum 
orðum grein á dögunum þar sem 
spurt er nokkuð höstuglega hvort 
Esjan eigi að vera ókeypis. Þá hafði 
hann að eigin sögn gengið í fyrsta 
sinn á Esjuna og af pistlinum að 
dæma virðist hann ekki hafa byrjað 
á því að dásama útsýnið eða gefið 
sér tíma til að gleðjast yfir eigin elju 
– eða litið í kringum sig og notið 
þess að vera einn með vindinum og 
almættinu: nei, fyrsta hugsun hans 
á fjallinu er þessi: Af hverju er þetta 
ókeypis? Af hverju er vellíðan mín 
ókeypis? Má vellíðan vera ókeypis?

Hann segir: „Það eru þekkt sann-
indi að menn kunna oft betur að 
meta hluti sem þeir greiða fyrir en 
þá sem þeir fá ókeypis“.

Nú má vera að þetta sé kennt 
sem þriðja lögmál Friedmans í við-
skiptafræðideildum háskólanna en 

þessi fullyrðing verður ekki „þekkt 
sannindi“ fyrir það. Svona hugsa 
bara mammonistar. Að baki býr 
sú trú að mælikvarði allra gæða sé 
markaðsvirði, peningarnir sem fólk 
er reiðubúið að greiða fyrir þau. Og 
það sem ekki sé á markaði og ekki sé 
greitt fyrir sé þar með einskis virði. 
Innherja finnst vellíðan sinni eftir 
fjallgönguna vera sýnd óvirðing 
þegar ekki býr að baki greiðsla, 
verða einskis virði, óraunveruleg – 
ómæld.

Þau eru reyndar mörg til sem 
kunna því betur að meta hluti 
sem þau borga minna fyrir þá. Og 
við, sem ekki erum öfgasinnaðir 
mammonistar, myndum hins vegar 
taka svo til orða að það séu einmitt 
„þekkt sannindi“ að allt hið besta 
í lífinu sé ókeypis, og fáist ekki 
keypt: kærleikur, gleði, heilbrigði, 
faðmlag, hlátur, grátur, samvera, 
góður svefn, hugsjónir, tenging 
við almættið, unaðssemdir náttúr-
unnar – lífsaflið sjálft. Sumt í lífinu 
er ómetanlegt, verður ekki mælt á 
peningalegan mælikvarða, getur 
ekki gengið kaupum og sölum: er 
hvorki ókeypis né keypis.

Til dæmis Esjan og tilfinning 
okkar fyrir henni.

Náttúrugæði hf
Nú vitum við ekkert hver sá Inn-
herji er sem heimtar að fá að borga 
einhverjum þegar honum líður vel 
– en maður sér bóla á svona hug-
myndum æ oftar nú þegar þeim 
öflum vex ásmegin sem vilja koma 
fleiri sameiginlegum gæðum lands-
manna í eigu einkaaðila, eins og gert 
var við fiskinn í sjónum á sínum 
tíma. Næsta verkefni mammon-
istanna er náttúran. Í síðustu Bólu 
var mikið reynt í þessum efnum, 
og gekk þar hart fram einn helsti 
hugmyndafræðingur og höfundur 

kvótastefnunnar í sjávarútvegi, 
Ragnar Árnason prófessor við HÍ. 
Árið alræmda 2006 var haldin ráð-
stefna í desember á vegum öfgasinn-
aðra mammonista í HÍ, sem kalla 
sig „Rannsóknarmiðstöð um sam-
félags- og efnahagsmál“. Þar varpaði 
Ragnar fram þeirri hugmynd að 
stofnað yrði hlutafélagið „Náttúru-
gæði hf“ sem tæki við öllum nátt-
úrugæðum í opinberri eigu; allir 
Íslendingar gætu orðið hluthafar
og hver og einn ráðstafað sínum 
hlut að eigin vild. Það hefði aldeilis 
verið gaman ef Þingvellir hefðu 
verið keyptir fyrir aflandskrónur af 
hrokagikkjunum sem óðu hér uppi 
á þessum árum – Þingvellir group – 
en ekki var að heyra að Ragnar hefði 
áhyggjur af samþjöppun í eignar-
haldi. Honum var náttúran raunar 
hugleikin á þessum árum; tveimur 
árum fyrr, 2004, hafði hann mælt 
gegn því að Ísland gerðist aðili að 
Kyoto-bókuninni, enda hefðu gróð-
urhúsaáhrifin góð áhrif á íslenskan 
sjávarútveg. Hann var búinn að 
reikna það út. Hann er geysilegur 
hagfræðingur hann Ragnar Árna-
son, svo mikill að hann væri vís 
með að reikna það út að heimsendir 
margborgaði sig.

Hagfræðin er að sönnu nytsam-
leg grein og getur komið að góðu 
haldi sem hjálpartæki þegar taka 
þarf ákvarðanir. En hún segir ekki 
til um rétt og rangt og þegar kemur 
að náttúrufræðum er Ragnar aug-
ljóslega eins og hver annar grillu-
fangari. Það er allt í lagi að til séu 
sérvitringar sem telja að Þingvellir 
og aðrar þjóðargersemar séu best 
komnar í eigu auðmanna sem 
rukka svo okkur hin fyrir að koma 
þar nærri – en óþarfi er að láta sem 
slíkar grillur séu niðurstaða fræði-
legra umþenkinga eða vísindalegra 
rannsókna.

Innherji klöngraðist sem sé upp 
á Esju og gleymdi alveg að dást að 
útsýninu af því að hann var svo 
mikið að skima eftir einhverjum 
sem tæki við greiðslum. Fyrir tvö-
þúsund árum fór annar maður upp 
á annað fjall – ofurhátt – og sam-
ferðamaður hans sýndi honum 
útsýnið, sem var öll ríki veraldar, 
og sagði við hann: „Allt þetta mun 
ég gefa þér ef þú fellur fram og til-
biður mig.“

Hann fékk svarið: „Vík burt 
Satan.“

Öfgasinnaðir mammonistar
Í DAG

Guðmundur  
Andri Thorsson

Þarna eru stundum viðraðar 
hugmyndir í anda þeirra 
trúarbragða að markaðs-
væða skuli alla tilveruna.

Áminningarbréf Eftirlits-
stofnunar EFTA (ESA) til 
íslenska ríkisins vegna 

meintra brota Körfuknattleikssam-
bands Íslands (KKÍ) á reglum EES-
samningsins, um frjálsa för laun-
þega innan EES-svæðisins, hefur 
verið í brennidepli að undanförnu. 
Í bréfinu kemur fram að ESA telur 
að hin svokallaða 4+1 regla, sem 
leyfir aðeins einn erlendan leik-leyfir aðeins einn erlendan leik-leyfir aðeins einn erlendan leik
mann í hvoru liði inni á vellinum 
í einu, feli í sér brot á réttindum 
EES-ríkisborgara enda gera reglur 
KKÍ engar undantekningar vegna 
þeirra.

Ríkið og ÍSÍ
Þó svo að hér sé um að ræða stór-

tíðindi fyrir íslenskan körfubolta 
er, að mati undirritaðra, umfjöllun 
áminningarbréfsins um tengsl rík-áminningarbréfsins um tengsl rík-áminningarbréfsins um tengsl rík
isvaldsins og íþróttahreyfingar-
innar mun merkilegri. Í stuttu máli 
segir í bréfinu að í íþróttalögum 
hafi ríkið framselt lagasetningar-
vald til Íþróttasambands Íslands 
(ÍSÍ) til að setja reglur um íþróttir 
hérlendis og að ÍSÍ sé að miklu 
leyti fjármagnað af íslenska ríkinu. 
Vegna náinna tengsla ríkisins við 
íþróttahreyfinguna sé því skylt að 

sjá til þess að reglum EES-samn-
ingsins og afleidds réttar sé fram-
fylgt innan ÍSÍ. Undir ÍSÍ heyra 
héraðssambönd, íþróttabandalög 
og sérsambönd eins og KKÍ og KSÍ, 
m.ö.o. stór hluti íþróttalífs í land-
inu heyrir undir ÍSÍ.

Jafnrétti kynjanna
Í framhaldinu verður að spyrja 
hvort að ríkið geti verið ábyrgt 
vegna annarra hugsanlegra lög-
brota innan íþróttahreyfingar-
innar, s.s. vegna jafnréttismála, á 
sömu forsendum. Auk þess verður 
að spyrja hvort að ríkið verði ekki 
að herða eftirlit og eftirfylgni með 
að íþróttahreyfingin fari að lögum 
ef það ber að einhverju leyti ábyrgð 
á því sem fram fer innan hennar.

Ljóst er að stjórnvöld, sem og 
íþróttahreyfingin, verða að taka 
áminningarbréf ESA til gaumgæfi-
legrar skoðunar. Slíkt bréf markar 
upphaf málsmeðferðar sem getur 
endað með dómsmáli ESA gegn 
Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum. 
Telja verður líklegt að svör íslenska 
ríkisins til ESA muni að miklu leyti 
snúast um tengsl ríkisvaldsins við 
íþróttahreyfinguna og hvort að 
ríkið geti borið ábyrgð á lögbrot-
um innan ÍSÍ. Þetta er mikilvægt 
málefni fyrir íþróttalífið í landinu 
sem verðskuldar athygli.

Ábyrgð ríkisins á íþróttahreyfingunni

Dr. Bjarni Már 
Magnússon,
dósent við  
lagadeild HR

Margrét Lilja 
Guðmunds- 
dóttir, 
aðjúnkt við 
íþróttafræðisvið 
HR

Þó svo að hér sé um að ræða 
stórtíðindi fyrir íslenskan 
körfubolta er, að mati undir-
ritaðra, umfjöllun áminn-
ingarbréfsins um tengsl 
ríkisvaldsins og íþróttahreyf-
ingarinnar mun merkilegri.
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FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR ÍR-ingar sóttu 
bikarinn á heimavöll erkifjenda 
sinna í FH um helgina og komu í veg 
fyrir að FH-ingum tækist að verja 
bikarinn á heimavelli. FH hefði 
getað unnið bikarinn í tuttugasta 
sinn en þess í stað hafa ÍR-ingar nú 
unnið fimm fleiri bikarmeistaratitla 
en FH í 51 árs sögu Bikarkeppni FRÍ.

Munurinn verður hins vegar ekki 
minni en hann var í Kaplakrikanum 
á laugardaginn. Úrslitin réðust ekki 
fyrr en í síðustu grein og á endanum 
vann ÍR með aðeins einu stigi.

„Það er gaman þegar það er svona 
gríðarlega mikil keppni á milli lið-
anna og býr til stemningu í þessu. 
Það voru ótrúlega góðar aðstæður 
og gott veður. Rosalega gaman,“ 
sagði Hrafnhild Eir R. Hermóðs-

dóttir, fyrirliði ÍR-liðsins. Hún vildi 
þó ekki ýta undir ríginn á milli ÍR 
og FH þrátt fyrir sætan sigur. „Það 
er ótrúlega gaman þegar liðin eru 
svona jöfn því þá er þetta miklu 
meiri spenna og meira undir ein-
hvern veginn og gríðarlega gaman 
að keppa,“ sagði Hrafnhild.

Kringlukastarinn Guðni Valur 
Guðnason kláraði sína grein og 
þau sex stig komu sér vel fyrir bæði 
karlaliðið og liðið. En var ekki 
gaman að taka bikarinn á heimavelli 
FH? „Það er gaman líka og það er 
miklu skemmtilegra að vinna á úti-
velli en á heimavelli,“ sagði Guðni.  
Guðni Valur var einn af sjö ÍR-
ingum sem unnu sína grein en hin 
voru Andrea Kolbeinsdóttir (1500 
m), Hulda Þorsteinsdóttir (stangar-

stökk), Tiana Ósk Whitworth (100 
m), Guðmundur Sverrisson (spjót-
kast), Ívar Kristinn Jasonarson (400 
m) og Þorsteinn Ingvarsson (þrí-
stökk). FH-ingurinn Arna Stefanía 
Guðmundsdóttir var sú eina sem 
vann tvær einstaklingsgreinar. 
Hvað breyttist frá því í fyrra þegar 
FH vann þrefalt? 

„Það eru margir ungir hjá okkur 
sem eru að koma sterkir inn. Krakk-
arnir eru orðnir einu ári eldri. Það 
er bara eini munurinn. Við verðum 
hrikaleg eftir ár og ennþá betri 
eftir fimm ár,“ sagði Guðni og það 
var gaman að fylgjast með þessum 
öfluga og skemmtilega strák fagna 
sigrinum með félögum sínum í ÍR. 
„Gullið er flottasti liturinn,“ sagði 
Guðni brosandi að lokum. – óój

Unnu með minnsta mun á heimavelli höfuðandstæðinga sinna

ÍR-ingar fagna hér bikarmeistaratitli sínum í Krikanum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

GOLF Júlímánuður hefur verið flott-
ur hjá íslenska atvinnukylfingnum 
Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur. Hún 
hefur komist í gegnum niðurskurð-
inn á öllum þremur LPGA-mót-
unum sínum og náði sínum besta 
árangri á bandarísku mótaröðinni 
þegar hún tryggði sér þrettánda 
sætið á opna skoska í gær. Þrettánda 
sætið var ekki aðeins besti árangur 
hennar á LPGA heldur fleytti það 
henni einnig inn á opna breska 
risamótið sem verður um verslunar-
mannahelgina.

„Ég toppa greinilega alltaf í júlí,“ 
sagði Ólafía Þórunn hlæjandi um 
þá staðreynd hversu vel henni gekk 
í þessum mánuði í ár, en í júlí í fyrra 
vann hún Íslandsmótið á metskori. 

„Þetta var mjög erfiður dagur 
og ég veit ekki hvað er ekki búið 
að vera í gangi. Það var allt á eftir 
áætlun síðan í morgun og alls konar 
áskoranir. Ég er mjög ánægð að hafa 
höndlað þetta allt svona vel,“ sagði 
Ólafía Þórunn. 

Ólafía lenti í ýmsu mótlæti á 

mótinu í Skotlandi en það var 
aðdáunarvert hversu vel henni 
gekk að koma til baka eftir áföllin. 
Gott dæmi um það er að hún fylgdi 
þreföldum skolla á fyrsta hring eftir 
með tveimur fuglum á síðustu fimm 
holunum. 

Má ekki verða reið
„Ég verð bara að vera þolinmóð og 
ekki vera reið, sérstaklega þar sem 
að það getur bara allt gerst í svona 
vindi. Stundum gerast fáránlegustu 
hlutir og ég var mjög sterk í að vinna 
mig út úr því þessa vikuna,“ sagði 
Ólafía Þórunn.

