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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Gylfi Arnbjörnsson 
sakar Ragnar Þór Ingólfsson um 
blekkingarleik. 12

SPORT Fyrirliðinn Guðlaugur 
Victor tók á móti bikarmeistara-
titlinum í Sviss um helgina. 15

TÍMAMÓT Fjörutíu ár eru síðan 
meirihluti Sjálfstæðismanna í 
borgarstjórn var felldur. 18

LÍFIÐ Fjarðabyggð kemur Eistna-
flugi til bjargar. 26
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Safnaðu öllum leikmönnunum

KOSNINGAR Meirihlutaviðræður 
og þreifingar hafa átt sér stað 
milli flokka í hinum ýmsu sveitar-
félögum um helgina. Meirihlutinn 
féll í meira en 20 sveitarfélögum á 

landinu og því ærið verkefni fyrir 
kjörna fulltrúa að koma á starf-
hæfum meirihluta á næstu tveimur 
vikum.

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 
Reykjavíkur, segir málin skýrast á 
næstu dögum. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins mun fráfarandi 
meirihluti setjast niður með Við-
reisn nú í byrjun vikunnar og skoða 
fleti á mögulegu samstarfi. Dagur 
segir Samfylkinguna enn gera ráð 
fyrir að halda borgarstjórastólnum 
í slíku samstarfsmynstri. „Ég hef 
gengið út frá því en það eru engar 

viðræður hafnar,“ segir Dagur 
við Fréttablaðið.

Sjálfstæðisflokkurinn ber 
höfuð og herðar yfir aðra 
stjórnmálaflokka á sveitar-
stjórnarstiginu. Af þeim fjöl-
mörgu sveitarfélögum þar 
sem Sjálfstæðismenn buðu 
fram undir eigin merkjum 
fengu þeir mest fylgi í 
öllum nema sex.

Flokkurinn hlaut ágæta 
kosningu á höfuðborgar-

svæðinu og er burðarás 
í sveitarstjórnum á 
k j ö r t í m a b i l i n u .  Í 
Garðabæ og Reykja-
vík hlaut flokkurinn 
átta sveitarstjórnar-
menn kjörna í hvoru 
sveitarfélagi og fimm 
menn bæði í Hafnar-
firði og Kópavogi. 

Á Seltjarnarnesi og í 
Mosfellsbæ hlaut flokk-

urinn fjóra menn kjörna.

„Sjálfstæðisflokkurinn má vel 
við una í þessum kosningum þrátt 
fyrir að hafa tapað meirihluta í Vest-
mannaeyjum og í Fjarðabyggð, svo 
dæmi séu tekin. Við sjáum að staða 
hans er gífurlega sterk á sveitar-
stjórnarstiginu og verður að öllum 
líkindum aðili að myndun meiri-
hluta á fjölmörgum stöðum. Staða 
hans var einnig afar sterk á síðasta 
kjörtímabili og í raun enginn sem 
stenst honum snúning hvað þetta 
varðar,“ segir Grétar Þór Eyþórsson, 
prófessor í stjórnmálafræði við HA.
– sa / sjá síður 4 og 6

Þreifingar flokka víða komnar á skrið

Eyþór Arnalds, odd-
viti Sjálfstæðis-
flokksins

Samfylkingin gengur 
út frá því að oddviti 
flokksins verði áfram 
borgarstjóri ef Viðreisn 
gengur inn í meirihluta-
samstarfið í borginni. 

KJARAMÁL Mánaðarlaun bæjarstjóra 
Mosfellsbæjar hækkuðu um rúmlega 
360 þúsund krónur í fyrra frá árinu 
2016. Laun bæjarfulltrúa hækkuðu 
um tæp 34 prósent.

Bæjarstjórnendur í Mosfellsbæ 
fóru ekki þá leið sem margar sveitar-
stjórnir fóru, að afsala sér áhrifum 
hækkunar kjararáðs á þingfarar-
kaupi í nóvember 2016. Í umfjöllun 
Fréttablaðsins kemur fram að laun 
bæjarstjórans á Akureyri hækkuðu 
um 100 þúsund krónur.
– smj / sjá síðu 8

Bæjarstjóri fékk  
360 þúsund í 
launahækkun

Bæjarstjórnendur í 

Mosfellsbæ fóru ekki þá leið 

að afsala sér áhrifum hækk-

unar kjararáðs. 

Halldór

Eftir spennandi kosninganótt standa öll spjót á nýkjörnum borgarfulltrúum Viðreisnar, þeim Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur og Pawel Bartoszek. Bæði Sjálfstæðismenn og Samfylkingin þurfa 
á félagsskap þeirra að halda í meirihluta. Þau funduðu í gær með forystu flokksins, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur formanni og Þorsteini Víglundssyni varaformanni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR



Veður

Vestan kaldi og dálítil væta í upphafi 
dags, en styttir síðan upp og rofar 
til. Væntanlega verður sólríkast og 
hlýjast á Austfjörðum og Suðaustur-
landi. SJÁ SÍÐU 20

eðu

 Hekkklippur  Keðjusagir  Sláttuorf 
 Grasklippur   Greinaklippur  Blásarar

RAFHLÖÐUGARÐVERKFÆRI

Nota sömu rafhlöður og önnur Makita 18 V rafhlöðuverk færi.  
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Akureyri:
Baldursnesi 8

603 Akureyri

Sími 568-1555

Opnunartími:

Opið alla virka daga

Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16

110 Reykjavík

Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Karlmaður á sjötugsaldri lést eftir að eldur kom upp á svölum íbúðar fjölbýlishúss í Gullsmára á laugardagskvöld. Maður og kona voru í íbúðinni 
og voru þau bæði flutt á sjúkrahús. Óskað var eftir aðstoð Rauða krossins vegna íbúa í húsinu sem kynnu að þurfa aðstoð. FRETTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

UMHVERFISMÁL „Við erum ekkert 
farnir að skoða hvort við förum með 
málið lengra,“ svarar Helgi Héðins-
son,  einn landeigenda á Geiteyjar-
strönd, en þeir ekki fá að hefja far-
þegasiglingar á Mývatni á tuttugu 
manna rafmagnsbáti.

Umhverfisstofnun synjaði land-
eigendunum um leyfi fyrir raf-
magnsbátnum vorið 2016. Var starf-
semin talin geta haft truflandi áhrif 
á fuglalíf auk þess sem svæðið væri 
undir miklu álagi og á rauðum lista 
Umhverfisstofnunar, meðal annars 
vegna ágangs ferðamanna. Synjun-
inni var skotið til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála sem 
hafnaði því að ógilda ákvörðun 
Umhverfisstofnunar.

„Það eru tvö ár síðan við lögðum 
þessa kæru fram og höfum ekki 
verið að velta málinu mikið fyrir 
okkur síðan en töldum mikilvægt að 
fá úrskurð,“ segir Helgi sem kveður 
eigendur Geiteyjarstrandar ekki 
hafa lagt í neinn sérstakan kostn-
að vegna málsins enda sé staða 
Mývatns þannig að ávallt þurfi að 
leita til Umhverfisstofnunar varð-
andi slíka starfsemi.

Helgi undirstrikar að ekki hafi 
verið um að ræða viðskiptasjónar-
mið af hálfu landeigenda heldur 
fyrst og fremst tímabundið tilrauna-
verkefni í samstarfi við Náttúrurann-
sóknastöðina, Umhverfisstofnun og 
veiðifélagið og í þágu þeirra sem ekki 
eigi þess kost að fara út á Mývatn.

„Að fara út á Mývatn er einstök 
upplifun sem afar erfitt er að lýsa. 
Það sem vakir fyrir okkur er fyrst og 
fremst að geta boðið fólki að kynn-
ast vatninu með ábyrgum hætti,“ 
segir Helgi og minnir á að ætlunin 

hafi verið að bjóða siglingu á hljóð-
lausum rafmagnsbáti.

„Veiðibændur við Mývatn líta ekki 
á þetta sem fyrirtæki heldur meira að 
fólk geti haft tækifæri til að kynnast  
fuglalífinu og kyrrðinni sem ríkir á 
vatninu. Þú getur örugglega talið á 

fingrum þér hvað þú þekkir marga 
sem hafa farið út á Mývatn.“

Silungsveiði hefur lengi verið 
stunduð í Mývatni og þar er eggja-
taka. „Allar hefðbundnar fiskveiðar 
og meira að segja Náttúrurann-
sóknastöðin notast við tvígengis-
mótora. Við veltum því fyrir okkur 
hvort það geti ekki verið ábyrgari 
nýting að njóta þess með því að fara 
út á vatn í hljóðlausum bát,“ segir 
Helgi. „Á sama tíma er Umhverfis-
stofnun að byggja upp göngustíga 
meðfram vatnsbakkanum og ég sé 
eiginlega ekki eðlismuninn.“ 
gar@frettabladid.is

Bændur vildu kynna 
fólki náttúru Mývatns
Bændur við Geiteyjarströnd vildu bjóða farþegasiglingar á Mývatni á rafmagns-
báti en fá ekki eftir úrskurð í tveggja ára kærumáli. Ástæðan er verndun fuglalífs 
og ágangur ferðamanna. Vildu leyfa fólki að kynnast vatninu af ábyrgð. 

Silungsveiði hefur glæðst í Mývatni síðustu ár eftir mikla ládeyðu um hríð. 
FRÉTTABLAÐIÐ/BBH

Þú getur örugglega 

talið á fingrum þér 

hvað þú þekkir marga sem 

hafa farið út á Mývatn.

Helgi Héðinsson á Geiteyjarströnd

DÓMSMÁL Guðmundar- og Geir-
finnsmál eru komin á dagskrá 
Hæstaréttar. Munnlegur málflutn-
ingur verður 13. september næst-
komandi en dóminn skipa Þorgeir 
Örlygsson, Greta Baldursdóttir, 
Helgi I. Jónsson, Ólafur Börkur Þor-
valdsson og Viðar Már Matthíasson.

Endurupptökunefnd féllst í fyrra 
á beiðnir dómfelldu um endur-
upptöku manndrápsdómanna en 
synjaði beiðni um endurupptöku 
dóma fyrir rangar sakargiftir. Erla 
Bolladóttir á því ekki aðild að mál-
inu, ein hinna dómfelldu.

Davíð Þór Björgvinsson sækir 
málið af hálfu ákæruvaldsins en 
hann gerir kröfu um að hin dóm-
felldu verði sýknuð. – aá

Geirfinnsmál 
sett á dagskrá

 Eldsvoði í Gullsmára í Kópavogi

KOSNINGAR Atkvæði verða talin 
á nýjan leik í Hafnarfirði í dag, að 
beiðni Samfylkingarinnar og Vinstri 
grænna. Lítið þurfti til að Samfylk-
ingin fengi sinn þriðja mann inn í 
bæjarstjórn og enn minna að Vinstri 
græn næðu oddvita sínum inn, eða 
tíu atkvæðum hjá Samfylkingu og 
fimm hjá VG.

Þórdís Bjarnadóttir, formaður 
yfirkjörstjórnar í Hafnarfirði, stað-
festir að endurtalningin hafi verið 
samþykkt og að hún muni hefjast 
klukkan 17 í dag. Átta manns hafa 
verið fengnir til verksins og gert er 
ráð fyrir að talning muni taka þrjár 
til fjórar klukkustundir.

Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í 
sveitarstjórnarkosningunum í Hafn-
arfirði á laugardaginn. Flokkurinn 
hlaut 33,7 prósent atkvæða og fimm 
menn kjörna. 

Samfylkingin fékk tvo bæjarfull-
trúa með sín 20 prósent. Þá fengu 
Framsóknarflokkurinn, Miðflokk-
urinn, Bæjarlistinn og Viðreisn öll 
einn mann kjörinn.
– sks

Atkvæði verða 
talin að nýju

BRETLAND Markvörður Liverpool, 
Loris Karius, hefur fengið morð-
hótanir og hótanir um ofbeldi á 
samfélagsmiðlunum eftir hræði-
lega frammistöðu hans í úrslitaleik 
Liverpool og Real Madrid á laugar-
daginn. Liverpool tapaði leiknum 
3-1. Fréttastofa Sky greindi frá. 

Karius grét að leik loknum. Hann 
viðurkenndi mistök sín og bað 
aðdáendur innilega afsökunar á að 
hafa brugðist þeim og liðinu.

Nokkrir aðdáendur Liverpool 
hafa komið Karius til varnar og for-
dæma hótanir í hans garð. „Fólkið 
sem er að tísta um Loris Krius og 
segjast vona að hann deyi er ekki 
Liverpool-aðdáendur. Það eru 
ógeðslegar manneskjur.“ – jhh

Líflátshótanir 
eftir leikinn

Nokkrir aðdáendur 

Liverpool hafa komið Karius 

til varnar. 
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Verð frá:
Yaris – 2.410.000 kr.
Yaris Hybrid – 2.750.000 kr.

Að fara af stað út í hvern dag á nettum og nýstárlegum Yaris er ómetanlegt. Þannig byrja allar ferðir vel, jafnt styttri sem lengri. 

Komdu og reynsluaktu Yaris orkubolta hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.

Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu 
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Kauptúni 6 Baldursnesi 1 Njarðarbraut 19 Fossnesi 14 
 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Yaris Hybrid
Sjálfhlaðandi Hybrid
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 LONGITUDE

TTIILLBBOOÐÐSSVVEERRÐÐ
 5.690.000 KR.
LISTAVERÐ 6.390.000 KR

TAKMARKAÐ MAGN BÍLA Í BOÐI.

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLA

UMBOÐSAÐILI JEEP Á ÍSLANDI - ÞVERHOLTI 6 - 270 MOSFELLSBÆR- SÍMI: 534 4433
WWW.JEEP.IS - WWW.ISBAND.IS - ISBAND@ISBAND.IS - OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 - LAUGARDAGA 12-16
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ÐSAÐILI JEEP Á ÍSLANDI - ÞVERHOLTI 6 - 270 MOSFELLSBÆR- SÍMI: 534 4433
JEEP.IS - WWW.ISBAND.IS - ISBAND@ISBAND.IS - OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 - LAUGARDAGA 12-16
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25,88%  Aðrir flokkar*
 Viðreisn

 Sjálfstæðisflokkurinn
 Flokkur fólksins

 Sósíalistaflokkurinn
 Miðflokkurinn

 Píratar
 Samfylkingin
 Vinstri græn

✿ Borgarstjórn Reykjavíkur 2018 - 2022

C Þórdís Lóa Þórhallsdóttir
C Pawel Bartoszek

D Eyþór Arnalds
D Hildur Björnsdóttir
D Valgerður Sigurðardóttir
D Egill Þór Jónsson
D Marta Guðjónsdóttir
D Katrín Atladóttir
D Örn Þórðarson
D Björn Gíslason

F Kolbrún Baldursdóttir

J Sanna Magdalena Mörtudóttir

M Vigdís Hauksdóttir

P Dóra Björt Guðjónsdóttir
P Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir

S Dagur B. Eggertsson
S Heiða Björg Hilmisdóttir
S Skúli Helgason
S Kristín Soffía Jónsdóttir
S Hjálmar Sveinsson
S Sabine Leskopf
S Guðrún Ögmundsdóttir

V Líf Magneudóttir

*Framsóknarflokkurinn, Íslenska þjóðfylkingin, Höfuðborgarlistinn, Kvennahreyfingin, 
Borgin okkar - Reykjavík, Alþýðufylkingin, Karlalistinn og Frelsisflokkurinn

Fleiri konur en nokkru sinni fyrr 
náðu kjöri til sveitarstjórna í kosn-
ingum helgarinnar. Konur eru nú 
um 47 prósent sveitarstjórnar-
manna en voru um 44 prósent fyrir 
fjórum árum. 

Katrín Björg Ríkarðsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Jafnréttisstofu, er að 

vonum ánægð ef hlutfall kynjanna 
er að jafnast enn frekar í sveitar-
stjórnum landsins.

„Samkvæmt fyrstu skoðun virðist 
vera að draga saman með kynjunum 
en það er afar jákvætt að heildar-
hlutfallið er að jafnast. Þetta er því 
að þokast í rétta átt,“ segir Katrín 

Björg. „Hins vegar munum við fara 
ítarlega ofan í þessar tölur og skoða 
hvernig þetta lítur út í hverju sveit-
arfélagi fyrir sig. Kynjaskiptingin er 
auðvitað mismunandi eftir sveitar-
félögunum.“

Katrín segir jafna stöðu kynjanna 
innan sveitarfélaga auðvitað æski-

lega. „Þó við séum auðvitað ánægð 
með þetta munum við einnig skoða 
stöðu sveitarstjóra vítt og breitt um 

landið. Þar er heilmikið sem þarf að 
horfa til en einn af hverjum fjórum 
sveitarstjórum á síðasta kjörtíma-
bili var kona. Það verður að segjast 
að það hlutfall er ekki eins ákjósan-
legt og hlutfall kvenna inni í sveitar-
stjórnunum sjálfum,“ bætir Katrín 
Björg við. – sa

Konur styrkja stöðu sína í sveitarstjórnum víðs vegar um land

Viðræður um myndun nýs meiri-
hluta í Árborg án aðkomu Sjálfstæð-
isflokksins eru hafnar. Frá þessu var 
greint í tilkynningu til fjölmiðla. 
Sjálfstæðisflokkurinn tapaði hrein-
um meirihluta sínum í gær og hefur 
nú fjóra kjörna fulltrúa í stað fimm 
áður. Samfylkingin fékk tvo kjörna, 
Framsókn og óháðir, Áfram Árborg 
og Miðflokkurinn fengu einn mann 
hvert framboð.