Þrjú efstu sætin á opna skoska 
skiluðu þátttökurétti á opna breska 
en þá erum við að tala um þá kylf-
inga sem voru ekki þegar búnir að 
tryggja sig inn.

„Þetta er bara geggjað og mjög 
stór áfangi,“ sagði Ólafía Þórunn 
sem keppti fyrst Íslendinga á risa-
móti í júní þegar hún tók þátt í PGA-
meistaramótinu í Illinois. 

„Umgjörðin í kringum þessi 

mót er miklu stærri, það eru fleiri 
áhorfendur og þar af leiðandi meiri 
truflanir. Svo þarf líka að halda 
væntingunum niðri og verða ekki 
of spennt,“ sagði Ólafía Þórunn 
sem var að klára sitt fimmtánda 
LPGA-mót um helgina.  „Ég er klár-
lega búin að læra mikið á þessum 
mótum sem ég er búin með. Ég er 
mun sterkari spilari en í byrjun árs 
þökk sé reynslunni,“ sagði Ólafía 
Þórunn. Veðrið var erfitt. 

Ekta íslenskar aðstæður
„Það var ískalt stundum og svo 
kom allt í einu sól og þá var maður 
að fara úr öllu. Það var mjög tilvilj-
unarkennt veður en oftast var nú 
kalt, rigning og vindur. Þetta var 
ekta íslenskt en aðeins meiri vindur 
kannski því hann var mjög sterkur,“ 
sagði Ólafía Þórunn. 

„Spennan var ekki meiri fyrir 
mig en samt töluðu allir í kringum 
mig eins og þetta væri komið. Það 
er svolítið óþægilegt því ég vil ekki 
segja að þetta sé komið fyrr en það 

er komið. Ég þarf að einbeita mér 
áfram og þurfti því að loka á það. Ég 
var ekki að hugsa um þetta heldur 
bara að reyna að spila eins vel og ég 
gat,“ sagði Ólafía Þórunn. 

„Í dag fannst mér ég ekki spila 
vel. Ef ég spila einn yfir pari þegar 
ég er ekki að spila vel þá er ég mjög 
ánægð. Það er ekki verra en það. 
Þetta var mjög stöðugt í dag þó að ég 
hafi verið einn yfir. Ég missti eigin-
lega öll parfærin mín. Ef ég hefði 
bara sett helminginn af þeim í þá 
hefði ég spilað undir pari. Það féll 
ekkert af þeim niður,“ sagði Ólafía 
Þórunn. 

Svo fer ég bara að sofa
Hún náð tvisvar að svara skolla með 
fugli og var því fljót að bæta fyrir 
mistökin. 

„Það er barátta í manni,“ sagði 
Ólafía Þórunn kát en þreytt. Næst á 
dagskrá var að koma sér yfir á hina 
strönd Skotlands: „Svo fer ég bara 
að sofa og hvíla mig,“ sagði Ólafía 
Þórunn að lokum. ooj@frettabladid.is

Geggjaður endir á erfiðum degi
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir endurskrifaði íslensku golfsöguna enn á ný í gær þegar hún tryggði sér fyrst 
Íslendinga sæti á opna breska risamótinu sem fer fram í Skotlandi um verslunarmannahelgina. 

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir sýndi mjög mikinn andlegan styrk við erfiðar aðstæður í Skotlandi og tryggði sér sæti á sínu öðru risamóti. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

EM 2017 í Hollandi 

Átta liða úrslit 
 
Holland - Svíþjóð 2-0 
1-0 Lieke Martens (33.), 2-0 
Vivianne Miedema (64.). 
 
Danmörk - Þýskaland 2-1 
1-0 Isabel Kerschowski (3.), 1-1 
Nadia Nadim (49.), 1-2 Theresa 
Nielsen (83.). 
 
Austurríki - Spánn 0-0 
Austurríki vann 5-3 í vítakeppni.  
 
England - Frakkland 1-0 
1-0 Jodie Taylor (60.) 

 
Leikir í undanúrslitum 
Danmörk - Austurríki 
Holland - England

 
ÍBV - Stjarnan 2-2 
1-0 Mikkel Maigaard (13.), 1-1 Hilmar Árni 
Halldórss., víti (18.), 2-1 Gunnar Heiðar Þor-
vald., víti (22.), 2-2 Guðjón Baldvinss. (73.). 
 
Staðan í Pepsi-deild karla
Valur 12 8 3 1 19  -  10 27
Stjarnan 13 6 4 3 29  -  17 22
Grindavík 12 6 3 3 16  -  20 21
FH 12 5 5 2 21  -  15 20
KA 12 4 3 5 25  -  21 15
Fjölnir 11 4 3 4 14  -  14 15
Breiðablik 12 4 3 5 18  -  20 15
Víkingur R. 12 4 3 5 16  -  18 15
KR 11 4 2 5 16  -  17 14
Víkingur Ó. 12 4 1 7 13  -  20 13
ÍBV 13 3 3 7 17  -  27 12
ÍA 12 2 3 7 19  -  24 9

Pepsi-deild karla

Í dag
19.45 Valur - ÍA Sport  
22.00 Pepsímörkin Sport   
 
Pepsí-deildin 
19.15 KR - Víkingur Ó. KR-völlur 
19.15 Grindavík - Vík. R. Grindavík 
19.15 Breiðablik - Fjölnir Kópav. 
20.00 Valur - ÍA Valsvöllur   

HAUKUR HELGI SJÓÐANDI 
Íslenska körfuboltalands-
liðið vann tvo sannfærandi sigra 
á Eurobasket-liði Belga í tveimur 
æfingaleikjum hér á landi á síðustu 
dögum. Íslensku strákarnir unnu 
seinni leikinn með fimmtán stiga 

mun uppi á Akranesi á 
laugardaginn, 85-70, 
þar sem Haukur Helgi 
Pálsson hitti úr 8 af 
10 skotum sínum 

og skoraði 23 stig. 
Íslenska vörnin hélt 

Belgunum í aðeins 74 
stigum að meðal-
tali í leikjunum 
tveimur. Næst á 
dagskrá er æfinga-

mót í Rússlandi. 

SPORT
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Aron Leví við Bakkatjörn á Seltjarnarnesi þar sem kjörlendi fuglaskoðarans er. 

Kríur og uglur í 
mestu uppáhaldi
Aron Leví Beck, formaður félags ungra jafnað-
armanna, er mikill áhugamaður um fugla. Hann 
nýtir sumarið til fuglaskoðunar meðal annars.

365.is      Sími 1817

333 krá dag*

*9.990.- á mánuði.



Ég fór með kærustunni minni 
um Vestfirði í fyrsta skipti í 
sumar. Pabbi minn, Rúnar Þór 

tónlistarmaður, er frá Ísafirði og ég 
hef farið þangað en aldrei skoðað 
mig meira um á þessu svæði. En 
þetta var mögnuð vika, ótrú-
lega margt fallegt að sjá.“ Og ekki 
kannski síst Látrabjarg og fugla-
byggðin þar. „Fyrir fuglaáhuga-
mann að koma í fyrsta sinn á Látra-
bjarg var sannarlega upplifun. Ég 
hef komið í allavega fuglabjörg en 
Látrabjarg er sannarlega mikilfeng-
legt og minnir mann á hvað maður 
er lítill í stóra samhenginu.“

Aron segir fuglaáhugann spretta 

úr almennum áhuga á dýrum. „Að 
vera alltaf með fljúgandi dýr fyrir 
ofan hausinn á sér vekur spurn-
ingar, hver er munurinn á þessum 
fugli og hinum? Af hverju er þessi 
svona á litinn? Hvert ert þessi að 
fara? Og svo framvegis. Þetta er 
eiginlega forvitni sem verður að 
þráhyggju.“

Aron er virkur í starfi Fugla-
verndar, tekur þátt í fuglataln-
ingum og hefur leyfi til að merkja 
farfugla. Hann segir mismunandi 
aðferðir notaðar til að telja fugla. 
„Stundum er talið með augunum 
en stundum líka út frá hljóðum, 
einkum á varptíma. Þá er gengið 
eftir fyrir fram ákveðnum leiðum 
og sest niður á ákveðnum stöðum 
og hlustað eftir fuglasöng. Það eru 
þrjú hundruð metrar milli punkta 

og þú þarft að sitja fimm mínútur 
á hverjum punkti.“ Hann segir 
mikilvægt að þekkja hljóðin í fugl-
unum og atferli þeirra. „Ef þú ert á 
varptíma geturðu reiknað með að 
hljóðin gefi hreiðurstaðsetningu 
til kynna.“

Merkingarnar fara svo fram 
þegar ungarnir eru komnir úr 
eggjunum. „Ég er alltaf með litla 
merkingartösku með mér ef ég er 
að fara út á land. Merkingin fer 
þannig fram að ég set málmhring 
með ákveðinni merkingu um 
hægri fótinn á fuglsunga og svo ef 
einhver finnur fuglinn einhvern 
tíma seinna er hægt að rekja upp-
runa hans eftir merkingunum á 
hringnum. Ég merkti til dæmis 
hátt í hundrað kríuunga á Vest-
fjörðum um daginn. Svo kannski 

finnst einhver þessara fugla eftir 
28 ár í Afríku og upplýsingarnar 
á hringnum gefa til kynna hvar 
og hvenær hann var merktur sem 
ungi og þá vitum við að kríur geta 
orðið að minnsta kosti 28 ára og 
fljúga að minnsta kosti til Afríku.“ 
Hann viðurkennir að kríur séu 
í sérstöku uppáhaldi. „Krían á 

heimsmet í farflugi og rosalega 
gaman að sjá hana fljúga. Hún er 
alltaf rosalega pirruð sem er mjög 
skiljanlegt, hún er nýbúin að fljúga 
yfir hálfan heiminn og svo kemur 
eitthvað fólk og truflar hana við 
varpið. Til að verjast kríuáras er 
best að setja annaðhvort pappa-
kassa á hausinn á sér eða stinga 
ullarsokk inn í húfuna. Annars 
er ekkert vont þegar kría goggar í 
hausinn á manni, það eina er að 
goggurinn á þeim er svo fíngerður 
að hann hittir á háræðar og þá 
getur blætt. Ég er líka hrifinn af 
uglum, það er eitthvað dulúðugt 
við þær. Það er miklu erfiðara að 
finna þær en kríurnar því þær eru 
miklu meira einar en það er samt 
alveg hægt ef þú veist hvar á að 
leita.“

„Að vera alltaf með fljúgandi dýr fyrir ofan hausinn á sér vekur auðvitað spurningar.“ Aron Leví Beck ver drjúgum hluta sumarleyfisins í fuglaskoðun.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Til að verjast 
kríuáras er best að 

setja annaðhvort pappa-
kassa á hausinn á sér eða 
stinga ullarsokk inn í 
húfuna.
Aron Leví Beck, fuglaáhugamaður

CROSSFIT
Fimmtudaginn 3. ágúst mun Fréttablaðið gefa út veglegt 
aukablað tileinkað CrossFit. Sama dag og blaðið kemur út 
hefjast heimsleikarnir í CrossFit sem fara fram í Nashville 
Tennessee í Bandaríkjunum

Ítarleg umfjöllun verður um heimsleikana sem og fulltrúa á 
Íslands á leikunum. Á meðal fulltrúa okkar er heimsmeistari 
síðastliðna tveggja ára Katrín Tanja Davíðsdóttir. 

Umsjón auglýsinga:
Ólafur H. Hákonarson  • olafurh@365.is  • sími 512 5433
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Fasteignir
Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson

Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson

fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Margrét Sigurgeirsdóttir

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.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

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

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Híbýli fasteignasala 
kynnir einstakt einbýlis-
hús við Skildinganes.

Húsið er 456,5 fm að stærð á 
sjávarlóð við Skerjafjörðinn. 
Víðáttumikið útsýni yfir 

fjörðinn til Álftaness og til suðurs.
Í forstofu er steinskífa á gólfi og 
innbyggður fataskápur. Innan-
gengt í tvöfaldan 41,5 fm bílskúr. 
Gestasnyrting með glugga er við 
forstofu. Mósaíkflísar á hluta 
veggja, upphengt salerni, gler-
vaskur og steinskífa á gólfum. Úr 
holi er gengið inn í rúmgott eldhús 
með vandaðri eikarinnréttingu. 
Gegnheilar viðarborðplötur, 
eldunareyja og loftfestur háfur. 
Borðkrókur áfastur við eyju og 
steinskífa og eikarparket á gólfi. 
Þvottahús er inn af eldhúsi með 
flísum á gólfi, innrétting með vaski.

Stór borðstofa með gólfsíðum 
gluggum og mikilli lofthæð.

Stórt hjónaherbergi með inn-
byggðum skápum úr eik. Stórir glugg-
ar til vesturs og eikarparket á gólfi. 
Inn af herberginu er baðherbergi 
með marmaraflísum í hólf og gólf.

Gengið upp hálfa hæð um steypt-Gengið upp hálfa hæð um steypt-Gengið upp hálfa hæð um steypt
an stiga með steinskífu í stórar stofur 
með gólfsíðum gluggum. Óhindrað með gólfsíðum gluggum. Óhindrað með gólfsíðum glu
sjávarútsýni og opnar svalir.

Ljós teppi eru á stofum og mikil 
lofthæð. Arinn í setustofu og sjón-
varpsstofa er í austurenda.

Gengið er úr borðstofu niður á 

neðri hæð í hol og þaðan út á fallega 
lóð með hellulögn og heitum potti.

Rúmgott herbergi með eikar-
skápum. Bláar flísar á baðherbergi, 
baðkar og tveir vaskar. Steyptur 
og flísalagður sturtuklefi. Alrými 
sem áður var tvö herbergi, eldhús 
og koma mætti fyrir baðherbergi. 
Útgangur til austurs og auðvelt að 
breyta í séríbúð.

Stórt rými er neðan við stigann þar 
sem hægt er að gera eitt eða tvö her-
bergi. Lagnarými og geymsla.