Í tilkynningunni segir að úrslit 
kosninga sýni að kjósendur í 
Árborg hafi hafnað áframhaldandi 
meirihluta Sjálfstæðisflokksins og 
því eðlilegt að látið sé reyna á að 
nýr meirihluti verði myndaður án 
aðkomu hans. – jhh

Meirihluti að 
fæðast í Árborg

Kosningaþátttaka var ívið betri í 
Reykjavíkurborg en hún var fyrir 
fjórum árum. Hún var rétt rúm-
lega 67 prósent. Í kosningunum 31. 
maí 2014 var kosningaþátttakan 
rétt tæplega 63 prósent og var um 
67 prósent að meðaltali yfir landið 
allt. Kosningaþátttakan í sveitar-
stjórnarkosningum er almennt 
lakari en í alþingiskosningum en í 
þingkosningunum haustið 2017 var 
hún 81,2 prósent. – jhh

Fleiri kusu nú 
en árið 2014

Um 67 prósent kusu í Reykjavík. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Forsvarsmenn framboð-

anna telja úrslit kosninganna 

þýða að meirihlutanum hafi 

verið hafnað. 

Viðræður oddvita flokkanna sem 
náðu inn í borgarstjórn munu halda 
áfram í dag en óformlegar þreifingar 
áttu sér stað í gær. Fráfarandi meiri-
hluti telur eðlilegast að sækja sér 
liðsstyrk til Viðreisnar og halda 
áfram meirihlutasamstarfi í borg-
inni. Að mati aðila innan fráfarandi 
meirihluta er lítið sem ber í milli hjá 
núverandi meirihluta og borgar-
stjórnarflokki Viðreisnar í flestum 
stóru kosningamálunum sem bar á 
góma í kosningabaráttunni.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, odd-
viti Viðreisnar, er í afar ákjósanlegri 
stöðu til að mynda nýjan meirihluta 
og hefur í raun flest spil á hendi sér 
eins og staðan er núna.

Sjálfstæðisflokkurinn er aftur 
stærsti flokkurinn í borgarstjórn 
eftir þessar kosningar, hlaut yfir 
þrjátíu prósenta fylgi og átta borgar-
fulltrúa kjörna.

Ætli Sjálfstæðisflokkurinn hins 
vegar að komast í meirihluta í 
borgarstjórn þarf hann á liðsinni 
Viðreisnar að halda og gæti því 
þurft að gefa mikið eftir í viðræðum 
við Viðreisn.

Það sem kemur þó helst í veg fyrir 
þann meirihluta, að mati heim-
ildarmanna Fréttablaðsins, er sú 
staða að hugmyndir Viðreisnar og 
Miðflokksins eru algjörlega á önd-
verðum meiði þegar kemur að fram-
tíðarþróun borgarinnar í skipulags- 
og samgöngumálum.

Grétar Þór Eyþórsson, prófessor 
í stjórnmálafræðum við viðskipta- 
og raunvísindasvið Háskólans á 
Akureyri, segir stöðu Viðreisnar 
vera afar góða. „Samfylkingin er að 
tapa fylgi í kosningunum og kemur 
kannski ögn særð út úr þessum 
kosningum. Því yrði það erfitt fyrir 
Samfylkinguna að setja einhverja 
afarkosti um að flokkurinn haldi 

Meirihlutaviðræður oddvita í 
Reykjavík gætu hafist í dag
Fráfarandi meirihluti Samfylkingar, VG og Pírata kappkostar að fá Viðreisn til fylgilags við sig á komandi 
kjörtímabili. Sjálfstæðisflokkurinn er í þrengri stöðu við myndun meirihluta þrátt fyrir að vera stærsti 
flokkurinn. Prófessor í stjórnmálafræði segir ekki útilokað að Samfylkingin láti stól borgarstjóra frá sér.

stóli  borgarstjóra,“ segir Grétar. 
„Það verður áhugavert að sjá 

hvernig spilast úr þessu á næstu 
dögum en málefnalega sýnist manni 
svona í grófum dráttum að Viðreisn 
ætti auðveldara með að samsama 
sig þeim meirihluta sem var við völd 
á síðasta kjörtímabili.“

Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi 
Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs í Reykjavík, má þakka 
fjölgun borgarfulltrúa úr 15 í 23 
að hún hafi náð kjöri inn í borgar-
stjórn. Líf er sextándi borgarfulltrú-
inn í Reykjavík og hefði ekki náð inn 
í borgarstjórn væru borgarfulltrúar 
en 15 talsins.

VG hlaut ekki góða kosningu í 
sveitarstjórnarkosningum laugar-
dagsins og missti til að mynda full-
trúa sína í Hafnarfirði og í Kópavogi. 
Einnig má nefna að flokkurinn náði 
ekki að manna framboð í kosning-
unum á Akranesi. Grétar telur aftur 
á móti að þessar kosningar muni 
ekki hafa mikil áhrif á flokkinn í 
ríkisstjórnarsamstarfi við Framsókn 
og Sjálfstæðisflokk.
sveinn@frettabladid.is

60
þúsund manns greiddu at-

kvæði í Reykjavík í kosning-

unum á laugardaginn. 

Borgarfulltrúi VG má 

þakka fjölgun borgarfulltrúa 

að flokkurinn hafi náð 

einum fulltrúa inn. 
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Konur eru nú um 47 

prósent sveitastjórnar-

manna, en voru 44 prósent. 
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440 2000

Gerum tryggingar betri

sjova.is

Sjóvá er Fyrirtæki 
ársins í flokki 
stærri fyrirtækja 
í vinnumarkaðs-
könnun VR.
Við erum þakklát og stolt af 
starfsfólki okkar sem á hverjum 
degi leggur sig fram um að 
veita viðskiptavinum okkar 
framúrskarandi þjónustu.



TILBOÐIÐ GILDIR DAGANA 18. MAÍ - 8. JÚNÍ

 „Ég held að niðurstaðan sé að segja 
okkur það að Akureyringar séu til-
tölulega sáttir við meirihlutann 
og þess vegna sé eðlilegt að vinna 
áfram saman,“ segir Hilda Jana 
Gísladóttir, oddviti Samfylkingar-
innar á Akureyri. 

Allir þrír flokkarnir sem mynd-
uðu meirihluta á síðasta kjörtíma-
bili, það er L-listinn, Samfylkingin 
og Framsóknarflokkurinn, fengu tvo 
menn kjörna hver af ellefu mönnum 
í bæjarstjórninni. Það þýðir að 
meirihlutinn heldur velli og er það 
í fyrsta sinn sem það gerist á Akur-
eyri.

Fulltrúar flokkanna þriggja hitt-
ust í gær til að fara yfir málin og 
er Hilda Jana bjartsýn á stöðuna. 
Fundað verður áfram í dag. 

„Ef maður skoðar stefnu flokk-

Meirihlutinn í bæjarstjórn Akureyrar hélt velli í fyrsta sinn

Aðeins tveimur atkvæðum mun-
aði á því að Ragnar Sigurðsson, 
þriðji maður Sjálfstæðisflokksins 
í Fjarðabyggð, kæmist inn í bæjar-
stjórn. Það hefði þá verið á kostnað 
fjórða manns Fjarðalistans, sem 
vann sigur í kosningunum á laugar-
daginn. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefði þurft 
að ná þriðja manninum inn til að 
halda velli. Meirihluti Sjálfstæðis-
flokksins og Framsóknarflokksins 
féll því á tveimur atkvæðum. – sa

Aðeins tveimur 
atkvæðum frá 
meirihluta

Seyðisfjarðarlistinn hlaut hreinan 
meirihluta á Seyðisfirði í sveitar-
stjórnarkosningunum á laugardag og 
verður að telja það nokkur tíðindi. 
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknar-
flokkur, sem fóru með meirihluta 
í bænum, hafa stýrt bæjarfélaginu 
síðustu áratugina.

Hildur Þórisdóttir, oddviti Seyðis-
fjarðarlistans, segir þennan árangur 
hafa verið framar vonum. „Ég var 
bjartsýn fyrir þessar kosningar en 
þetta er nú meira en ég bjóst við. 
Við erum ofboðslega þakklát fyrir 
stuðninginn,“ segir Hildur. 

Hún segir það hafa verið á stefnu-
skránni að auglýsa eftir bæjarstjóra 
og framboðið hviki ekki frá því lof-
orði. „Við sögðumst ætla að ráða 
bæjarstjóra og auglýsa eftir slíkum. 
Við ætlum að standa við það loforð.“

Seyðisfjarðarlistinn fékk 53 
prósent atkvæða og fjóra menn í 
bæjarstjórn. Sjálfstæðisflokkur kom 
næstur með um 31 prósent og tvo 
bæjarfulltrúa. Framsókn fékk 16 
prósent atkvæða og einn mann. – sa

Breytt staða á 
Seyðisfirði

Eyjalistinn ætlar í dag að ræða bæði 
við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 
nýja framboðsins, Fyrir Heimaey. 

Hársbreidd munaði að Sjálfstæðis-
menn fengju fjóra menn kjörna 
á laugardaginn og héldu þannig 
meirihluta. Hann fór þó að lokum 
til Heimaeyjarframboðsins og Eyja-
listinn tapaði líka einum manni.

Jóhann Pétursson, formaður yfir-
kjörstjórnar í Vestmannaeyjum, 
sagði við fréttastofu RÚV að Sjálf-
stæðisflokkurinn hefði þurft sex 
atkvæði til að ná fjórða manninum 
inn og halda þannig hreinum meiri-
hluta. Þess vegna hefði verið ákveðið 
að telja aftur.

Íris Róbertsdóttir, oddviti Heima-
eyjarframboðsins, er fyrrverandi 
varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins 
og eiga margir sem að framboðinu 
stóðu rætur að rekja þangað. 

Stofnað var til framboðsins eftir að 
ákveðið var að Sjálfstæðisflokkurinn 
myndi ekki efna til prófkjörs í Vest-
mannaeyjum til að stilla upp á lista. 
Þá hefur Íris sagt við Fréttablaðið að 
hún vilji auka beint lýðræði. Meðal 
annars eigi íbúar í Vestmannaeyjum 
að fá að koma betur að þeirri ákvörð-
un hvort bærinn taki yfir rekstur 
Herjólfs.

Íris var að funda með stuðnings-
fólki listans þegar Fréttablaðið náði 
af henni tali í gær. „Eins og úrslitin 
gefa til kynna þá erum við búin að 
óska eftir því að hitta Eyjalistann. 
Það verða fyrstu skrefin,“ sagði Íris 

Eyjalistinn ætlar að ræða við 
D-lista og Heimaeyjarframboð
Það munaði hársbreidd að Sjálfstæðismenn í Eyjum fengju fjóra menn kjörna og héldu meirihluta sín-
um. Klofningsframboðið vill ræða við Eyjalistann, en Eyjalistinn ætlar að ræða við bæði Sjálfstæðisflokk-
inn og Fyrir Heimaey. Sjálfstæðismenn hafa haft hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum síðustu tólf árin. 

 Sjálfstæðisfl.
 L-listinn

 Framsókn
 Samfylkingin

 Miðflokkurinn
 VG

3

2

2

2

1
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✿  Kosningar 26. maí

Hilda Jana Gísladóttir.

anna frá því í kosningunum þá get 
ég ekki séð á neinu að það ættu að 
vera einhver stór mál sem myndu 
stoppa. Ég sé ekki hvar það ætti að 
vera,“ segir Hilda Jana.

Það liggur þó fyrir að meirihlut-
inn þarf að ráða sér nýjan bæjar-
stjóra, því Eiríkur Björn Björgvins-
son, sem var ráðinn bæjarstjóri eftir 
síðustu kosningar, hefur tilkynnt að 
hann ætli að hætta í starfi sínu. 

„Við höfum talað um að við vild-
um auglýsa starfið,“ segir Hilda Jana 
um næsta bæjarstjóra, en bætir jafn-
framt við að engar ákvarðanir hafi 
verið teknar um málið. – jhh

Sjálfstæðismenn hafa stýrt í Vestmannaeyjum í tólf ár. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

um komandi meirihlutaviðræður 
flokkanna.

Njáll Ragnarsson, oddviti Eyja-
listans, segir framboðið ætla að ræða 
við báða aðila í dag og meta stöðuna 
eftir það.  

Hann bendir þó á að Sjálfstæðis-
flokkurinn hafi verið með hreinan 
meirihluta í tólf ár. „Kosningarnar 
eru ákveðinn dómur á þann meiri-
hluta. Við fáum líka okkar skell og 
missum mann og töpum einhverjum 
atkvæðum, þó þau séu ekki mörg. 
Ég held að Heimaeyjarframboðið 
sé svolítið með byrinn í seglin og 
kosningarnar gefa það til kynna að 
fólk vill breytingar,“ segir hann.

Bæjarstjórinn í Eyjum, Elliði 
Vignisson, segir að ef niðurstaðan 
verði sú að hann gangi frá borði, þá 
sé hann sáttur. „Ég er búinn að vera 
bæjarstjóri í tólf ár og það er ágætt 
á starfsferilskrána að hafa tekið við 
einu verst setta sveitarfélaginu og 
skilað af sér einu því best setta.“
jonhakon@frettabladid.is

✿  Kosningar 26. maí
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 Eyjalistinn
 Sjálfstæðisflokkurinn

 Fyrir Heimaey

Eins og úrslitin gefa 

til kynna þá erum 

við búin að óska eftir því að 

hitta Eyjalist-

ann.

Íris Róbertsdóttir, 
oddviti Fyrir 
Heimaey 

Fulltrúar flokkanna 

þriggja í meirihlutanum 

hittust í gær og eru sammála 

um að halda samtalinu 

áfram. 
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Meira
fljótlegt

 
Salatbar

  
Alltaf ferskur 

1.799 kr/kg

Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

Pasta og núðlur:
Pasta rautt
Pasta hvítlauks
Pasta með basilpestó
Pasta í sinneps- og dilldressingu
Maccarónur í tómatpestó
Núðlur í súrsætri sósu

Salat:
Spínat
Garðsalat
Kínakálsblanda
Klettasalat

Grænmeti:
Paprikublanda
Gulrætur
Rauðlaukur
Rauðrófusalat
Spergilkál

Mangó hrásalat
Maíssalat
Ferskt salsa

Prótein:
Grísa- og eplasalat

Steikt beikon
Surimi salat

Egg
Kotasæla
Fetaostur
Tzatziki
Grænbaunamauk
Spínathummus

Avocado Ranch dressing
Caesar dressing
Chunky Blue Cheese dressing
Ranch dressing
Supreme Caesar dressing

Balsamic Vinaigrette dressing
Lemon Vinaigrette dressing
Pomegranate Vinaigrette dressing
Red Wine Vinaigrette dressing

Nýjar dressingar í salatbar



Opinn fræðslufundur í fyrirlestrarsal
Íslenskrar erfðagreiningar
Sturlugötu 8, fimmtudaginn 31. maí kl. 17.00 til 18.30.

Kynntar verða niðurstöður nýrrar rannsóknar á
erfðamengi landnámsmanna en grein um hana birtist í 
tímaritinu Science sama dag og fræðslufundurinn er haldinn.

Kaffiveitingar frá 16.30 – allir velkomnir.
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Ný sýn
á uppruna
Íslendinga

Kári Stefánsson
forstjóri Íslenskrar
erfðagreiningar.

Agnar Helgason
líffræðilegur mannfræðingur 
hjá Íslenskri erfðagreiningu.

Sunna Ebenesersdóttir
líffræðilegur mannfræðingur
hjá Íslenskri erfðagreiningu.

Margrét Hallgrimsdóttir
þjóðminjavörður.

KJARAMÁL Mánaðarlaun bæjar-
stjóra Mosfellsbæjar hækkuðu um 
rúmlega 360 þúsund krónur í fyrra 
frá árinu 2016. Laun bæjarfulltrúa 
hækkuðu um tæp 34 prósent. Bæjar-
stjórnendur í Mosfellsbæ fóru ekki 
þá leið sem margar sveitarstjórnir 
fóru, að afsala sér áhrifum hækk-
unar kjararáðs á þingfararkaupi í 
nóvember 2016.

Fréttablaðið hefur að undanförnu 
fjallað um hvernig áhrif kjararáðs-
hækkunarinnar, eða annarra leiða 
sem farnar voru við útreikning 
launa, hafa birst í ársreikningum 
sveitarfélaganna. 

Ársreikningarnir eiga það allir 
sameiginlegt að þar er lítið gagnsæi. 
Laun og launatengd gjöld bæjar-
stjórna og bæjarstjóra eru jafnan 
afgreidd í einni setningu, birt sem 
ein heildarupphæð og oft án saman-
burðar við árið áður. Fréttablaðið 
hefur því að undanförnu kallað eftir 
sundurliðun á þessum upplýsingum 
til að sýna fram á launaþróun kjör-
inna fulltrúa milli áranna 2016 og 
2017. Það leiddi meðal annars til 
þess að Fréttablaðið greindi frá því 
hvernig laun bæjarstjóra Kópavogs 
hækkuðu um rúmlega 612 þúsund 
krónur á mánuði og nema í dag um 
2,5 milljónum.

Athygli vekur að bæjarstjóri Mos-
fellsbæjar, Haraldur Sverrisson, fékk 
tvær milljónir króna á mánuði fyrir 
störf sín sem bæjarstjóri og sem 
kjörinn bæjarfulltrúi. Það er 361 

þúsund krónum meira en árið 2016 
eða hækkun sem nemur 22 pró-
sentum. Laun bæjarfulltrúa námu 
34 milljónum árið 2017 en voru 
25,4 milljónir árið áður. Hækkunin 
nemur 33,8 prósentum.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Mosfellsbæ hækkuðu laun bæjar-
stjórnar frá og með 1. janúar 2017 

í samræmi við hækkun þingfarar-
kaups. Ákveðið hafi þó verið að 
lækka þóknun til bæjarfulltrúa úr 
25 prósentum af þingfararkaupi í 
22,5 prósent sem hafi skilað því að 
hækkunin varð minni en ella.