Húsið er glæsilegt og vandað. Allar 
innréttingar sérsmíðaðar. Lóðin er 
gróin og tyrfð að mestu. Stéttar hellu-
lagðar að húsi og framan við bílskúr.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Hí-
býla í síma 585-8800, hibyli@hibyli.
is og hjá Ingibjörgu Þórðardóttur 
löggiltum fasteignasala s. 864-8800

Einstök eign á sjávarlóð

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

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Við kunnum að meta 
fasteignina þína

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.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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VERSLUNARHÚSNÆÐI  OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 2. HÆÐ Á BESTA STAÐ 
Í MIÐBÆNUM: Til sölu saman eða sitt í hvoru lagi 69,1 fm. verslunarhúsnæði með 
stórum glugga neðst á Skólavörðustígnum og skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Frábær 
staðsetning fyrir hvers konar verslun eða þjónustu.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Skólavörðustígur 2   101 Reykjavík Tilboð

Verslun: 69,1 m2       Skrifstofa: 76,3 m2

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 698 7695

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. ágúst kl.17:45 - 18:15

Norðurbakki 7c  220 Hafnarfjörður

Ný og glæsileg 3ja herbergja endaíbúð með útsýni yfir Hafnarfjarðarhöfn við 
Norðurbakka í Hafnarfirði. Sérmerkt stæði er í bílakjallara sem fylgir íbúðinni. 
Íbúðin er alls skráð 136,5 fm og skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, rúmgott 
baðherbergi, þvottahús, aðalrými með stofu, borðstofu, sjónvarpshorni og 
eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Stærð: 136,5 m2

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. ágúst kl.17:00 - 17:30

Norðurbakki 9a  220 Hafnarfjörður

Ný og glæsileg 3ja herbergja endaíbúð með útsýni yfir Hafnarfjarðarhöfn við 
Norðurbakka í Hafnarfirði. Sérmerkt stæði er í bílakjallara sem fylgir íbúðinni. 
Íbúðin er alls skráð 120,7 fm og skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, rúmgott 
baðherbergi, þvottahús, aðalrými með stofu, borðstofu, sjónvarpshorni og 
eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Stærð: 120,7 m2

67.900.000

ATVINNUHÚSNÆÐI, LAGER OG SKRIFSTOFURÝMI

Breiðhella 16    221 Hafnarfirði 37.900.000

Rúmgóður salur á jarðhæð, lofthæð er 4,10m með stórri innkeyrsluhurð, salerni 
og glugga, skráður grunnflötur 105,8fm. Efri hæð, grunnflötur 98,6fm, er nýtt sem 
skrifstofur. Skiptist efri hæðin í  eina skrifstofu, rúmgott salerni, geymslurými og 
opið aðalrými með eldhúskrók. Steypt plata á milli hæða. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6101

Tvö rými     Stærð: 204,4 m2      

LAUS TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING: FALLEG OG MIKIÐ ENDURNÝ-
JUÐ  2-3JA HERBERGJA RISÍBÚÐ Á VINSÆLUM STAÐ Í HAFNARFIRÐI OG 
AÐEINS Í 5 MÍN. GÖNGUFÆRI FRÁ SUÐURBÆJARLAUGINNI. Útsýni yfir 
Hafnarfjörð og út á sjó. Íbúðin er öll nýmáluð, gluggar endurnýjaðir að hluta og allir 
málaðir. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Hringbraut 38   220 Hafnarfirði 27.900.000

Herbergi: 2-3     Stærð: 66,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 31. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 31. Júlí kl.18:30-19:00

17. Júnítorg 7    210 Garðabæ 37.500.000

Björt og góð 2ja herb. íbúð, fyrir 50 ára og eldri, á annari hæð með 
góðum svölum. Íbúðin er með parket á gólfi. Gott svefnherbergi, með 
stórum fataskáp. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, með sturtuklefa 
og handklæðaofni á vegg. Eldhús með AEG ofni, helluborði og háfi. 
Gott skápapláss. Inn af eldhúsi er þvottaherbergi. 

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 74,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. ágúst  kl 17.30-18.00 

Rauðás 23     110 Reykjavík        41.900.000

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á fallegum útsýnisstað í seláshver-
finu í Árbænum. Íbúðin er á efstu hæð með glæsilegu útsýni til austurs 
og vesturs. Gluggar eru í þrjár áttir sem gerir hana einstaklega bjarta 
og skemmtilega. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan. Innan íbúðar 
eru 3 góð svefnherbergi, stór stofa, eldhús, baðherbergi, þvottaher-
bergi og stórt forstofuhol. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 108,8  m2    

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. ágúst kl. 18:00-19:00

Þóristún 19     800 Selfoss      57.000.000

*Einstök hönnun Kjartans Sveinssonar*. Einbýli á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Á efri hæð eru tvö herbergi, hjónaherb. með 
fataherb. og baðherb inn af, gestabað með sturtu, eldhús, borðstofa 
og tvö stofurými.  Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi, lítið eldhús, 
möguleiki á gestasalerni og þvottahús með útgengi út í garð. Í dag er 
rekin heimagisting í eigninni með samþykktu starfsleyfi. Hér er um að 
ræða eign sem bíður upp á mikla möguleika. Húsið þarfnast viðgerðar 
utanhúss.  
     
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 248,9  m2    

OPIÐ HÚS mánudaginn 31. júlí kl.17:30-18:00

Holtsvegur 33 (íb 402)   110 Reykjavík 48.800.000

Falleg og björt 3ja herb enda-íbúð í Urriðaholti, nýju hverfi í 
Garðabæ. Íbúðin er á fjórðu og efstu hæð með glæsilegu útsýni 
í nýlegu fjölbýlishúsi með lyftu ásamt stæði í bílageymslu. Tvö 
svefnherbergi, rúmgott baðherbergi með sturtu og inn af því 
þvottaherbergi. Aðalrýmið er með eldhúsi, borðstofu og stofu og 
útgengi út á góðar suð-vestur svalir. 
    
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 105,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 694-4700

Skúlagata 20    101 Reykjavík 54.900.000

Íbúð fyrir 60 ára og eldri. Góð 3ja herb. enda-íbúð á annari hæð með 
tvennar svalir, önnur með svalalokun.

Íbúðin er með parketi á gólfi, forstofu, sjónvarpsholi með útgengi á 
góðar svalir, rúmgóðu svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa, og
aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu með útgengi út á flísalagðar 
svalir með svalalokun. Góð geymsla í sameign fylgir íbúðinni.
Íbúðin er í góðu fjölbýlishúsi með lyftu fyrir 60 ára og eldri.

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 78 m2      

ATVINNUHÚSNÆÐI, LAGER OG SKRIFSTOFURÝMI

37.900.000

Rúmgóður salur á jarðhæð, lofthæð er 4,10m með stórri innkeyrsluhurð, salerni 
og glugga, skráður grunnflötur 105,8fm. Efri hæð, grunnflötur 98,6fm, er nýtt sem 
skrifstofur. Skiptist efri hæðin í  eina skrifstofu, rúmgott salerni, geymslurými og 
opið aðalrými með eldhúskrók. Steypt plata á milli hæða. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 

Tvö rými     Stærð: 204,4 m2      

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
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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

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Heil húseign á fjórum hæðum við Brautarholt 2 í 
Reykjavík. Húsið stendur á 1.210,0 fm. leigulóð 
og deilir lóð með byggingu sunnan megin á lóð. 
Hugsanlega fengist leyfi til þess að byggja tvær 
hæðir ofan á eignina í samræmi við hæð og útlit 
aðliggjandi fasteigna. Efsta hæðin yrði þá að öllum 
líkindum inndregin og eitthvað minni.  

Húsið hefur verið endurnýjað þó nokkuð að 
innan á undanförnum árum þar sem útbúnar 
hafa verið 9 íbúðir -stúdíó og 2ja herbergja. 
Auk þess eru tvö góð verslunarpláss á jarð-
hæð með góðum verslunargluggum og mikilli 
lofthæð. 

Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega fallegt 282,1 fm. einbýlishús sem er hæð 
og kjallari að meðtöldum innbyggðum 37,0 fm. 
bílskúr á frábærum útsýnisstað á Álftanesi. Að 
auki er u.þ.b. 70 fm. garðskáli með um 5 metra 
lofthæð í mæni.  Aðalstofa með arni og miklum 
gluggum til suðurs. Nýlega endurnýjað baðher-
bergi.  Garðurinn er afar fallegur og vel ræktaður. 
Harðviðarverönd á baklóð til suðurs með glæsilegu 
útsýni út á Skógtjörn, Keili og víðar. Garðskálinn 
er afar glæsilegur með um 5 metra lofthæð í mæni. 

Staðsetning er afar góð við sjávarkambinn. 
Arkitekt hússins er Gunnar Hansson. 

Brautarholt. Heil húseign.

Miðskógar 16 – Álftanesi.  Glæsilegt einbýlishús.

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.  

Verð 169,0 millj.

Góð 85,2 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjöleignarhúsi við 
Vindás í Seláshverfi. 

Baðherbergi er nýlega endurnýjað. Nýtt parket er 
á stofu og borðstofu. Stofan er rúmgóð og með 
útgengi á skjólgóðar svalir til suðurs. Tvö herbergi 
með góðu skápaplássi. 

Sér stæði í bílageymslu og sér geymsla er innan 
íbúðar. 

Sameiginlegt þvottaherbergi er á hæðinni.

Verð 37,9 millj.

124,4 fm. efri sérhæð og ris í steinsteyptu húsi við 
Mjölnisholt. 

Sérinngangur er frá vesturhlið hússins inn á fal-
legan stigagang. Möguleiki er að nýta hæðina 
og risið sem sitthvora íbúðina. Fjögur herbergi. 
Rúmgóð stofa með gluggum til suðurs og austurs. 
Borðstofa sem væri hægt að nýta sem svefnher-
bergi. 

Eignin bíður upp á mikla möguleika.

Verð 59,5 millj.

Laugarásvegur. Glæsilegt einbýlishús.

Vindás. 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
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 her-
bergi 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 34,9 millj.

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 innréttingum. 
Fjögur svefnherbergi. Snyrtileg sameign.

 Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og 
íþróttasvæði.  

Verð 51,9 millj.

Hörgatún 7 – Garðabæ. Parhús.

Lyngmóar - Garðabæ. 5 herbergja íbúð ásamt bílskúr.Mjölnisholt- 5 herbergja efri sérhæð og ris.

Stórglæsilegt og mjög mikið endurnýjað 145,2 fm. 
einbýlishús, kjallari, hæð og ris, á frábærum stað í 
miðborginni.  Allar lagnir í húsinu hafa verið endur-
nýjaðar.  Eignin er öll nýmáluð að innan og parket 
er nýslípað og lakkað. Samliggjandi stofur. Fjögur 
herbergi. Hús að utan er klætt með bárujárni. Fal-
legur útskorinn viður er á húsinu í kringum glugga. 

Lóðin er 190,7 fermetra eignarlóð með afgirtri 
verönd með heitum potti, tréhúsi og gott hellu-
lagt bílastæði er sunnan við húsið (rúmar tvo 
bíla á lengdina).

Verð 95,0 millj.

Falleg 61,9 fm. íbúð á 5. hæð, efstu, í lyftuhúsi í 
hjarta miðborgarinnar. 

Svalir með fallegu útsýni til vesturs. Svefnherbergi 
og stofa bæði með gólfsíðum gluggum. Stofa 
rúmar vel setustofu og borðstofu. Sér þvottaher-
bergi innan íbúðar. 

Húsið virðist vera í góðu ástandi að utan en viðhald 
á ytra byrði var framkvæmt árið 2009.  Íbúðar-
hæðir hússins voru byggðar á árunum 1993-1994. 

Verð 41,9 millj.

Miðstræti. Glæsilegt einbýlishús.

Aðalstræti. 2ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis mánudag  
frá kl. 17.15 – 17.45
Góð 107,9 fm. 4ra herbergja sérhæð, miðhæð auk 
40,5 fm.a bílskúr í fallegu við Háteigsveg. Rúm-
góðar samliggjandi stofur með gluggum til suðurs. 
Þrjú svefnherbergi. Suðursvalir.  

Búið er að breyta bílskúr í íbúð sem er í útleigu.

Frábært staðsetning til móts við Háteigskirkju 
og í næsta nágrenni við miðbæinn og Klam-
bratún. 

Verð 57,9 millj.

Háteigsvegur 52. 4ra herbergja sérhæð.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  - Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.
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Glæsilegt, vel skipulagt einbýlishús á fallegum útsýnisstað efst í Ásahverfi í Garðabæ. Virkilega björt og falleg 
eign á þessum eftirsótta stað. Húsið er 286,4 fm auk ca. 20 fm óskráðs rýmis, alls um 306 fm þar af er bílskúr 39,5 
fm. Fallegur og gróinn garður með stórum palli og heitum potti. Húsið er teiknað af EON arkitektum. 
Nánari upplýsingar veita:Magnea S. Sverrisdóttir löggiltur fasteignasali s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is
Guðlaugur I. Guðlaugsson löggiltur fasteignasali s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is 
V. 134 m. 

Eignamiðlun kynnir: Gvendargeisli 140, glæsilegt 168.9 fm 4 herb raðhús á einni hæð með stórri afgirtri verönd og 
bílskúr. 
Opið hús: Gvendargeisli 140, 113 Reykjavík. Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 74,9 m.

BREKKUÁS 9, 210 GARÐABÆR

GVENDARGEISLI 140, 113 REYKJAVÍK

Til sölu tvær fallegar fullbúnar penthouse íbúðir með miklu útsýni og góðum þaksvölum. Stærð frá 91,2 fm til 100 fm. 
Verð frá 65,9 m. - 69,9 m. Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning. 
Uppl. veitir: Brynjar Þór löggiltur fasteignasali s.896-1168 - brynjar@eignamidlun.is.   V. 65,9 m. 

Einungis þrjár íbúðir eftir. Glæsilegar 112,3  og 125,5 fm nýjar íbúðir við Vefarastræti 7-11. Um er að ræða fullbúnar 
íbúðir án megin gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðirnar eru 4ra og 5 herb. og skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú 
til fjögur herbergi, baðherbergi/þvottahús og geymslu. Nánari uppl. veita: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. s: 864 
5464, gudlaugur@eignamidlun.is eða Daði Hafþórsson s: 824 9096 aðst.m. fasteignasala.  V. 48,7 m.

HOLTSVEGUR 39, 210 GARÐABÆR

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆRLJÓSAVÍK 23
112 REYKJAVÍK

Eignamiðlun kynnir: Ljósavík 23,  95.3 fm falleg 3 herb. 
íbúð  með sérinngagni, mikilli lofthæð og fallegu 
útsýni. Íbúð merkt: 02 02. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 41,9 m.

SELVOGSGRUNN 22
104 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð 3ja herbergja 153,4 fm íbúð á jarðhæð á 
þessum vinsæla stað við Laugarásinn.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 48,9 m.

KIRKJUTEIGUR 15
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð við Kirkjuteig í 
Reykjavík. Stór og góður sameiginlegur garður. Eignin er 
skráð 67,6 fm þar af eru tvær geymslur samtals 3,4 fm.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 34,9 m.