Bæjarstjóralaunin hækkuðu 
sömuleiðis vegna ákvörðunar 
kjararáðs. En samkvæmt ráðn-
ingarsamningi skulu laun hans 
fylgja launum ráðuneytisstjóra. 
Bæjarstjórinn, sem einnig er kjörinn 
bæjarfulltrúi eins og víða tíðkast, 
þiggur því tvöföld laun og er meðal 
launahæstu bæjarstjóra landsins. 
Um 9.800 íbúar voru í Mosfellsbæ í 
lok síðasta árs. mikael@frettabladid.is 

Fékk 360 þúsund króna viðbót
Mánaðarlaun Haraldar Sverrissonar, bæjarstjóra í Mosfellsbæ, hækkuðu um 360.000 krónur í fyrra. Laun 
bæjarstjórnarinnar hækkuðu um tæp 34 prósent. Bæjarstjórinn meðal launahæstu bæjarstjóra landsins.

 2017 2016
Laun bæjarstjórnar 33,9 m.kr. 25,3 m.kr.
Bifreiðastyrkur bæjarstjórnar 0,1 m.kr. 0,1 m.kr.
Samtals laun v/bæjarstjórnar 34,0 m.kr. 25,4 m.kr.
Launatengd gjöld 5,3 m.kr. 4,0 m.kr.
Samtals laun og launatengd gjöld 39,3 m.kr. 29,4 m.kr.
  
Dagvinnulaun bæjarstjóra 15,5 m.kr. 13,2 m.kr.
Föst yfirvinnulaun bæjarstjóra 4,8 m.kr. 4,1 m.kr.
Desemberuppbót bæjarstjóra 0,2 m.kr. 0,2 m.kr.
Bifreiðastyrkur bæjarstjóra 0,5 m.kr. 0,0 m.kr.
Samtals laun bæjarstjóra 21,0 m.kr. 17,5 m.kr.
Launatengd gjöld 3,6 m.kr. 3,2 m.kr.
Samtals laun og launatengd gjöld 24,6 m.kr. 20,7 m.kr.

Eiríkur fékk hækkun
Laun bæjarfulltrúa á Akureyri 
hækkuðu um rúmlega 31 pró-
sent milli ára í fyrra en mánaðar-
laun bæjarstjórans, Eiríks Björns 
Björgvinssonar, hækkuðu um 
aðeins sjö prósent. Mánaðarlaun 
bæjarstjórans hækkuðu þó um 
103 þúsund krónur á mánuði.

Akureyringar fóru þá leið, 
líkt og margar aðrar sveitar-
stjórnir, að aftengja launakjör 
sín þingfararkaupi og þar með 
ríflegri launahækkun kjararáðs 
frá nóvember 2016. Í staðinn 
taka laun þeirra og bæjarstjóra 
nú breytingum í samræmi við 
launavísitölu, tvisvar á ári. Laun 
bæjarstjórnar, ráðs og nefnda 
nema nú skilgreindu hlutfalli 
af viðmiðunarfjárhæð, sem er 
960.607 krónur.

Bæjarstjórinn fékk 1.562 
þúsund krónur á mánuði í fyrra 
samanborið við 1.459 þúsund 
árið 2016. Launakostnaður 
bæjarstjórnar fór úr 29,1 millj-
ón króna árið 2016 í 38,2. 

Eiríkur Björn 
Björgvinsson, 
bæjarstjóri á 
Akureyri

Haraldur Sverris-
son, bæjarstjóri í 
Mosfellsbæ

✿   Launin í Mosfellsbæ

MENNTUN Norðurlönd væru tutt-
ugu árum skemur á veg komin 
efnahagslega ef umbætur í jafn-
réttismálum hefðu ekki stuðlað að 
aukinni atvinnuþátttöku kvenna. 
Þetta kemur fram í nýútkominni 
skýrslu Efnahags- og framfarastofn-
unarinnar (OECD) sem unnin var að 
beiðni Norrænu ráðherranefndar-
innar. Lilja Alfreðsdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðherra, hitti 
Ángel Gurría, framkvæmdastjóra 
OECD, í liðinni viku og ræddi skýrsl-
una við hann.

„Þau framfaraskref sem stigin 
hafa verið í jafnréttisátt á Norður-
löndunum hafa skilað okkur mikl-
um árangri í efnahagslegu tilliti. Þar 
skiptir menntun máli – efling leik-
skólastigsins hefur aukið möguleika 
fólks á vinnumarkaði og mennt-
unarstig kvenna hefur fjölgað tæki-
færum þeirra til fjölbreyttari starfa,“ 
segir í frétt mennta- og menningar-
málaráðuneytisins af fundinum.
– jhh

Jafnréttið hefur 
bætt efnahaginn

Lilja Dögg Alfreðsdóttir hitti Angel 
Gurría hjá OECD. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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NORÐUR-KÓREA Það er eindreginn 
vilji Kim Jong-un, leiðtoga Norður-
Kóreu, að hitta Donald Trump 
Bandaríkjaforseta í Singapúr þann 
12. júní næstkomandi líkt og upp-
haflega stóð til. Þetta kemur fram 
í frétt BBC um óvæntan fund sem 
leiðtoginn átti með forseta Suður-
Kóreu, Moon Jea-in, á laugardag. 
Þeir voru sammála um mikilvægi 
fundar leiðtogans við Donald 
Trump.

Haft er eftir Moon Jea-in að á 
fundinum hafi Kim Jong-un sagst 
vera algjörlega staðráðinn í því að 
fylgja algjörri útrýmingu kjarna-
vopna á Kóreuskaganum. Hann sé 
hins vegar óviss um hvort hann geti 
treyst á að Bandaríkin hætti óvin-
veittum samskiptum við Norður-
Kóreu.

Svo virðist sem undirbúningur 
af hálfu Bandaríkjanna sé einnig í 
fullum gangi. Sendinefnd frá Banda-

rískum yfirvöldum flaug 
til Norður-Kóreu í gær 
til að undirbúa fundinn, 
að því er fram kemur í 
frétt á vef CNN.

S í ð a s t l i ð i n n 
fimmtudag sendi 
Donald Trump bréf 
til Kim Jong-un 
þess efnis að hann 
þyrfti að aflýsa fundi 
þeirra. Í bréfinu sem 

Trump birti á Twitter sagði hann 
ákvörðunina hafa verið tekna vegna 
„þeirrar miklu reiði sem mætti 
greina í nýjustu yfirlýsingu“ ein-
ræðisríkisins.

Það var svo ekki nema degi síðar 
að Trump sagði í tísti að bandarísk 
yfirvöld ættu í uppbyggilegum sam-
ræðum um fundinn við norðurkór-
esk yfirvöld. Afstaða Trumps hefur 
því tekið einhverjum breytingum 
frá því á fimmtudag. – gþs
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Ekki er öll nótt úti enn með fund Donalds Trump og Kim Jong-un
Trump og 
Kim Jong-

un gætu 
hist þann 

12. júní.

ÍRLAND Meirihluti Íra kaus með 
afléttingu banns á fóstureyðingum 
í sögulegri þjóðaratkvæðagreiðslu 
á föstudag. Kosið var um hvort fella 
ætti úr gildi áttunda viðauka stjórn-
arskrár landsins og voru tveir þriðju 
kjósenda fylgjandi því.

Í viðaukanum sem verður felldur 
úr gildi er réttur ófædds barns til 
lífs staðfestur. Fóstureyðingar hafa 
því verið bannaðar með lögum í 
landinu frá því að viðaukinn kom 
til sögunnar eftir þjóðaratkvæða-
greiðslu sem haldin var árið 1983. 
Fóstureyðingar hafa verið leyfðar 
með undantekningum, ef meðganga 
stefnir lífi móður alvarlega í hættu.

Barry Ryan, formaður kjörstjórn-
ar, kynnti úrslitin bæði á írsku og 
ensku í Dyflinnarkastala á laugar-
dag. Mikill fjöldi safnaðist saman 
fyrir framan kastalann til að hlýða 
á niðurstöðuna og fagna úrslitunum 
í kjölfarið.

Í mannmergðinni mátti meðal 
annars sjá spjöld þar sem kallað 
var eftir því að sambærilegar breyt-
ingar yrðu gerðar á Norður-Írlandi, 
en hvergi á Bretlandseyjum eru 
settar strangari skorður við fóstur-
eyðingum en þar. 

Þess má geta að Donegal-hérað 
sem liggur nyrst á eyjunni, samsíða 
Norður-Írlandi, var eina kjördæmið 
af 40 þar sem niðurstaðan var gegn 
afnámi bannsins.

Forsætisráðherra Írlands, Leo 
Varadkar, sagði daginn sögulegan 
fyrir Írland og niðurstöðurnar sýna 
að írska þjóðin bæri virðingu fyrir 
ákvörðunarrétti kvenna. „Ég full-
vissa ykkur um að Írland í dag er 
það sama og það var í síðustu viku 
nema hvað að það er umburðar-

lyndara, opnara og virðingarfyllra,“ 
sagði forsætisráðherrann þegar 
hann ávarpaði mannfjöldann fyrir 
utan kastalann.