ÁLFHOLT 56C
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð og vel skipulögð 66,1 fm íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi 
við Álfholt 56C, með góðu útsýni til suðurs.Íbúð merkt: 
04 02. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 29,9 m.

ARNARKLETTUR
BORGARNESI 

 
109.4 fm 4 herb. endaíbúð á 3.hæð í 4ra hæða lyftuhúsi. 
Sérinngangur. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stórar svalir 
með mjög góðu útsýni til fjöru og fjalls. Hús byggt 2007. 
Mjög góð staðsetning í Borgarnesi. 
Verð 31,9 millj

KAPLASKJÓLSVEGUR 61
107 REYKJAVÍK

 
Eignamiðlun ehf kynnir eignina Kaplaskjólsvegur 61. Fall-
eg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja, íbúð á 1. hæð, auk 
herb. í kjallara, í fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg. Íbúð 
merkt: 01 02. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 56,9 m.

SVÖLUÁS 12
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Vel skipulagt 212.5 fm fjögurra svefnherbergja parhús í 
Áslandi, húsið er á tveimur hæðum. 
Fallegt útsýni
**LYKLAR Á SKRIFSTOFU** eða bókið skoðun hjá: Andri 
Guðlaugsson lögg. fasteignasali í síma 662-2705 eða á 
andri@eignamidlun.is  V. 69,5 m.

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   
V. 74,9 m.

MÁNATÚN 13
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja 120,5 fm horníbúð á 1. hæð í nýju 
glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Eitt 
stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin er laus við 
kaupsamning.
Nánari upplýsinga veita:Brynjar Þ. Sumarliðason löggil-
tur fasteignasali í síma 896 1168 - brynjar@eignamidlun.
is  V. 54,5 m.

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

 
Nýleg og glæsileg 74,6 fm  2ja herbergja 74,6 fm íbúð á 
2. hæð  í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. íbúðin er fullbúin með gólfef-
num. Frábær staðsetning í miðborginni.
Nánari uppl. veitir: Andri Guðlaugsson lg. fasteignsali s: 
662 2705, andri@eignamidlun.is. V. 47,5 m.

LÆKJARBREKKA 49
801 SELFOSS

 
Lækjarbrekka 49, glæsilegur sumarbústaður á einstakle-
ga góðum stað í Grímsnes og Grafningshreppi. Húsið er 
bjálkahús 97,2 fm að stærð á steyptum sökkli og er steypt 
plata og hiti í gólfi. Húsið er hæð og ris. 4 svefnherbergi. 
Kamína, heitur pottur og góð verönd. Eignarlóð 1/2 hekt. 
Mjög góð staðsetning.   
 V. 29,8 m.

KLEPPSVEGUR 14
105 REYKJAVÍK

 
Fjögurra til fimm herbergja  111 fm íbúð á efstu hæð 
í mjög góðu frábærlega vel staðsettu mikið yfirförnu 
fjölbýli. 
Þrjú svefnherbergi. Tvær stofur. Góð lofthæð. Tvennar 
svalir. Mjög góð sameign.  
V. 44,4 m.

STAKKHOLT 2A
105 REYKJAVÍK

 
Falleg tveggja herbergja 72 fm íbúð á 2. hæð. 
Góð staðsetning í hjarta borgarinnar, miðbæ Reykjavíkur. 
Íbúðin er laus og fæst afhent við kaupsamning.  
V. 41,9 m.

Tveggja herbergja 47,6 fm íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni yfir borgina. Íbúðin er með gluggum til 
norðurs og vesturs. Svalir eru til vesturs. Íbúðin er laus til afhendingar. Íbúð merkt: 08 06. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 29,9 m.

AUSTURBRÚN 2, 104 REYKJAVÍK
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Efstaleiti 14,  137.2 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu fjölbýlishúsi. Stæði í góðri bílageymslu fylgir. 
Stórar suðvestursvalir. Tvö svefnherb, tvær stofur, eldhús, bað og snyrting.  Einstaklega góð sameign þar sem m.a má 
finna sundlaug, heita potta,gufubað, líkamsrækt, veislusal og fl. Húsvörður er í húsinu. Laus fljótlega.  
Íbúð merkt: 02 08. Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  V. 67,9 m.

Gott 1.932,1 fermetra atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum á góðum stað við Bæjarflöt í Reykjavík. Eignin er í góðu ásig-
komulagi að innan og utan. Lóðin er fullfrágengin og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og bílastæðum. 
Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg.fs Lögg.fasteignasali, í síma 864-5464, tölvupóstur 
gudlaugur@eignamidlun.is

EFSTALEITI 14, 103 REYKJAVÍK

BÆJARFLÖT  1-3, 112 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

Fallegt 101,2 fm heilsárshús við Miðhúsaskóg ásamt 25,5 fm gestahúsi og verkfærahúsi. Húsin standa á 18.500 fm 
eignarlandi og er með eigin kaldavatns borholu en heitt vatn kemur frá Orkuveitunni. Landið er mjög fallegt og kjarr 
og skógi vaxið og fallegt útsýni er í suður. Húsið stendur í hvarfi frá veginum.   V. 32 m.

Erum með í sölu fasteignina við Bergstaðastræti 81 í Þingholtunum. Um er að ræða samtals 403,8 fm eign. Húsið sem 
er á þremur hæðum er virðulegt og franskir gluggar setja á það mjög fallegan svip. Húsið stendur ofan götu á fallegri 
lóð.Nánari upplýsingar veita: H. Daði Hafþórsson aðst.m. fasteignasala í síma 824 9096, dadi@eignamidlun.is og 
Sverrir Kristinsson, sverrir@eignamidlun.is. V. 230 m.

MIÐHÚS , 801 SELFOSS

BERGSTAÐASTRÆTI 81, 101 REYKJAVÍK

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

OPIÐ 

HÚS

NÝ RAÐHÚS Í HVÖRFUNUM, 
203 KÓPAVOGUR 

• Erum að fá fimm 175 fm raðhús  
í sölu í Hvörfunum.

• Húsin verða til afhendingar í haust 
tilbúin til innréttinga.

• Fallegt útsýni, stutt í verslun og þjónustu.

Nánari uppl. :  
Brynjar Þór Sumarliðason lögg. fast.sali  
í síma 896 1168  brynjar@eignamidlun.is
H. Daði Hafþórsson Sölufulltrúi í síma 
8249096 - dadi@eignamidlun.is.



Glæsilegt, vel skipulagt einbýlishús á fallegum útsýnisstað efst í Ásahverfi í Garðabæ. Virkilega björt og falleg 
eign á þessum eftirsótta stað. Húsið er 286,4 fm auk ca. 20 fm óskráðs rýmis, alls um 306 fm þar af er bílskúr 39,5 
fm. Fallegur og gróinn garður með stórum palli og heitum potti. Húsið er teiknað af EON arkitektum. 
Nánari upplýsingar veita:Magnea S. Sverrisdóttir löggiltur fasteignasali s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is
Guðlaugur I. Guðlaugsson löggiltur fasteignasali s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is 
V. 134 m. 

Eignamiðlun kynnir: Gvendargeisli 140, glæsilegt 168.9 fm 4 herb raðhús á einni hæð með stórri afgirtri verönd og 
bílskúr. 
Opið hús: Gvendargeisli 140, 113 Reykjavík. Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 74,9 m.

BREKKUÁS 9, 210 GARÐABÆR

GVENDARGEISLI 140, 113 REYKJAVÍK

Til sölu tvær fallegar fullbúnar penthouse íbúðir með miklu útsýni og góðum þaksvölum. Stærð frá 91,2 fm til 100 fm. 
Verð frá 65,9 m. - 69,9 m. Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning. 
Uppl. veitir: Brynjar Þór löggiltur fasteignasali s.896-1168 - brynjar@eignamidlun.is.   V. 65,9 m. 

Einungis þrjár íbúðir eftir. Glæsilegar 112,3  og 125,5 fm nýjar íbúðir við Vefarastræti 7-11. Um er að ræða fullbúnar 
íbúðir án megin gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðirnar eru 4ra og 5 herb. og skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú 
til fjögur herbergi, baðherbergi/þvottahús og geymslu. Nánari uppl. veita: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. s: 864 
5464, gudlaugur@eignamidlun.is eða Daði Hafþórsson s: 824 9096 aðst.m. fasteignasala.  V. 48,7 m.

HOLTSVEGUR 39, 210 GARÐABÆR

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆRLJÓSAVÍK 23
112 REYKJAVÍK

Eignamiðlun kynnir: Ljósavík 23,  95.3 fm falleg 3 herb. 
íbúð  með sérinngagni, mikilli lofthæð og fallegu 
útsýni. Íbúð merkt: 02 02. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 41,9 m.

SELVOGSGRUNN 22
104 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð 3ja herbergja 153,4 fm íbúð á jarðhæð á 
þessum vinsæla stað við Laugarásinn.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 48,9 m.

KIRKJUTEIGUR 15
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð við Kirkjuteig í 
Reykjavík. Stór og góður sameiginlegur garður. Eignin er 
skráð 67,6 fm þar af eru tvær geymslur samtals 3,4 fm.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 34,9 m.

ÁLFHOLT 56C
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð og vel skipulögð 66,1 fm íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi 
við Álfholt 56C, með góðu útsýni til suðurs.Íbúð merkt: 
04 02. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 29,9 m.

ARNARKLETTUR
BORGARNESI 

 
109.4 fm 4 herb. endaíbúð á 3.hæð í 4ra hæða lyftuhúsi. 
Sérinngangur. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stórar svalir 
með mjög góðu útsýni til fjöru og fjalls. Hús byggt 2007. 
Mjög góð staðsetning í Borgarnesi. 
Verð 31,9 millj

KAPLASKJÓLSVEGUR 61
107 REYKJAVÍK

 
Eignamiðlun ehf kynnir eignina Kaplaskjólsvegur 61. Fall-
eg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja, íbúð á 1. hæð, auk 
herb. í kjallara, í fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg. Íbúð 
merkt: 01 02. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. ágúst 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 56,9 m.

SVÖLUÁS 12
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Vel skipulagt 212.5 fm fjögurra svefnherbergja parhús í 
Áslandi, húsið er á tveimur hæðum. 
Fallegt útsýni
**LYKLAR Á SKRIFSTOFU** eða bókið skoðun hjá: Andri 
Guðlaugsson lögg. fasteignasali í síma 662-2705 eða á 
andri@eignamidlun.is  V. 69,5 m.

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   
V. 74,9 m.

MÁNATÚN 13
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja 120,5 fm horníbúð á 1. hæð í nýju 
glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Eitt 
stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin er laus við 
kaupsamning.
Nánari upplýsinga veita:Brynjar Þ. Sumarliðason löggil-
tur fasteignasali í síma 896 1168 - brynjar@eignamidlun.
is  V. 54,5 m.

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

 
Nýleg og glæsileg 74,6 fm  2ja herbergja 74,6 fm íbúð á 
2. hæð  í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. íbúðin er fullbúin með gólfef-
num. Frábær staðsetning í miðborginni.
Nánari uppl. veitir: Andri Guðlaugsson lg. fasteignsali s: 
662 2705, andri@eignamidlun.is. V. 47,5 m.

LÆKJARBREKKA 49
801 SELFOSS

 
Lækjarbrekka 49, glæsilegur sumarbústaður á einstakle-
ga góðum stað í Grímsnes og Grafningshreppi. Húsið er 
bjálkahús 97,2 fm að stærð á steyptum sökkli og er steypt 
plata og hiti í gólfi. Húsið er hæð og ris. 4 svefnherbergi. 
Kamína, heitur pottur og góð verönd. Eignarlóð 1/2 hekt. 
Mjög góð staðsetning.   
 V. 29,8 m.

KLEPPSVEGUR 14
105 REYKJAVÍK

 
Fjögurra til fimm herbergja  111 fm íbúð á efstu hæð 
í mjög góðu frábærlega vel staðsettu mikið yfirförnu 
fjölbýli. 
Þrjú svefnherbergi. Tvær stofur. Góð lofthæð. Tvennar 
svalir. Mjög góð sameign.  
V. 44,4 m.

STAKKHOLT 2A
105 REYKJAVÍK

 
Falleg tveggja herbergja 72 fm íbúð á 2. hæð. 
Góð staðsetning í hjarta borgarinnar, miðbæ Reykjavíkur. 
Íbúðin er laus og fæst afhent við kaupsamning.  
V. 41,9 m.

Tveggja herbergja 47,6 fm íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni yfir borgina. Íbúðin er með gluggum til 
norðurs og vesturs. Svalir eru til vesturs. Íbúðin er laus til afhendingar. Íbúð merkt: 08 06. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 29,9 m.

AUSTURBRÚN 2, 104 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Efstaleiti 14,  137.2 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu fjölbýlishúsi. Stæði í góðri bílageymslu fylgir. 
Stórar suðvestursvalir. Tvö svefnherb, tvær stofur, eldhús, bað og snyrting.  Einstaklega góð sameign þar sem m.a má 
finna sundlaug, heita potta,gufubað, líkamsrækt, veislusal og fl. Húsvörður er í húsinu. Laus fljótlega.  
Íbúð merkt: 02 08. Eignin verður sýnd mánudaginn 31. júlí 2017 milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  V. 67,9 m.

Gott 1.932,1 fermetra atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum á góðum stað við Bæjarflöt í Reykjavík. Eignin er í góðu ásig-
komulagi að innan og utan. Lóðin er fullfrágengin og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og bílastæðum. 
Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg.fs Lögg.fasteignasali, í síma 864-5464, tölvupóstur 
gudlaugur@eignamidlun.is

EFSTALEITI 14, 103 REYKJAVÍK

BÆJARFLÖT  1-3, 112 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

Fallegt 101,2 fm heilsárshús við Miðhúsaskóg ásamt 25,5 fm gestahúsi og verkfærahúsi. Húsin standa á 18.500 fm 
eignarlandi og er með eigin kaldavatns borholu en heitt vatn kemur frá Orkuveitunni. Landið er mjög fallegt og kjarr 
og skógi vaxið og fallegt útsýni er í suður. Húsið stendur í hvarfi frá veginum.   V. 32 m.

Erum með í sölu fasteignina við Bergstaðastræti 81 í Þingholtunum. Um er að ræða samtals 403,8 fm eign. Húsið sem 
er á þremur hæðum er virðulegt og franskir gluggar setja á það mjög fallegan svip. Húsið stendur ofan götu á fallegri 
lóð.Nánari upplýsingar veita: H. Daði Hafþórsson aðst.m. fasteignasala í síma 824 9096, dadi@eignamidlun.is og 
Sverrir Kristinsson, sverrir@eignamidlun.is. V. 230 m.