Fyrir kosningarnar var her-
ferðinni #HomeToVote hrundið 
af stað en tilgangur hennar var að 
fá brottflutta Íra heim til að kjósa. 
The Guardian metur það svo að 
alls hafi um 40 þúsund Írar búsettir 
erlendis skilað sér heim um lengri 
eða skemmri veg til að kjósa.

Írar sem höfðu búið skemur en 
átján mánuði erlendis höfðu kosn-
ingarétt í atkvæðagreiðslunni en 
til þess að kjósa þurftu brottfluttir 
einstaklingar að skrá sig sérstaklega 
fyrirfram.

Þrátt fyrir að samþykkt hafi verið 
að fella viðaukann úr gildi munu 
fóstureyðingar ekki verða aðgengi-
legar alveg strax.

Stjórnvöld stefna að því að leggja 
fram frumvarp fyrir þingið sem 

heimilar fóstureyðingar fram að 
tólftu viku meðgöngu. Fram að 24. 
viku meðgöngu verða fóstureyð-
ingar leyfilegar ef meðgangan ógnar 
heilsu móður eða ef líkur eru á að 
barn fæðist alvarlega vanskapað.

Simon Harris, heilbrigðisráðherra 
Írlands, hefur sagt að vinna við gerð 
laganna geti hafist strax í þessari 
viku. Þá sér forsætisráðherrann fram 
á að lögin taki gildi fyrir lok ársins.
gretarthor@frettabladid.is

Banni á fóstureyðingum aflétt 
með þjóðaratkvæði á Írlandi
Tveir af hverjum þremur kusu með því að fella stjórnarskrárviðauka úr gildi sem bannar fóstureyðingar. 
Fóstureyðingar hafa verið ólöglegar á Írlandi frá 1983. Mikill fjöldi kom saman til að fagna niðurstöðunni. 
Forsætisráðherra landsins gerir ráð fyrir að lög sem heimila fóstureyðingar verði komin í gildi fyrir áramót.

Mikill fjöldi fólks fylgdist spenntur með fregnum af úrslitum kosninganna á Írlandi. NORDICPHOTOS/GETTY

BRETLAND Seinkun varð á fjölda flug-
ferða frá Stansted-flugvelli í gær eftir 
að eldingu laust niður í eldsneytis-
dælu. Ekki var hægt að fylla vélar 
af eldsneyti. Flugi rúmlega 200 véla 
var seinkað, 31 brottför var aflýst og 
átján vélar gátu ekki lent.

Mikið þrumuveður var í Bretlandi 
í gær og laust 60 þúsund eldingum 
niður á sólarhring, samkvæmt 
bresku veðurstofunni. Talsmaður 

Stanstead-flugvallar staðfesti frétt-
irnar.

Við biðjumst afsökunar á óþæg-
indunum og ráðleggjum öllum far-
þegum að hafa samband við flugfélag 
sitt til að fá upplýsingar um flugferð-
ir, sagði í yfirlýsingu á Twitter.

Flugvélum sem ekki var hægt að 
lenda á Stansted var lent á nálægum 
völlum, meðal annars Birmingham 
og East Midlands. – jhh

Elding olli vandræðum
Frá Stansted-flugvelli í Lundúnum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÍTALÍA Forsætisráðherraefnið Giu-
seppe Conte hefur skilað stjórnar-
myndunarumboðinu á Ítalíu. Conte 
tók þessa ákvörðun eftir að Sergio 
Mattarella, foseti Ítalíu, hafnaði vali 
Conte á efnahagsráðherra. Conte 
vildi fá Paolo Savona í ráðherrastól-
inn, en sá hefur miklar efasemdir 
um Evrópusambandið.

Ákvörðun forsetans fór illa í for-
ystu Bandalagsins og Fimmstjörnu-
hreyfingarinnar sem hafa reynt að 
mynda ríkisstjórn en ellefu vikur 
eru nú frá kosningum. Þetta gæti 
kallað á nýjar kosningar í landinu 
en Mattarella segist ætli að bíða 
með þá ákvörðun. – gþs

Enn er bið eftir 
stjórn á Ítalíu

Giuseppe Conte verður að öllum 
líkindum ekki forsætisráðherra Ítalíu.

KÓLUMBÍA Forsetakosningar fóru 
fram í Kólumbíu í gær. Kosningarnar 
gætu stefnt friðarsamningi þarlendra 
stjórnvalda við skæruliðasamtökin 
FARC í hættu, en sá sem mælist efstur 
í skoðanakönnunum vill breyta 
samningnum.

Ivan Duque, frambjóðandi Lýð-
ræðislega miðflokksins, ætlar sér að 
fangelsa skæruliða FARC fyrir stríðs-
glæpi nái hann kjöri. Sá sem mælist 
næstur er vinstri maðurinn Gustavo 
Petro sem vill berjast gegn misskipt-
ingu með því að útdeila auði ríkra til 
fátækra. Fjárfestar óttast að Petro nái 
kjöri en hann hefur sagst vilja snúa 
baki við olíuframleiðslu. – gþs

Kólumbíumenn 
að kjörborðinu
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Starfa þau til 

vinstri og gefa 

Sjálfstæðis-

flokknum 

eftir allan 

hægri væng-

inn? Eða 

ganga þau í 

eina sæng 

með gamla 

móðurskip-

inu og hætta á 

að verða 

gleypt í 

einum 

munnbita?

 

Það er enn 

alvarlegra 

þegar það er 

gert á 

forsendum 

sem beinlíns 

eru rangar 

og stjórnar-

menn 

þannig 

blekktir 

með ósann-

indum.

Það er alvarlegt þegar stærsta aðildarfélag Alþýðusam-
bands Íslands lýsir vantrausti á forseta samtakanna. 
Það er enn alvarlegra þegar það er gert á forsendum 

sem beinlínis eru rangar og stjórnarmenn þannig blekktir 
með ósannindum. Um það gerði formaður VR sig sekan 
þegar hann fékk stjórn sína til að samþykkja tillögu um 
vantraust á forseta ASÍ.

Í tölvupósti formannsins til stjórnarinnar sagði m.a.: „Nú 
hefur forseti ASÍ sent tölvupóst á miðstjórn og samninga-
nefnd ASÍ um að hann muni leiða viðræður við stjórnvöld í 
gegnum þjóðhagsráð án sérstaks umboðs frá félögunum.“

Þarna vísar hann til tölvupósts sem ég sendi miðstjórn 
ASÍ nýlega um fyrirhugaðan fund með ríkisstjórninni þar 
sem ég hugðist kynna stjórnvöldum viðhorf ASÍ til fyrir-
liggjandi skattahugmynda. Þar sagði ég m.a.: „Þar sem ekki 
hefur verið tekin nein ákvörðun um samstarf landssam-
banda og stærstu félaga á grundvelli samstarfssamningsins 
varðandi næstu samningalotu, er ljóst að Samninga-
nefndin hefur ekkert umboð á hendi og þar af leiðandi 
ekki viðræðunefndin heldur. Samskipti við stjórnvöld 
eru hins vegar almennt á borði miðstjórnar ASÍ skv. bæði 
samþykktum ASÍ og þeirri verkaskiptingu sem er milli ASÍ 
og aðildarfélaganna. Ég mun því mæta á fyrrgreindan fund 
með forsætisráðherra ásamt framkvæmdastjóra ASÍ og 
gera grein fyrir niðurstöðum hagdeildar ASÍ á þróun skatt-
kerfisins m.t.t. mismunandi tekjuhópa. ... Ég treysti því að 
um þessa skipan mála geti verið sátt og mun ég gera nánari 
grein fyrir fundinum á næsta miðstjórnarfundi.“

Mér er fyrirmunað að skilja hvernig hægt er að lesa út 
úr þessum texta að ég hafi ákveðið að fara gegn ákvörðun 
miðstjórnar ASÍ, sem að minni tillögu samþykkti fyrir 
nokkru síðan að setjast ekki í Þjóðhagsráð. Blekkingar-
leikur formanns VR, í þeim tilgangi að fá stjórn stærsta 
aðildarfélags ASÍ til að samþykkja vantraust á forseta ASÍ, 
er grafalvarlegur og gróf aðför að þeirri samstöðu sem verið 
hefur helsti styrkur verkalýðshreyfingarinnar í meira en 
hundrað ár. Tölvupóst minn til miðstjórnar ASÍ hef ég sent 
í fullri lengd til stjórnarmanna VR og birt sömuleiðis á vef 
ASÍ.