MIÐHÚS , 801 SELFOSS

BERGSTAÐASTRÆTI 81, 101 REYKJAVÍK

Sala fasteigna frá

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

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

OPIÐ 

HÚS

NÝ RAÐHÚS Í HVÖRFUNUM, 
203 KÓPAVOGUR 

• Erum að fá fimm 175 fm raðhús  
í sölu í Hvörfunum.

• Húsin verða til afhendingar í haust 
tilbúin til innréttinga.

• Fallegt útsýni, stutt í verslun og þjónustu.

Nánari uppl. :  
Brynjar Þór Sumarliðason lögg. fast.sali  
í síma 896 1168  brynjar@eignamidlun.is
H. Daði Hafþórsson Sölufulltrúi í síma 
8249096 - dadi@eignamidlun.is.



Glæsilegt 165 fm einbýlishús með bílskúr og upphituðu 
bílastæði sem rúmar tvo bíla. Tveir inngangar eru í húsið. 
Eignin er á tveimur hæðum, tvær stofur, tvö baðherbergi, 
fallegt eldhús, þvottahús og þrjú svefnherbergi. Árið 2015 
var byrjað að endurbyggja húsið og var það endurnýjað 
nánast frá grunni, vel var vandað til verka og allt unnið 
af viðurkenndum verktaka. Allt var hreinsað út, byggt 
nýtt þak, skipt um gólf milli hæða, allar lagnir, gluggar og 
reistur nýr kvistur og suðursvalir. Bílskúr og  útigeymsla 
endubyggð sem og dren-, skólplagnir og  inntök. Lóð og 
bílaplan voru mynstursteypt með hitalögn. Einstaklega 
vel heppnuð uppgerð á glæsilegu húsi. Laus strax.   
Verð 133 millj.

ÞÓRSGATA – EINBÝLI

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1 . ÁGÚST FRÁ KL 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1 . ÁGÚST FRÁ KL 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 31 . JÚLÍ FRÁ KL 18:00 – 19:00 OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1 . ÁGÚST FRÁ KL 17:30 – 18:00

17. JÚNÍTORG 1 – 2JA HERB. STÆÐI Í BÍLAG.

Falleg 115 fm íbúð 
á þriðju hæð í góðu 
lyftuhúsi við Sjálands- 
hverfið í Garðabæ. 
Íbúðinni fylgir 
sérmerkt bílastæði í 
bílakjallara.  Stór og 
björt stofa með svölum 

sem snúa í vestur og norður. Eldhús með fallegri ljósri 
viðarinnréttingu. Stórt svefnherbergi með fataherbergi og 
sérbaðherbergi. Gestasnyrting. Einstaklega falleg og vel 
skipulögð íbúð fyrir 50 ára og eldri.  Verð: 55.8 millj.

Góð 61 fm hæð í fallegu 
fjórbýlishúsi á eftirsóttum 
stað við Hverfisgötu. 
Komið er inn í bjarta 
borðstofu. Eldhús er opið 
inn að borðstofu með falle-
gri hvítri innréttingu. Björt 
stofa. Rúmgott svefnher-
bergi er inn af stofu. Stórt 
flísalagt baðherbergi með 

tengi fyrir þvottvél og þurrkara. Góð eign í fallegu og vel viðhöldnu 
húsi. Frábær staðsetning í hjarta borgarinnar Verð 31.9 millj. 

HVERFISGATA 119 – 2JA HERBERGJA KVISTHAGI 10 – 3JA HERBERGJA 

Vorum að fá í sölu góða 
79 fm 3ja herbergja íbúð í 
kjallara með sérinngangi 
í fallegu fjórbýlishúsi. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi. 
Björt stofa með góðum 
gluggum. Eldhús með 
eldri innréttingu. Baðher-
bergi. Vel skipulögð íbúð 
í fallegu og góðu húsi við 

Kvisthaga. Húsinu hefur verið haldið vel við í gegnum árin. Dren og 
skólp hefur verið endurnýjað. Verð 43.9 millj.

SVÖLUÁS 12 – PARHÚS

Fallegt og vel skipulagt 
212,5 fm parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Fataher-
bergi inn af einu svefn-
herbergjana. Sólstofa á 
fyrstu hæð og gengið út 
á suðurverönd. Stór og 
björt stofa. Tvennar svalir 

til suðurs og norðurs. Tvö baðherbergi. Fallegt eldhús sem er opið 
inn að stofu. Glæsilegt útsýni. LAUS STRAX. Verð 69.5 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Melabraut 8, 170 Seltjarnarnesi, sérhæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 1. ÁGÚST KL. 16:30-17:00

Melabraut 8, efri sérhæð í tvíbýli:  
Mjög falleg og vel skipulögð sérhæð  
á Seltjarnarnesi.  

3-4 svefnherbergi, stórar suðursvalir, 
eldhús með fallegri sprautulakkaðri 
innréttingu.  

Falleg ræktuð lóð. 

Opið hús þriðjudag 1. ágúst  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Sóltún 9, 105 Reykjavík
ÞAKÍBÚÐ/PENTHOUSE

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu.

 Vandaðar innréttingar sem og  
gólfefni. Stórar stofur.  
Gott innra skipulag. Tvö baðherbergi.  
Granít í borðplötu og sólbekkjum. 

Góðar svalir með heitum potti og 
glæsilegu útsýni. 

Verð 120 millj.

Kleppsvegur 140, 104 Rvk. 
OPIÐ HÚS ÞRI 1. ÁGÚST KL. 16:30-17:00

Kleppsvegur 140, 3ja hæð.  

Falleg og vel skipulögð íbúð á 
3ju hæð í lítilli blokk. Rúmgóð 
stofa með  útgengi á stórar svalir. 
Eldhús með sérsmíðaðri innréttingu, 
þvottaherbergi inn af eldhúsi. Þrjú 
svefnherbergi. 

Opið hús þriðjudaginn 1. ágúst  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Lindargata 58, 101 Rvk.
SÉRHÆÐ. 

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. 

Klukkuberg 19, 220 Hafnarfj., 2ja herb. 
OPIÐ HÚS MÁN 31. JÚLÍ KL. 16:30-17:00

Mjög góð 60 fm 2ja herbergja íbúð á 
1. hæð með sólpalli og sérinngangi.

 Mikið útsýni. Parket og flísar á  
gólfum. 

Tengi fyrir þvottavél inná baði. 

Opið hús mánudaginn 31. júlí  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Básbryggja 51, 110 Rvk. 
3JA HERB + BÍLSKÚR. 

Vönduð 100 fm  3ja herbergja íbúð á 
2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með lyftu 
og sjávarútsýni ásamt 30 fm bílskúr. 

Björt og opin íbúð  með tveimur  
rúmgóðum svefnherbergjum, 
baðherbergi, stofu og þvottahúsi 
innan íbúðar. Gott innra skipulag. 

Mikið útsýni til sjávar.   

Verð 54,9 millj.  

Desjamýri 1, 270 Mosfellsbær 
ATVINNUHÚSNÆÐI

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir 
til LEIGU: 

207 fm nýtt iðnaðarhúsnæði á  
tveimur hæðum með tveimur 
innkeyrsluhurðum. Mikil lofthæð. 
Malbikuð og afgirt lóð. Gott aðgengi. 

Leiguverð 2.000 kr. per fm. 

Til afhendingar strax. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

TIL LEIGU

Barmahlíð 49, 105 Rvk, sérhæð með bílskúr. 
OPIÐ HÚS MÁN 31. JÚLÍ 16:30-17:00

Barmahlíð 49 : Vel skipulögð og falleg 
íbúð á 1. hæð á góðum stað við 
Barmahlíð. Tvær stofur og tvö svefn-
herbergi. Sérinngangur. Suðursvalir 
og suður garður. Sérstæður bílskúr. 
Húsið er nýlega steinað að utan og 
lítur eignin mjög vel út. 

Verð 55 millj. 

Opið hús mánudaginn 31. júlí  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Víðimelur 54, 107 Rvk, parhús. 
OPIÐ HÚS MÁN 31. JÚLÍ KL. 16:30-17:00

Víðimelur 54, parhús með opinni 
bílgeymslu. 150 fm. parhús sem er á 
tveimur hæðum og kjallara.  Fimm 
svefnherbergi, rúmgóðar stofur, 
gengt frá stofu á svalir og góðan pall 
og þaðan í garðinn. Húsið lítur vel út 
og er talsvert endurnýjað. 

 Verð 79 millj.

Opið hús mánudaginn 31. júlí  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

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

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
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TIL LEIGU

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

20601 - Menntamálastofnun auglýsir  
til leigu um 470 m² lagerhúsnæði  

í Víkurhvarfi 3 í Kópavogi.

Húsnæðið er í sama húsnæði og Menntamálastofnun er til húsa með 
tveimur innkeyrsludyrum vinstra megin við húsið. Eftirfarandi upplýsing-
ar eru um húsnæðið og kröfur sem gerðar eru til væntanlegs leigjanda:
1.    Gólfflötur er 448,9 m².
2.    Lofthæð er 5,07 m².
3.    Tvær innkeyrsludyr eru á húsnæðinu, önnur er með
       rafdrifinni opnun.
4.    Húsnæðið er gluggalaust.
5.    Húsnæðið er fyrst og fremst hugsað sem lagerhúsnæði.
6.    Mikilvægt er að starfsemi væntanlegs leigutaka valdi 
       sem minnstri röskun á annarri starfsemi í húsnæðinu og 
       utandyra sé umgengni snyrtileg.
7.    Innifalið í leiguverði er rafmagn og hiti.
8.    Leigutaki greiðir fyrir snjómokstur samkvæmt nánar
       samkomulagi við leigusala.
9.    Góð lýsing er í húsnæðinu og það hitað upp með hita
       blásurum.
10.  Húsnæðinu fylgja brettahillur, alls um 333 lengdar- 
       metrar.
11.  Umferð að og frá húsnæðinu er greið.

Leigutími húsnæðisins er samkomulag en að hámarki 11 eða 12 ár eða 
dagsetning síðasta mögulega leigudags. Húsnæðið er til sýnis í samráði 
við leigusala í síma 514 7500 á skrifstofutíma.

Húsnæðið verður til afhendingar eigi síðar en 1. september 2017 eða 
samkvæmt nánara samkomulagi milli aðila.

Áhugasamir skulu skila inn til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
fyrir kl. 12:00, miðvikudaginn 16. ágúst 2017.

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur á tilboðum heldur þeim 
eingöngu veitt viðtaka. 

Tilboðseyðublað má finna á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is - Merkt : 20601 – Menntamálastofnun – lagerhúsnæði 
til leigu

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

Löggiltir fasteignasalar Nýhafnar eru Lárus Ómarsson 
og Þórður H. Sveinsson

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar túni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Falleg íbúð í Garðabæ
Falleg og rúmgóð íbúð með sér inngangi á jarðhæð, engar tröppur, ásamt stæði í 
bílageymslu og yfirbyggðum laufskála á mjög eftirsóttum stað í Garðabænum.
Eignin er staðsett við Vídalínskirkju, steinsnar frá Garðatorgi og allri þeirri 
þjónustu sem þar er. 

❙ Stærð: 96,5 fm.    ❙ Herbergi: 3 ❙ Bílageymsla 
❙ Sérinngangur    ❙ Jarðhæð

Kirkjulundur 8
210 Garðabær

Fyrir 60 ára og eldri

Verð 45.900.000.-

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar túni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Atvinnuhúsnæði til leigu
Eyjarslóð 9 - 130 m2

Góð 130 fermetra efri hæð án milliveggja, auðvelt að stúka af herbergi, stofu, eldhús og 
vinnuaðstöðu. Salernisaðstaða er á staðnum. Rýmið er laust og afhendist við undirritun 
leigusamnings.

Verð er kr. 260 þús. á mánuði. (ekki er innheimtur vsk.)

Möguleiki á eitthvað lægri leigu fyrstu mánuðina 
á meðan leigutaki er að koma sér fyrir. 

Eyjarslóð
101 Reykjavík

 

 

 

 

 
 
 



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050
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TRYGGÐU ÞÉR 
ÁSKRIFT 
STRAX Í DAG



Bílar 
Farartæki

DIESEL/7 MANNA !
BMW X5 Premium DIESEL 01/2008 
ek 119 þ.km eðaleintak, glerþak, 
leður, ny dekk ofl verð 3.7 mil ! 
Skipti möguleg / er á staðnum.

LANG BESTA VERÐIÐ !
Renault Traffic L2-H1 (9 manna/
langur) 06/2016 ek 19 þ.km , 
rennihurð báðum megin ! OKKAR 
VERÐ 3990 þús !!! Aðeins 2 bílar á 
þessu verði !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

Hobby 540 kmfe Exellent nýsk mai 
2017 rafgeymir, hleðsla, varadekk, 
sólarsella, gaskútur, fortjald, tilbúið 
í útilegu verð 3,980,000 kr skipti 
möguleg raðn, 122587

Hobby 560 UL Prestige nýsk. maí. 
2017 Tvö aðskilin rúm, varadekk, 
rafgeymir, hleðsla, sella, fortjald, 
gaskútur tilbúinn í útileguna, verð 
4,180,000 kr Skipti möguleg. Raðn 
122589

Ferðavagnamarkaður
Netasala, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu
Toyota Hiace ‘03, 4w, 9 sæta. Verð 
650 eða tilboð S:8962324

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fjórhjól

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Varahlutir

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 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

GARÐAUMSJRÐAUMSJRÐAUMS ÓN
Garðvinna, sláttur klippingar 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.

Allt hjá okkur

4
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Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Sýningarsalur við Dragháls

VINDSKILTI - AUGLÝSINGASKILTI
Stærð A026.900.-

 kr án/vsk

Stærð A119.900.-
 kr án/vsk

A0 Myndstærð 80 x 100 cm
Ásýnd beggja vegna

A1 Myndstærð 60 x 80 cm
Ásýnd beggja vegna

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Málarar

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

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

 Húsaviðhald

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.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 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.

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Húsnæði

 Húsnæði óskast

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða 
Hafnaf., allt kemur til greina. 

Aðeins langtímaleiga. Reglusemi, 
skilvísar greiðslur og meðmæli ef 

óskað er. 

Uppl. í síma 863 4291

Vantar hús, raðhús eða annað 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu 
eða sirka 1.klst ökuradíus frá 
borginni. Mikil greiðslugeta 
fyrirfram og trygging. Tómas, Sími: 
699-6762

 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

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Stundvís, reglusamur starfskraftur 

óskast til ýmissa starfa í 
matvöruverslun framtíðarstarf. 
Uppl. Kjöthöllin Háleitisbraut 

58-60
Upplýsingar veitir Sveinn í síma 

553 8844.

KÖKUHÚSIÐ AUÐBREKKU
óskum eftir að ráða starfskraft til 
afgreiðslu og aðstoðar í bakaríinu. 

Fullt starf.
Uppl. gefur Björk í s. 693 9091.

AUKAVINNA/SKÓLAFÓLK
Starfsfólk óskast á kvöld og eða 
helgarvaktir í sjoppu í 101 RVK. 
umsóknir sendist á atvinna234@
gmail.com

 Atvinna óskast
Tvítugur strákur óskar eftir mikilli 
vinnu er með bíl. Uppl. S. 696 2381

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.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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LANGVIRK
SÓLARVÖRN
ÞOLIR SJÓ, SUND
OG LEIK

SÓLARVÖRNIN SEM HÚÐLÆKNAR MÆLA MEÐ

Grunnformúlan er 
læknisfræðilega skráð 

Viðbætt kollagen, silkiextrakt, C- og E-vítamín til að fyrirbyggja  
húðöldrun og lagfæra sólskaða. 

• Verndar húðina sem verður fallega brún, mjúk og rakafyllt.

• Ofnæmisprófað, reynist vel gegn sólarexemi og sólarofnæmi.

• Vörn gegn UVB geislum sem brenna og UVA geislum sem valda húðskemmdum.

• Ekkert klístur og smitar ekki í fatnað, gott í hársvörðinn, bakteríuheldar umbúðir.

• Engin umhverfis- eða hormónatruflandi efni, engar nanóeindir, ilm- eða litarefni.

Yfir 90%  UVA vörn.

E v y  f æ s t  í  A p ó t e k u m ,  H a g k a u p ,  N e t t ó ,  F j a r ð a r k a u p ,  M e l a b ú ð i n n i ,  G r æ n  h e i l s a ,  F r í h ö f n i n n i  o g  v í ð a r   |   n á n a r  á  e v y . i s
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Friday 4th August, 2pm
Laugardalsvöllur  
National Stadium

BUY TICKETS
540 9800midi.is
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SUND Hún blómstrar oftast á stóra 
sviðinu og það er góður hæfileiki 
að hafa fyrir íþróttamann. Sund-
konan Hrafnhildur Lúthersdóttir 
náði enn einu sinni að bæta sig á
heimsmeistaramóti um helgina og 
hélt því við hinni frábæru hefð að 
bæta sig þegar þær bestu í heimi 
koma saman.

Hrafnhildur kom í mark í undan-
úrslitasundinu á 30,71 sekúndu og 
bætti þar með verðlaunasund frá 
því á EM í London 2016. Hrafn-
hildur synti á 30,83 sekúndum 
á EM fyrir rúmu ári sem skilaði
henni silfurverðlaunum. Að þessu 
sinni var Hrafnhildur 23 hundr-
aðshlutum frá því að komast inn í 
úrslitasundið.

Rosalega gaman
„Þetta var rosalega gaman. Ég vildi 
að minnsta kosti bæta mig af því 
að það er náttúrulega alltaf gaman 
að bæta sig og setja Íslandsmet og 
ekki sakar það að gera það á svona 
stóru og flottu móti og í sjónvarp-
inu,“ sagði Hrafnhildur kát með 
árangurinn.

„Þetta var virkilega sterkt mót í 
ár og stærsta heimsmeistaramótið 
í sögunni. Þannig að vera tíunda 
best í heiminum í ár eftir rosalega 
gott ár í fyrra þá get ég ekki annað 
en verið sátt og ánægð með þennan 
árangur,“ sagði Hrafnhildur. Hún 
komst í úrslit á Ólympíuleikunum 
í fyrra.

Alls hefur Hrafnhildur sett ell-
efu Íslandsmet á heimsmeistara-
mótum og þau hafa komið í fjórum 
greinum. Metið í 50 metra bringu 
var hennar fimmta í þeirri grein á 
HM en hún hefur þrisvar sinnum 
slegið metið í 200 metra baksundi.

Fyrsta heimsmeistaramótið 
hennar var í Róm á Ítalíu fyrir átta 
árum síðan og þá var hún bara 
átján ára gömul. Hrafnhildur náði 
engu að síður og þrátt fyrir reynslu-
leysið að setja nýtt Íslandsmet 
í 200 metra bringusundi. Það 
skilaði henni upp í 37. sæti.
Hrafnhildur setti síðan tvö 
Íslandsmet á næstu tveimur 
heimsmeistaramótum, í Sjanghæ 
í Kína 2011 og í Barcelona á Spáni 
2013, en hún tvíbætti metið sitt í 
50 metra bringusundi í Barcelona.

Besta heimsmeistaramótið 
hennar var síðan í Kazan í Rúss-
landi fyrir tveimur árum. Hrafn-
hildur setti þá alls fimm Íslandsmet 
og komst inn á topp tíu í þremur 
greinum. Hún varð í 6. sæti í 100 
metra bringusundi, í 7. sæti í 50 
metra bringusundi og í 9. sæti í 200 
metra bringusundi.

Hrafnhildur hefur líka sett mörg 
Íslandsmet á Evrópumeistara-
mótinu og það hefur verið hægt að 
ganga að því vísu síðasta áratuginn 
að Hrafnhildur mætir í bætinga-
ham þegar hún hittir þær bestu í 
sínum greinum. 
ooj@frettabladid.is

Íslandsmet á fimm HM í röðÍslandsmet á fimm HM í röð
Hrafnhildur Lúthersdóttir er sú tíunda besta í heimi í 50 metra bringusundi en hún tryggði sér það sæti 
með frábæru sundi á HM í Búdapest um helgina. Hún náði líka magnaðri heimsmeistaramótsfimmu.

HM í Róm, Ítalíu 2009
200 metra bringusund

HM í Sjanghæ, Kína 2011
200 metra fjórsund 
100 metra bringusund 

HM í Barcelona, Spáni 2013
Tvö í 50 metra bringusundi

HM í Kazan, Rússlandi 2015
100 metra bringusund 
Tvö í 200 metra bringusundi 
Tvö í 50 metra bringusundi 

HM í Búdapest, Ungverjalandi 2017 
50 metra bringusund

Íslandsmet á fimm heimsmeistaramótum í röð

FYRSTI BIKARÚRSLITALEIKUR 
FH-INGA Í SJÖ ÁR  
Steven Lennon tryggði FH sæti í 
bikarúrslitaleiknum þegar hann 
skoraði sigur-
markið á móti 
Inkasso-liði 
Leiknis R. á 
þriðju mínútu í 
uppbótartíma. 
Þetta er annar 
bikarleikurinn í röð 
sem FH vinnur b-deildarlið 1-0 
með marki í lokin, en í átta liða 
úrslitunum skoraði Halldór Orri 
Björnsson sigurmarkið á móti 
Fylki á 87. mínútu.  Þetta verður 
fyrsti bikarúrslitaleikur FH frá 
2010 og aðeins sá þriðji frá því FH 
vann fyrsta Íslandsmeistaratitilinn 
af átta sumarið 2004. 

FJÓRÐA Í ÖLPUNUM 
Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr 
Keili varð fjórða á Evrópumóti 
einstaklinga í golfi þegar hún lék á 
fimm höggum undir pari. Á loka-
hringnum fékk Guðrún Brá sex 
fugla á hringnum þar af fjóra fugla 
á seinni níu holunum. Árangur 

Guðrúnar er einn sá 
besti sem íslensk-besti sem íslensk-besti sem íslensk

ur kylfingur 
hefur náð á 

þessu móti 
þar sem sterkustu 

áhugakylfingar 
Evrópu taka þátt.
Guðrún Brá rétt 
missti af Íslands-
meistaratitlinum 
um síðustu helgi 

en kom sterk til 
baka og spil-
aði mjög vel í 
Alpaloftinu en 
völlurinn var 
í 850 metra 
hæð.





Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar móður 

okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Eyglóar Friðmeyjar 
Gísladóttur

Lindargötu 57, 101 R (áður Hvanneyri).
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Vitatorgi  

fyrir góða umönnun.

Brynjar Haraldsson  Unnur G. Jónsdóttir
Þórir Haraldsson María S. Þorbjörnsdóttir
Guðrún Sigríður Haraldsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,
María Jónsdóttir

frá Árhóli á Dalvík, 
síðast til heimilis að  

Grettisgötu 28 í Reykjavík,
andaðist á Líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi miðvikudaginn 26. júlí. Útför hennar verður gerð 
frá Háteigskirkju þriðjudaginn 8. ágúst og hefst athöfnin 
klukkan 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð líknardeildar 
og heimahlynningar. Við þökkum starfsfólki líknardeildar 

fyrir góða umönnun seinustu mánuði.

Lilja Ösp Sigurjónsdóttir Yngvi Karl Sigurjónsson
Hrefna Karítas Sigurjónsdóttir Ernir Þorsteinsson
Sunna María Yngvadóttir
Katla Karítas Yngvadóttir
Elmar Karl Yngvason

Hjartkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, a og langa, 

Tómas Þorsteinn Sigurðsson
fyrrverandi forstöðumaður  

vitasviðs Siglingastofnunar, 
andaðist laugardaginn 22. júlí. Útförin 

fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
mmtudaginn 3. ágúst klukkan 13. 

Sigrún Sigurbergsdóttir 
    Ásdís Tómasdóttir Garðar Þorbjörnsson

Tómas Sigursteinn, Bryndís Kolbrún, Þorbjörn, Sigrún 
Silka Dís, Þorsteinn Grétar, Benedikt, Tómas og Hinrik

Efst uppi á fuglabjarginu Mal-
arhorni við Drangsnes, við 
Steingrímsfjörð á Ströndum, 
var afhjúpað listaverk laugar-
daginn síðastliðinn, sem hluti 
af Bryggjuhátíðinni á Drangs-

nesi. Samtímis var Golfstraumsgarðurinn 
lýstur opinn með tónlist og viðhöfn.

Um er að ræða flísamálverk unnið af 
portúgölsku listakonunni Helenu Fer-
reira, sem sýnir sjávarguðinn Póseidon 
með sinn þrífork á hafhestareið yfir 
öldur Atlantshafsins. Elsti og yngsti íbúi 
Kaldrananeshrepps afhjúpuðu í sam-
einingu listaverkið. Það var Bergsveinn 
Birgisson, rithöfundur, sem gaf lista-
verkið og kostaði uppsetningu.

Póseidon birtist hér sem táknmynd 
fyrir Golfstrauminn, hlýja strauminn úr 
suðri sem deilist fyrir ströndum Portúgals 
þar sem önnur aðalæðin, Norður-Atlants-
hafsstraumurinn, heldur norður á bóginn 
til okkar hér á Íslandi og Grænlandi.

Fram kemur í tilkynningu að Golf-
straumurinn sé forsenda lífs á norður-
slóðum og verkinu og áletrun þess er 
ætlað að minnast þess að það er nátt-
úran sem ræður því hvort löndin í norðri 

séu byggileg eða ekki.
Um leið mun verkið vera þögul 

áminning og vonandi vekja gesti til 
umhugsunar um loftslagsbreytingarnar 
og þær ófyrirsjáanlegu ógnir sem steðja 
að Golfstraumnum samkvæmt vísinda-
mönnum, meðal annars vegna þess hve 
bráðnun íss á norðurhveli jarðar gengur 
hraðar fyrir sig en menn hafa ætlað.

Von sveitarstjórnar Kaldrananes-

hrepps og umsjónarmanns með þessu 
listaverki er að fleiri listamenn vilji setja 
upp verk í Golfstraumsgarðinum.

Bergsveinn Birgisson hélt opnunará-
varp á viðburðinum. Þar sagði hann 
að listaverkið ætti sér nokkra forsögu. 
Það var búið til í Portúgal þar sem hann 
keypti það árið 2005.

Þá vék hann að því hvað Golfstraum-
urinn væri og hvernig væri ef ekki væri 
fyrir hann. „Hér myndi ekki vaxa gras og 
gróður af sama krafti og þess vegna væri 
landbúnaður óhugsandi líka. Það væri 
tæplega nokkurt mannlíf hér á Íslandi 
eða annars staðar í norðrinu ef ekki væri 
fyrir þennan straum,“ sagði Bergsveinn.

„Það er Golfstraumurinn sem ræður 
hvort einhver búi hér eða ekki. Ef lofts-
lagsbreytingarnar verða til þess að 
breyta gangi Golfstraumsins, mun kólna 
bæði hér og um alla Norður-Evrópu.“

„Mín von er sú að Golfstraumsgarður-
inn hér á toppi Malarhorns geti orðið 
áningarstaður og ekki síst griðastaður 
fyrir andann,“ sagði Bergsveinn. Það er 
von aðstandenda að í framtíðinni geri 
listamenn fleiri verk inn í þennan stóra 
garð. saeunn@frettabladid.is 

Golfstraumsgarðurinn 
opnar á Ströndum
Flísamálverk var afhjúpað síðasta laugardag efst uppi á fuglabjarginu Malarhorni við 
Drangsnes. Verkið sýnir Póseidon sem táknmynd fyrir Golfstrauminn. Verkinu og áletr-
un þess er ætlað að minnast þess að það er náttúran sem ræður hvort lönd séu byggileg.

Bergsveinn Birgisson gaf listaverkið og kostaði uppsetningu þess. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Um er að ræða flísamálverk unnið af 
listakonunni Helenu Ferreira, sem sýnir 
Póseidon. MYND/ÁRNI ÞÓR BALDURSSON

 Merkisatburðir
1927 Erlingur Pálsson sundkappi syndir úr Drangey til 
lands. Ekki er vitað til að nokkur ha� leikið það e�ir síðan á 
dögum Grettis.

1935 Tryggvi Þórhallsson, bankastjóri Búnaðarbankans, 
andast, 46 ára að aldri.

1948 Fossvogskirkja er vígð þennan dag. Kirkjan var 
teiknuð af Sigurði Guðmundssyni arkitekt.

1971 Áhöfn Appollo 15 prófar í fyrsta sinn tunglbifreið á 
tunglinu.