Blekkingarleikur 
formanns VR

Gylfi  
Arnbjörnsson
forseti ASÍ

Reyndu við ráðherrann
Fyrir kosningarnar beittu fram-
bjóðendur ýmsum leiðum til að 
koma boðskap sínum á framfæri. 
Frambjóðendur Frelsisflokksins 
óku meðal annars um bæinn og 
spiluðu lagið Vorkvöld í Reykja-
vík með Gildrunni. Heimildar-
maður Fréttablaðsins sá síðan 
hvar bílnum, sem skreyttur var 
íslenska fánanum, var lagt fyrir 
framan fjölbýlishús í Dunhag-
anum. Það fylgdi svo sögunni að 
á meðal íbúanna í fjölbýlishúsinu 
væri Katrín Jakobsdóttir, for-
sætisráðherra og formaður VG. 
Jafnvel þótt VG hafi ekki riðið 
feitum hesti frá kosningunum má 
líklegast fullyrða að það hafi verið 
ómögulegt fyrir frambjóðendur 
Frelsisflokkinn að reyna við ráð-
herrann.

Vafasöm tilraun
Fróðlegt væri að vita hvort Frelsis-
flokkurinn hafi fengið leyfi fyrir 
notkun á laginu í pólitískum 
tilgangi en eins og margir vita 
hefur trommari Gildrunnar 
pólitískar tengingar við VG. Þekkt 
er að stjórnmálahreyfingar í 
Skandinavíu hafa komist í hann 
krappan með því að nota tón-
list í flokkspólitískum tilgangi 
án heimildar. Einhvern tímann 
hótuðu til dæmis félagarnir úr 
Abba, Benny og Björn, Danska 
þjóðarflokknum lögsókn þegar 
þeir komust að því að verið var 
að nota tónlist þeirra í pólitískum 
tilgangi. jonhakon@frettabladid.is

Helstu tíðindin úr kosningum helgarinnar 
voru þau, að þeir sem vilja efna til úlfúðar 
á grundvelli kynþátta eða trúarbragða 
urðu undir í kosningunum. Íslenska 
þjóðfylkingin, sem hafði að sínu helsta 
baráttumáli að draga til baka lóð undir 

mosku, og Frelsisflokkurinn, sem einnig er á móti mosku 
í Reykjavík og vill aðhald í málum hælisleitenda, urðu 
undir. Samanlagt tóku einungis 0,4 prósent kjósenda 
í Reykjavík undir þessi sjónarmið – hjáróma raddir 
hreinna sérvitringa.

Ánægjulegt er að þessi málflutningur hafi ekki fengið 
meiri undirtektir hjá Reykvíkingum en raunin varð, því 
svona málflutningur á víða upp á pallborðið í lönd-
unum í kringum okkur með 15 til 20 prósenta fylgi og 
jafnvel meira. Í sveitarstjórnarkosningunum 2014 varð 
andstaðan við mosku einnig hitamál hjá Framsókn og 
flugvallarvinum. Helstu kosningamálin voru flugvöllinn 
áfram í Vatnsmýrinni og að draga til baka ákvörðun um 
lóð undir mosku. Flokkurinn fékk þá rúm 10 prósent 
atkvæða. Það er ánægjuleg þróun að fjórum árum síðar 
er slíkum málflutningi hafnað.

Þetta sýnir að fólk almennt á Íslandi hefur ærlegar 
taugar. Það er vitnisburður um þroskað samfélag. Ísland 
er því að mörgu leyti gott samfélag; samfélag sem er opið 
fyrir nýjungum og því sem er öðruvísi og fljótt að taka 
hlutina í sátt í fámenninu. Fleiri kynnast fólki af erlendu 
bergi, fólki með aðra trú og siði og kemst að því á eigin 
skinni að flest er þetta ágætisfólk og það spyrst út í litlu 
samfélagi. Það vinnur bug á fordómum.

Pólitíkin á Íslandi hefur tekið miklum framförum 
síðustu ár. Hún er miklu betri og miklu þroskaðri en fyrir 
20 eða 30 árum. Sem dæmi má nefna að í kosningunum 
1982 náðu Sjálfstæðismenn aftur meirihluta í Reykjavík 
eftir fjögurra ára valdatíð vinstri manna. Helsta ágrein-
ingsmálið í þeim kosningum var hvort reisa ætti nýja 
íbúabyggð við Rauðavatn. Sjálfstæðismönnum tókst 
ásamt sterku málgagni sínu, sem á þeim tíma fór inn á 80 
prósent heimila í landinu, að telja kjósendum trú um að 
stórhættulegt væri að byggja á þekktu sprungusvæði.

Núna hafa allir rödd, auðvelt er að leita sér upplýsinga 
og hægt að sannreyna allar upplýsingar sem koma fram.

En þá að risunum tveim í reykvískri pólitík, Sjálfstæð-
isflokknum og Samfylkingunni. Hvorugur fékk hreinan 
meirihluta í kosningunum og þarf því að reiða sig á aðra 
flokka til samstarfs. Staðan er nokkuð flókin og þrátt fyrir 
fylgistap Samfylkingarinnar telja margir, og þar á meðal 
borgarstjóri sjálfur, að sjálfgefið sé að hann láti fyrst á 
það reyna hvort hann geti haldið meirihlutanum með 
því að fá fleiri til samstarfs í stað þess að stærsti flokkur-
inn reyni fyrst.

Viðreisn er í lykilstöðu og getur hallað sér á hvora 
hliðina sem er. Staða Viðreisnar er þó ekki blátt áfram og 
einföld. Starfa þau til vinstri og gefa Sjálfstæðisflokknum 
eftir allan hægri vænginn? Eða ganga þau í eina sæng 
með gamla móðurskipinu og hætta á að verða gleypt í 
einum munnbita?

Vegurinn er vandrataður og sem fyrr á sá kvölina sem 
á völina.

Sá á kvölina  
sem á völina
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Vandaðir hitarar 
fyrir pallinn, svalirnar 
og partítjaldið. 
Fást í hvítu, svörtu og títanlit. Þrífótur fáanlegur til að hafa þá standandi. 
1400, 2000 og 2500 W. Innfelldir eða utanáliggjandi.

Áhrifarík lausn 

2

2016
 - 2017

Lengdu sumarið með góðri samvisku.
Kynntu þér málið nánar hjá sölumönnum okkar. 

Rafbúnaðardeild okkar er opin alla virka daga frá kl. 8 til 17.

Kosningar eru alltaf heilmikil 
æfing fyrir mann. Í hvert 
skipti sem niðurstöður kosn-

inga blasa við er nauðsynlegt að 
taka sig taki, anda djúpt og reyna að 
finna fegurðina í því að Íslendingar 
eru semsagt ekki allir sammála mér 
og mínum skoðunum.

Alls konar öfl fá atkvæði, sem ég 
botna ekkert í að fólk skuli kjósa. 
Það hlýtur til dæmis að blasa við, 
að ég sem heimspekimenntaður 
Vesturbæingur á 14 ára gömlum 
Toyota Prius, nýbúinn að ferma 
ungling í borgaralegri fermingu, 
á í mjög djúpstæðum erfiðleikum 
með að skilja af hverju fólk kýs 
Sjálfstæðisflokkinn eða Miðflokk-
inn. Ég spóla bara í huganum. Um 
þessa staðreynd, að þessir flokkar 
njóta fylgis, gæti ég talað endalaust 
í hringi, með mjög flottum hug-
tökum og alls konar sannfærandi 
handahreyfingum yfir latté eða IPA 
bjór á Kaffi Vest, en ég yrði samt 
engu nær.

Fjölbreytileikinn
En þetta er einmitt fegurðin. Fólk 
er ekki eins. Sumir fíla sykrað Kók 
og aðrir Pepsi Max. Sumir hata 
myndir sem gerast úti í geimnum, 
en aðrir elska þær. Konan mín fæst 
ekki til að horfa á mynd sem gerist 
úti í geimnum nema ég ljúgi því að 
henni að um sé að ræða matreiðslu-
þátt, úti í geimnum. Reyndar hefur 
þetta aldrei tekist, en hvað um það. 
Ég fer einn með börnin á geim-
myndir.

Maður getur auðvitað ekki 
fagnað fjölbreytileikanum, talið 
hann vera grundvöll heilbrigðis 
lýðræðissamfélags, og farið svo 
í fýlu yfir því að fólk sé ekki eins 
og maður sjálfur. Ég fell auðvitað 
ítrekað í þá gryfju að telja fullt af 
fólki sem ég horfi á í sjónvarpinu 
vera erkifávita. Hver gerir það ekki? 
Ég vil þó samt reyna að trúa því að í 
fjölbreytaleika mannlífsins, ólíkum 
skoðunum fólks, búi beinlínis 
kraftur. Góðar hugmyndir verða 
betri eftir því sem fleiri koma að 
þeim. Maður sjálfur verður betri 
eftir því sem maður lærir meira af 
öðrum um þær hliðar tilverunnar 
sem manni voru áður huldar.

Ég óska því Sjálfstæðisflokknum 
til hamingju með góðan árangur í 
borginni. Og til hamingju, Vigdís 
Hauks, með kjörið. Já, og fyrst ég 
er byrjaður, til hamingju, Kolbrún 
Baldurs og Sanna Magdalena. Megi 
sjónarmið og verk ykkar allra bæta 
samfélagið og lifi fjölbreytnin.