1991 Börn náttúrunnar, kvikmynd Friðriks Þórs Friðriks-
sonar, er frumsýnd í Stjörnubíói.

1992 Fyrsta kvenkyns glasabarnið fæðist á Íslandi, stúlka 
sem vegur 14 merkur.

2009 Allt tiltækt slökkvilið í Reykjavík er kallað út vegna 
bruna á Vatnsstíg 4.

2011 Tæplega átta hundruð manns láta lí�ð í �óðum á 
Taílandi.

Fossvogskirkja var vígð þennan mánaðardag 1948. 
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TÍMAMÓT

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

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



Taktu þátt á frettabladid.is/sumarleikur
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LÁRÉTT
2. djæf
6. frá
8. tala
9. gums
11. tveir eins
12. hroki
14. iðja
16. kusk
17. sérstaklega
18. pota
20. hljóta
21. högg

LÓÐRÉTT
1. tak
3. ólæti
4. ófrægðar-
pappír
5. niður
7. pest
10. fálm
13. skraf
15. skjótur
16. umrót
19. tvíhljóði

LÁRÉTT: 2. dans, 6. af, 8. tíu, 9. lap, 11. ðð, 12. dramb, 
14. starf, 16. ló, 17. sér, 18. ota, 20. fá, 21. stuð.
LÓÐRÉTT: 1. hald, 3. at, 4. níðbréf, 5. suð, 7. farsótt, 
10. pat, 13. mas, 15. frár, 16. los, 19. au.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Stefán Bergsson (2060) átti leik 
gegn Pierre Barbot (2453) á al-
þjóðlega mótinu í Andorra.
Svartur á leik
16...Rxh2! 17. Rge2 (17. Kxh2 
e6 18. Kh3 exf5 og hvítur á ekk-
ert betra en 19. Bxf5 gxf5 sem er 
töluvert betra á svartan).  17...
Rxf1 18. Rxd4 cxd4 19. Dxd4 
Rxc4. Stefán innbyrti svo vinn-
inginn í 32 leikjum.
www.skak.is:  Ný alþjóðleg 
skákstig.  

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.

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

5 4 7 9 2 8 3 6 1

6 8 1 7 3 4 9 2 5

9 2 3 5 6 1 4 7 8

7 9 4 1 8 2 5 3 6

2 1 5 3 9 6 7 8 4

3 6 8 4 5 7 2 1 9

8 7 2 6 4 5 1 9 3

1 5 9 8 7 3 6 4 2

4 3 6 2 1 9 8 5 7

5 6 1 3 7 2 4 8 9

4 3 7 5 8 9 2 6 1

8 9 2 1 6 4 3 7 5

6 4 3 7 9 5 8 1 2

9 7 8 4 2 1 5 3 6

1 2 5 6 3 8 7 9 4

2 1 9 8 4 3 6 5 7

7 8 4 9 5 6 1 2 3

3 5 6 2 1 7 9 4 8

6 1 2 7 5 4 3 8 9

3 4 5 9 6 8 2 1 7

7 8 9 1 2 3 4 5 6

1 9 4 5 3 7 6 2 8

2 6 3 4 8 9 5 7 1

8 5 7 2 1 6 9 3 4

9 2 8 3 4 1 7 6 5

4 3 1 6 7 5 8 9 2

5 7 6 8 9 2 1 4 3

1 3 7 6 9 2 8 4 5

6 8 4 7 1 5 9 2 3

9 5 2 3 4 8 6 7 1

5 2 8 4 6 3 1 9 7

7 4 6 9 5 1 2 3 8

3 9 1 8 2 7 5 6 4

2 6 5 1 3 4 7 8 9

4 7 9 5 8 6 3 1 2

8 1 3 2 7 9 4 5 6

3 4 6 2 1 8 7 5 9

5 7 8 3 9 4 1 2 6

9 1 2 5 6 7 8 3 4

8 6 4 9 7 3 2 1 5

7 5 9 8 2 1 4 6 3

1 2 3 4 5 6 9 7 8

2 8 1 6 4 5 3 9 7

6 3 7 1 8 9 5 4 2

4 9 5 7 3 2 6 8 1

4 9 3 5 1 7 8 2 6

7 1 5 2 8 6 4 3 9

8 2 6 9 3 4 7 1 5

3 4 1 6 2 5 9 7 8

9 5 7 1 4 8 2 6 3

2 6 8 7 9 3 1 5 4

1 3 4 8 6 2 5 9 7

5 8 9 3 7 1 6 4 2

6 7 2 4 5 9 3 8 1

Mánudagur
Hæg norðaustlæg 
eða breytileg 
átt og víða smá 
skúrir í dag, en 
léttskýjað vestan-
til fram á kvöld. 
Fremur hlýtt í 
veðri, einkum 
suðvestan til.

Góðan 
dag, 

elskan. Góðan 
dag.

Takk fyrir 
gær-

kvöldið. Hey! Ég er að 
reyna að 

borða 
hérna!

Frábært. 
Ekki láta okkur 

trufla þig.

Haha, 
ástin 
mín.

Bangsi, 
g jörðu svo 

vel.

Hvað viljið þið drengir 
í kvöldmat?

Tófú. 

Soðið kál.

Chia-fræ.

Baunaspírur.

Kjöt og 
brauð.

Hversu lengi 
hefur þú 

þekkt okkur?

Gæti ég fengið einn 
kaffibolla.

...passaðu þig. Það er heitt. Haltu á bollanum 
með báðum höndum og ekki hella niður.

Ég meina... Einn mömmu- 
kaffibolli á leiðinni.
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31. JÚLÍ 2017
Uppákomur
Hvað?  Come Talk Funny #112
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gauknum
Uppistandskvöldin Come Talk 
Funny hafa slegið í gegn. Á þessum 
kvöldum koma uppistandarar 
fram og reita af sér brandara. Gísli 
Jóhann leiðir kvöldið og það er 
frítt inn.

Hvað?  Kakó Kirtan
Hvenær?  20.00
Hvar?  Jógastúdíói, Ánanaustum 15.
Kirtan er samsöngur þar sem 
sungnar eru möntrur á sanskrít. 
Kakó Kirtan-samsönginn leiða 
Arpita og Arjuna en þau reka 
Mahadevi Ashramið við Atitlan-
vatnið í Guatemala og hafa boðið 
upp á Kirtan, Yoga og Tantra í 
fjölda ára í Guatemala, Indlandi og 
Evrópu. Fyrir samsönginn verður 
drukkið hreint kakó frá Guatemala 
sem er sannkölluð súperfæða. 
Þátttaka kostar 3.500 krónur.

Hvað?  Kizomba Night Reykjavik - kl. 
20-23
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kex hosteli
KIZOMBA danskvöld þar sem allir 
eru velkomnir.

Tónlist
Hvað?  Red Hot Chilli Peppers
Hvenær?  19.00
Hvar?  Nýju Laugardalshöllinni
Red Hot Chili Peppers kemur fram 
í Nýju-Laugardalshöllinni í kvöld. 
Íslenska sveitin Fufanu hitar upp.

Hvað?  Íslensk sönglög 
Hvenær?  18.00 

Hvar?  Eldborg, Hörpu 
Kristín Sveinsdóttir mezzosópran 
og Eyrún Unnarsdóttir sópran flytja 
íslensk sönglög. Laufey Sigrún Har-
aldsdóttir leikur á flygilinn.

Námskeið
Hvað?  3D Hönnun með TinkerCad
Hvenær?  13.00
Hvar?  Háskólanum í Reykjavík
Námskeið fyrir 8-12 ára þar sem 
farið verður í grunnatriði í þrí-
víddarhönnun og módelingu. 
Nemendur koma til með að búa 
til módel eftir fyrirmynd þjálfara 
og hanna sitt eigið frá grunni. 
Notast verður við forritið Tinker-
Cad á þessu tækninámskeiði og 
m.a. sett upp módel 
sem hægt er að 
flytja inn í 
Minecraft 

leikinn. Verð er 27.900 krónur og 
nánari upplýsingar er að finna á 
vefnum skema.is.

Hvað?  Minecraft Hönnun og Landa-
fræði
Hvenær?  09.00
Hvar?  Háskólanum í Reykjavík
Námskeið fyrir 7-10 ára þar sem 
nemendur fá tækifæri til að skapa 
og hanna heilu landsvæðin í 
Minecraft. Nemendur fá aðgengi 
að sérhönnuðum Skema Íslands-
kort-Server til að skipuleggja, 
hanna og skapa. Það þarf að huga 
að ýmsu við hönnun landsvæða og 
því er nauðsynlegt að taka hugar-
flugsfundi, skipulagsfundi, vinna 
í teymum og skipta með sér verk-
um. Námskeiðið er ætlað þeim 

sem hafa reynslu af Minecraft 
spilun og langar kafa dýpra 

í hönnunarhluta leiksins. 
Nánari upplýsingar er 

að finna á vefnum 
skema.is.

ÁLFABAKKA
DUNKIRK                                       KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 9 - 10:20
DUNKIRK VIP KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
THE BLEEDER KL. 8 - 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 2 - 4 - 6 - 8
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 2 - 4 - 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 3D KL. 3 - 5 - 7
ALL EYEZ ON ME KL. 10
THE HOUSE KL. 8
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 3:20 - 5:40
WONDER WOMAN 2D KL. 10

DUNKIRK KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
THE BLEEDER KL. 5:50 - 8 - 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 5:50
PLANET OF THE APES 2D KL. 6 - 10
THE HOUSE KL. 8

EGILSHÖLL

DUNKIRK KL. 6 - 8:20 - 10:40
THE BLEEDER KL. 6 - 8:20 - 10:40
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6
BAYWATCH KL. 10:40
PIRATES 2D KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

DUNKIRK KL. 8 - 10:20
THE BLEEDER KL. 8 - 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI

DUNKIRK KL. 8
THE BLEEDER KL. 8
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6
VALERIAN 3D KL. 10:20
WISH UPON KL. 10:20
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 6

KEFLAVÍK

92%

Sýnd með íslensku tali í 2D og 3D

Frá leikstjóra The Dark Knight þríleiksins, Inception og Interstellar

93%

94%

VARIETY
�����

TOTAL FILM
�����

EMPIRE
�����

ENTERTAINMENT WEEKLY
�����

THE HOLLYWOOD REPORTER
�����

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Frábær teknimynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku tali.

����
THE GUARDIAN

����
THE HOLLYWOOD REPORTER

SÝND KL. 8, 10

SÝND KL. 4, 7, 10

SÝND KL. 8SÝND KL. 10.20

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

ÍSL. 2D KL. 4, 6 
ENSK. 2D KL. 4, 6

Ertu að leita að svefnplássi?
Tjaldaðu þá á toppnum 

Upplýsingar í síma 8966614 / 8433230 eða á foxonroute@foxonroute.com
Hægt að sjá nánari lýsingar á www.foxonroute.net

Verð kr. 

328.700-

• Stærð innanmál - 140x200cm

• Svefnpláss fyrir 2-3 fullorðna

• Fjarstýrður rafmagnsupphalari

Save the Children á Íslandi

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

Kakó verður í aðalhlutverki í Jóg-
astúdíóinu í Ánanaustum í kvöld. 

Red Hot Chilli Peppers verður með tónleika í kvöld. NORDICPHOTOS/GETTY
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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

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
14.40 X-factor UK
16.15 Mom
16.35 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
19.50 Roadies
20.45 Suits
21.30 Game of Thrones
22.35 Vice
23.10 Veep
23.40 Empire
00.25 Better Call Saul
01.15 Lucifer Önnur þáttaröðin af  Lucifer Önnur þáttaröðin af  Lucifer
þessum mögnuðu spennuþáttum 
frá Warner um djöfulinn sjálfan 
sem kom upp á y�rborð jarðar 
þegar hann fékk nóg af helvíti 
einn daginn. Hann �nnur fyrir 
nýjum tilgangi og vill láta gott 
af sér leiða e�ir að hann kynnist 
lögreglukonu og byrjar því að 
aðstoða hana við rannsókn saka-
mála með sínum einstöku og y�r-
náttúrulegu hæ�leikum til þess 
að fá fólk til að uppljóstra sínum 
dýpstu leyndarmálum.
02.00 Battle Creek
02.40 The Listener
03.25 No Way Jose Gamanmynd 
frá 2015 þar sem Adam Goldberg 
fer með aðalhlutverkið ásamt því 
að skrifa og leikstýra myndinni. 
Jose Stern er orðinn fertugur og 
um leið gengur í garð hjá honum 
efasemdatímabil þar sem hann 
veltir því fyrir sér hvort hann ha� 
tekið rétta stefnu í lí�nu. Við 
fáum bara eitt líf hvert og því er 
mikilvægt að við tökum réttu 
ákvarðanirnar sem leiða okkur í 
átt að þeim lífsgæðum sem við 
viljum njóta. Það koma hins vegar 
þau tímabil þegar �estir spyrja 
sig hvort ákvarðanirnar sem þeir 
hafa tekið séu þær réttu eða 
hvort aðrir valkostir hefðu leitt 
til einhvers betra. Gítarleikarinn 
Jose Stern er í þessum sporum.
05.00 2 Broke Girls
05.25 The Middle
05.50 Feðgar á ferð

17.15 Raising Hope
17.40 The New Girl
18.05 The Detour
18.30 Modern Family
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.30 Stelpurnar
19.55 Who Do You Think You Are?
20.40 Grimm
21.25 The Originals
22.10 The Sopranos
22.55 Sleepy Hollow
23.40 Modern Family
00.05 Curb Your Enthusiasm
00.40 Stelpurnar
01.05 Who Do You Think You Are?
01.50 Grimm
02.35 Tónlist

11.35 The Class of '92
13.35 My Dog Skip
15.10 My Big Fat Greek Wedding 2
16.45 The Class of '92
18.50 My Dog Skip
20.25 My Big Fat Greek Wedding 2
22.00 The Mummy Ævintýra-
mynd sem gerist á fyrri hluta 20. 
aldar. Harðjaxlinn Rick O'Connell 
er kominn til hinnar fornu borgar 
Hamunaptra í Egyptalandi. Hlut-
verk hans er að aðstoða fornleifa-
fræðinga sem eru að kynna sér 
sögulegt gra¢ýsi. Þar er m.a. að 
�nna háttsettan klerk sem var 
lokaður inni lifandi fyrir mörgum 
öldum í kjölfar ástríðuglæps. Svo 
illa vill til að múmían vaknar til 
lífsins þegar Rick og félagar eru að 
sinna sínum störfum og í kjölfarið 
verður £andinn laus.
00.05 Idiocracy
01.30 Wrong Turn 6. Last Resort
03.00 The Mummy

17.20 Gol¦ð
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Háværa ljónið Urri
18.11 Róbert bangsi
18.21 Skógargengið
18.33 Undraveröld Gúnda
18.45 Vísindahorn Ævars
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 David Attenborough. 
Haldið í hálo«in
20.30 Eldhugar íþróttanna
21.00 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Act Alone
23.20 Mótorsport
23.50 Vitni
00.40 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Life Unexpected
09.50 Crazy Ex-Girlfriend
10.35 Síminn + Spotify
13.35 Dr. Phil
14.15 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
14.40 Doubt
15.25 The Great Indoors
15.50 Royal Pains
16.35 King of Queens
17.00 Younger
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 Star
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 RBC Canadian Open
13.00 Inside the PGA Tour 2017
13.25 Gol¦ng World 2017
14.15 RBC Canadian Open
19.15 PGA Highlights 2017
20.10 LPGA Tour 2017
23.10 PGA Highlights 2017

07.25 AS Roma - Juventus
09.05 Inkasso deildin - Ke²avík - 
Fylkir
10.45 Formúla E 2016/2017
12.25 Formúla 1 2017 - Keppni
14.45 Real Madrid - Barcelona
16.25 AS Roma - Juventus
18.05 Pepsí deild kk-ÍBV - Stjarnan
19.45 Pepsí deild kk-Valur - ÍA
22.00 Pepsímörkin 2017
23.25 Formúla E 2016/2017 - Hig-
hlights
00.20 Pepsí deild kk-Valur - ÍA
02.00 Pepsímörkin 2017

07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Kormákur
08.11 Zigby
08.25 Stóri og Litli
08.38 Brunabílarnir
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Kormákur
12.12 Zigby
12.26 Stóri og Litli
12.39 Brunabílarnir
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Kormákur
16.12 Zigby
16.26 Stóri og Litli
16.39 Brunabílarnir
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
19.00 Flóttinn frá jörðu

Könnuðurinn 
Dóra kl. 10.00, 
14.00 og 18.00

SUITS
Sjöunda serían um lífið á 
lögfræðistofu í New York þar 
sem ólíkir starfsmenn hennar 
eru þaulreyndir þegar kemur 
að lausn erfiðra mála.
 

 

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

 

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.

GAME OF THRONES 
Sjöunda serían um hið magnaða valdatafl og blóðuga 
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja 
þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, The Iron 
Throne.

THE SOPRANOS
Magnaður og 
margverðlaunauður þáttur frá 
HBO þar sem fylgst er með 
fjölskyldumanninum og 
mafíuforingjanum Tony 
Soprano í daglegu lífi.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

GAME OF THRONES 

FEÐGAR Á FERÐ
Feðgar á ferð taka hús á Sigurði Jónssyni á 
Selfossi en hann er gott dæmi um gangandi 
kraftaverk eftir að hafa fengið heilablóðfall. 
Læknarnir sögðu honum að hann yrði alltaf í 
hjólastól og gæti lítið sem ekkert gert en hann 
hefur afsannað það með keppnisskapi sínu.  
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OKKAR VINSÆLA

ÚTSALA

40-50%
AFSLÁTTUR AF

Laugavegi 26

BY MALENE BIRGER
‘S MAX MARA

 SAMSØE SAMSØE 
KRISTENSEN DU NORD

FILIPPA K
BLANK
DKNY

DIESEL 
 ROSEMUNDE

HARTFORD
PLEASE
WIGGYS
RAINS 

HUNTER
 FREE LANCE
STRATEGIA 

 BILLI BI
FRUIT

 
OPIÐ FRÁ:
09-19

ÖLLUM ÚTSÖLUVÖRUM

HEFST Á MORGUN!



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

Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægra eða vinstra horn.  
Stærð: 297 x 241 x 88 cm.

Fullt verð: 219.900 kr.

Aðeins 164.925 kr.

MEGA
hornsófi – opinn

Aðeins 79.920 kr.

DALLAS 
hægindastóll

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Vandaður hægindastóll. 

Sveif til að lyfta upp 

fótaskemli er á hlið 

stólsins. Leður á 

slitflötum. Svartur, grár, 

dökkbrúnn og rauðbrúnn.

Stærð: 82 x 96 x 103 cm

Fullt verð 99.900

25%
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

LOKA 

VIK
AN

Hinn breski Richard 
Chapman hefur 
búið á Íslandi í þrjú 
ár og starfar nú við 
það að leiðbeina 
ferðamönnum sem 

koma til landsins. Hann kemur líka 
reglulega fram í dragi sem hin hisp-
urslausa Wanda Star og fjallar um 
Ísland.

Richard starfar hjá Guide to Icel-
and og hans hlutverk er að setja 
saman hjálplega texta fyrir túrista 
sem koma hingað til lands. Rich-
ard skrifar bæði sem hann sjálfur, 
Richard Chapman, en líka sem hin 
hreinskilna Wanda Star sem er afar 
ólík Richard.

„Hlutverk mitt er aðallega að selja 
Ísland og leiðbeina ferðamönnum. 
En Wanda er aðallega að vara fólk 
við Íslandi og gera góðlátlegt grín 
að landi og þjóð. Hennar pistlar eru 
umdeildir og skapa alltaf smá umtal,“ 
segir Richard sem kemur reglulega 
fram sem Wanda með hópnum Drag-
Súgur.

Við fengum Wöndu til að setja 
saman leiðbeiningar um hvað á og á 
ekki að gera á Íslandi.

„Fossar eru leiðinlegir, tröll eru 
ógeðsleg og jafnrétti kynjanna og 
umhverfisvernd er orðið þreytt,“ 
útskýrir Wanda sem segir hefð-
bundin meðmæli sem túristar fá hér 
á landi ekki höfða til allra. Hún tekur 
því málin í sínar hendur og skaffar 
hér „alvöru“ ráð.

Ráðleggingar Wöndu 
eru sér á báti

Wanda Star er þekkt fyrir umdeildar skoðanir sínar og ráðleggingar til túrista á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

WANDA MÆLIR MEÐ AÐ AÐ TÚRISTAR Á ÍSLANDI
1.  tali við Íslending

 Það lætur þér líða eins og mjög 
veraldarvönum einstaklingi: að 
tala við einhvern sem getur talið 
húðlitina sem hann eða hún hefur 
séð á fingrum annarrar handar.

2. leggi sitt af mörkum í náttúrunni
 Íslenska náttúran er leiðinleg 
og grá. Lífgaðu upp á hana með 
rauðum kókflöskum og appelsínu-
gulum sígarettustubbum.

3. noti Internetið
 Á Íslandi eru jöklar, fossar, svartar 

strendur, hraun 
og eldfjöll og þú 
getur skoðað 
myndir af öllu 
þessu á netinu 
með ókeypis 
Wifi-i sem þú 
finnur á flug-
vellinum.

4. fari á söfn
 En það er svo lítið 
um menningu á 
Íslandi að þau 
hleypa mér upp 
á svið.

5.    njóti  djamm-
menningarinnar
 Þetta er ekki 
merkilegt, en í 
það minnsta ein-
hver menning. 

Dragdrottningin 
hispurslausa Wanda 
Star vinnur við að 
aðstoða túrista á 
Íslandi en þær leið-
beiningar sem hún 
gefur eru oftar en 
ekki umdeildar enda 
er hún ekkert að 
skafa af hlutunum.

WANDA MÆLIR EKKI MEÐ AÐ TÚRISTAR Á ÍSLANDI
1. komi til Íslands

 Þetta eru fyrstu mistök sem allir 
túrista á Íslandi gera.

2.  treysti konum
 Íslenskar konur hafa náð fram 
miklu jafnrétti, svona mikið jafn-
rétti kynja þekkist ekki annars 
staðar í heiminum. Passið ykkur.

3.  drekki vatnið
 Það er ekkert flúor, 
blý eða kvika-
silfur í vatninu 
á  Ís l a n d i . 
Þetta þýðir 
að þú færð 
ekki víta-
mínin þín. 
Eina sem þú 
ættir að drekka 
á Íslandi er innfluttur flöskubjór.

4.  lesi viðvörunarskilti
 Fáðu þér sundsprett í Reynisfjöru 
eða Jökulsárlóni. Þú sjálfur/sjálf 
þekkir þín mörk best.

5.  kaupi íslenska peysu
 Bíddu í staðinn eftir grænlenskum 
ísbirni á Vest-
fjörðum, þar 
færðu alvöru 
p e ls .  Svo 
getur þú líka 
alltaf nælt 
þér í sel-
skinnspels í 
Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum.

„Hér hafið þið það. Sannleikurinn um 
hvað skal og skal ekki gera á Íslandi. 
Ég meina þetta,“ segir Wanda.
gudnyhronn@365.is

 FOSSAR ERU LEIÐIN-
LEGIR, TRÖLL ERU 

ÓGEÐSLEG OG JAFNRÉTTI 
KYNJANNA OG UMHVERFIS-
VERND ER ORÐIÐ ÞREYTT.

 HLUTVERK MITT ER 
AÐALLEGA AÐ SELJA 

ÍSLAND OG LEIÐBEINA FERÐA-
MÖNNUM.
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Stingsög - Sverðsög 12V

Skrúfvél 12V

Fjölnotatæki 

300W

Lutool Combo Kit allt settið aðeins

10.493
Áður kr. 14.990

 30%
AFSLÁTTUR

PVC húðað vírnet  
65cmx15 metrar  

40%
AFSLÁTTUR

Áður kr. 4.695 

2.817

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

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

Gott verð fyrir alla, alltaf !G
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20 -40%
AFSLÁTTUR

 SUMARSALASALASALA

35%
AFSLÁTTUR

PLAST
BLÓMAPOTTAR

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Steypugljái 

– þessi sem endist

 25%
AFSLÁTTUR

 20%
AFSLÁTTUR

Lavor Space 180 
háþrýstidæla

180 Max bar 510 L / klst.
Pallahreinsir, bursti 
og aukaspíssar.

19.992
Áður kr. 24.990

Stingsög - Sverðsög 12V

PVC húðað vírnet  
65cmx15 metrar  

Kailber KG-2 
Gasgrill 4x3,5KW brennarar,  
grillflötur 303,6 cm2,14KW

 25%
AFSLÁTTUR

Áður kr. 52.880

39.660

AFSLÁTTUR

15m Garðslanga með tengjum

904 Áður kr. 1,390

35%
AFSLÁTTUR

Bíla & gluggaþvotta kústur, 
gegn um rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

1.554
Áður kr. 2.390

35%AFSLÁTTUR

Bakki, 25 cm rúlla, grind og pensill - Sett

1.118 Áður kr. 1.490

Oden þekjandi viðarvörn 2,8 l, A stofn   

3.912 Áður kr. 4.890

Landora tréolía Col-51903 3 l. 

1.584 Áður kr. 1.980

 25%
AFSLÁTTUR

 20%
AFSLÁTTUR  20%

AFSLÁTTUR

Bio Kleen pallahreinsir 5 lítrar 

2.093 Áður kr. 2.990

1 líter kr. 627 Áður kr. 895
Deka Projekt 05 innimálning,
10 lítrar (stofn A)

4.712 Áður kr. 5.890

Deka Projekt 05 innimálning,

 20%
AFSLÁTTUR

 30%
AFSLÁTTUR

LLA-308 
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m 

15.192
 Áður kr. 18.990

PLAST

 20%
AFSLÁTTUR

LLA-110 
Álstigi 10 þrep 

4.680   
Áður kr. 6.240

8 þrepa 4.568 Áður kr. 6.090

12 þrepa 5.543 Áður kr. 7.390

 25%
AFSLÁTTUR

Lutool borð undir kúttsög 

13.923
Áður kr. 19.980

 30%
AFSLÁTTUR

 30%
AFSLÁTTUR

LuTool gráðukúttsög  
255mm blað  

18.823
Áður kr. 26.890

Sög með 305mm blaði
26.918 Áður 35.890

Sög á 
mynd m. 
305mm 
blaði

Lutool 24V Li-Ion  
Rafhlöðuborvél 

8.704 
Áður kr. 10.880

 20%
AFSLÁTTUR

Lutool Combo Kit allt settið aðeins

DEKA SÍLAN 
vatnsfæla 5 lítrar 

4.485
Áður kr. 5.980 

                            

  

             
 

1 lítri 
1.185 
Áður kr. 
1.580

DEKA SÍLAN 
vatnsfæla 5 lítrar 

4.485

 25%
AFSLÁTTUR

Spandy 1200W Cyclone 
heimilsryksuga, pokalaus

4.835
Áður kr. 8.790

 45%
AFSLÁTTUR



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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Það er kvöldmatarleyti og tvö 
börn, giska 12 ára, eru á undan 
mér við kassa í matvörubúð. Á 

færibandinu eru tveir orkudrykkir. 
Afgreiðsludaman gerir enga athuga-
semd við innkaupin. Ég er við það 
að segja eitthvað því ein lítil dós of 
orkudrykk inniheldur rúmlega 100 
mg af koffíni og á henni stendur að 
drykkurinn sé ekki ætlaður börnum. 
Ég bít saman varirnar og held aftur 
af mér, hugsandi hvort kaupin séu 
með samþykki foreldranna.

Ástæðan fyrir því að börn eiga 
ekki að neyta koffíns er meðal ann-
ars sú að koffín er vanabindandi og 
örvandi efni. Sem dæmi þá safnast 
boðefnið adenósín upp í heilanum 
þegar við vökum og veldur syfju. 
Koffín ýtir adenósíni til hliðar og 
hindrar að við verðum þreytt. Það 
lengir þannig sofnunartíma og 
styttir heildarsvefntíma, þar með 
talið mikilvægasta svefnstigið, 
djúpsvefninn, þegar meðal annars 
vaxtarhormón verða til.

Þegar barn innbyrðir koffín 
seinnipart dags er líklegt að það 
trufli svefn þess, því koffín er lengi 
að fara úr líkamanum. Barn sem 
fær koffín klukkan sex um kvöld er 
enn með helming þess í líkam-
anum um miðnætti. Auk þess að 
trufla svefn getur einn orkudrykkur 
aukið blóðþrýsting hjá barni, 
valdið hröðum hjartslætti, höfuð-
verk, einbeitingarleysi og óróleika.

Tölur sýna að koffínneysla barna 
hefur aukist undanfarin ár enda 
orðið algengt að koffíni sé bætt í 
drykki eins og gos, íste, sykraða 
drykki með kaffibragði og orku-
drykki. Sjálf hef ég fundið koffín-
drykki í fórum míns barns. Eftir að 
hafa útskýrt hvað koffín gerir, þá 
gætir hann þess nú að velja drykki 
án koffíns. Við foreldrarnir getum 
sem betur fer gripið inn í áður en 
neyslan verður að vana.

Koffínbörnin

Láru G.  
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR
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