Nýir flokkar, nýtt umboð
Verð ég nú að hafa nokkur orð um 
restina, áður en ég óska henni til 
hamingju líka. Eins og vanalegt er 
orðið, leiða kosningar á Íslandi til 
lærðrar umræðu um krísu á vinstri 
væng. Þetta er orðin klisja, sem 
vinstra fólk tekur yfirleitt lúmskt 
fagnandi, held ég, enda virðist mér 
stundum vinstra fólk þykja fátt 
skemmtilegra en naflaskoðun. En 
væri kannski ástæða til að sleppa 
naflaskoðun núna? Ég hallast að 
því.

Staðreyndin er sú, að hvað telst 
sigur og ósigur flokka, í hinu nýja 
og síbreytilega umhverfi stjórn-
málanna, er svolítið afstætt dæmi. 
Sjálfstæðisflokkurinn fær eina sína 
verstu útreið í borginni frá upphafi, 
en er samt talinn sigurvegari. Gott 
og vel. Ég skil það. Samfylkingin 
fékk um 5% í alþingiskosningum 
fyrir tveimur árum og þurrkaðist 
næstum því út, en fær nú 25% í 
borginni. Hún er samt álitin tapari. 

Þetta er smá skrítið. Meirihlutinn 
fallinn, segja stjórnmálaskýrendur. 
Þeir skauta þægilega fram hjá því 
að einn flokkurinn í þeim meiri-
hluta, Björt framtíð, bauð ekki 
fram. Meirihlutinn var því í sjálfu 
sér fallinn um leið og kjörtímabilið 
var búið. Engin tíðindi í því. Nýtt 
umboð þurfti og nýir flokkar sóttu 
það.

Lengi má gott bæta
Hver er þá staðan í borginni? Jú, 
hún er þannig að ég sé fulla ástæðu 

til að óska mér sjálfum og mínu 
frjálslynda hugarþeli til hamingju 
með niðurstöðuna þrátt fyrir allt. 
Ég hef vissulega þurft að rýna örlítið 
í tölurnar á náttbuxunum, eftir 
langa kosninganótt, til að fatta að 
þær eru gleðiefni. Nú finnst mér 
þetta blasa við. Frjálslyndur flokkur 
á miðjunni, Viðreisn, fær mjög 
góða kosningu. Til hamingju með 
það, Þórdís og Pawel. Sú niður-
staða ásamt auknu fylgi Pírata – til 
hamingju, Dóra og Sigurborg – gerir 
það að verkum að samstarf flokk-

anna frá miðju yfir til vinstri, CPSV, 
er einkar álitlegur kostur.

Stefna núverandi meirihluta 
– eins og hún birtist til dæmis í 
stórmerkilegu Aðalskipulagi – hlaut 
hljómgrunn meirihluta kjósenda í 
öllum grundvallaratriðum. Til ham-
ingju með það, Samfó og VG. Hins 
vegar kom upp úr kjörkössunum 
líka kærkomið tækifæri til að gera 
meirihlutasamstarf frá miðju til 
vinstri enn betra. Áherslur á beint 
lýðræði, kerfisbreytingar, einfaldari 
stjórnsýslu, fjölbreytta atvinnu-

starfsemi og markaðslausnir fengu 
aukið fylgi, með góðri kosningu 
Pírata og Viðreisnar. Þessar 
áherslur mega mjög gjarnan koma 
sterkari inn í núverandi meirihluta-
samstarf og tvinnast við sameigin-
legar áherslur allra þessara flokka á 
þéttingu byggðar, umhverfisvernd, 
húsnæðisuppbyggingu og almenn-
ingssamgöngur. Þetta er það sem 
gerðist í kosningunum.

Um þá skoðun mína hljóta allir 
borgarbúar að vera mér sammála.

Djók.

Sæmó úrslit
Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG
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LÆGÐ YFIR LANDINU?
KROSS REIÐHJÓL Á LÆGÐARVERÐI!

20-45% AFSLÁTTUR
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GOLF Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur úr GKG, lék frá-
bært golf um helgina sem skilaði 
honum 7. sæti á móti í Áskorenda-
mótaröð Evrópu í golfi í Tékklandi 
um helgina. 

Lék Birgir Leifur alla fjóra hring-
ina undir pari en hann lauk leik á 
mótinu á þrettán höggum undir 
pari.

Fékk hann aðeins einn skolla á 
lokahringnum á níundu braut vall-
arins en hann var duglegur að sækja 
fugla. Fékk hann samtals sjö fugla á 
deginum sem skilaði honum í hús 
á sex höggum undir pari á lokadegi 
mótsins.

Var það besti hringur hans á 
mótinu en hann lék alla fjóra dag-
ana undir pari. Fékk hann samtals 
tuttugu fugla á mótinu og sjö skolla 
en Minkyu Kim frá Suður-Kóreu 
stóð uppi sem sigurvegari á tuttugu 
höggum undir pari.

Fyrir sjöunda sætið fékk Birgir 
Leifur tæplega 5.200 evrur, eða um 
640 þúsund íslenskar krónur. Annar 
íslenskur kylfing-
ur tók þátt, 
Axel Bóas-
son úr GK,  
e n  A xe l  
komst ekki 
í  gegnum 
n i ð u r -
skurðinn.  
– kpt

Frábær hringur 
hjá Birgi Leifi

KÖRFUBOLTI Paul Hallgrimsson 
rekur skiptinemasamtökin Global 
Horizons sem hafa komið yfir 8.000 
unglingum í menntaskóla í Banda-
ríkjunum. Hann var staddur hér á 
landi um helgina þar sem hann hitti 
tilvonandi skiptinema. Hann kom 
fyrst hingað til lands 1965.

Paul, reffilegur karl á 73. aldursári, 
hefur sterk tengsl við Ísland. Afi hans 
sigldi frá Akureyri til Seattle 1882. 
Þar kynntist hann ömmu Pauls sem 
var frá Ísafirði.

Paul, sem er sonur tónlistarmanns, 
er frá Seattle-svæðinu og býr þar 
í dag. Hann bjó lengi í Þýskalandi 
þar sem hann starfaði sem körfu-
boltaþjálfari. Síðustu 40 árin hefur 
hann hjálpað ungum og efnilegum 
krökkum að komast að í banda-
rískum menntaskólum.

Margir Íslendingar hafa farið vest-
ur um haf á vegum Global Horizons, 
þ. á m. körfuboltamennirnir Hlynur 
Bæringsson, Helgi Már Magnússon 
og Jakob Örn Sigurðarson. Faðir þess 
síðastnefnda, Sigurður Hjörleifsson, 
hefur starfað með Paul í um 20 ár.

„Við erum ekki með marga krakka. 
Við viljum frekar gæði en magn,“ 
sagði Paul í samtali við Fréttablaðið. 
Hann hefur minnkað við sig undan-
farin ár en þegar mest lét hjálpaði 
hann 500 krökkum á ári að komast 
að í bandarískum menntaskólum.

Aðstoðaði landsliðsþjálfara 
Þýskalands
Sá þekktasti sem Paul hefur komið 
að vestanhafs er Þjóðverjinn Detlef 
Schrempf sem átti langan og far-
sælan feril í NBA-deildinni og var 
einn af fyrstu Evrópubúunum sem 
slógu í gegn þar. Paul kom Schrempf 
að í Centralia-menntaskólanum í 
Washington, hjá gamla þjálfaranum 
sínum Ron Brown, sem stýrði körfu-
boltaliði skólans í 56 ár.

Annar þekktur körfuboltamaður 
sem Paul kom til Bandaríkjanna er 
Henrik Rödl, þjálfari þýska karla-
landsliðsins í körfubolta. Hann var í 
menntaskóla í Norður-Karólínu, lék 

undir stjórn Deans Smith í Norður-
Karólínuháskólanum og átti svo 
flottan feril með ALBA Berlin og 
þýska landsliðinu.

„Við erum ekki bara með körfu-
boltakrakka. Við erum með 
söngvara, tónlistarfólk, fótbolta- 
og hestakrakka. Við leitum að 
krökkum sem hafa ástríðu fyrir 
áhugamáli sínu og finnum þeim 
skóla og fjölskyldu við hæfi,“ 
sagði Paul um starfsemi Global 
Horizons.

Hann hefur hrifist af hugarfari 
þeirra íslensku krakka sem hann 
hefur unnið með í gegnum tíðina.

„Íslensku krakkarnir eru frá-
bærir. Það er lítið vesen á þeim. 
Stundum taka unglingar vondar 
ákvarðanir en á heildina litið 
hefur þetta gengið vel. Við veljum 
skiptinema eftir tilfinninga-
greind. Ég hef sagt nei við úrvals 
nemendum sem eru hrokafullir og 
með litla aðlögunarhæfni.“
ingvithor@frettabladid.is

Íslensku unglingarnir hafa 
reynst mér vel í gegnum tíðina
Paul Hallgrimsson hefur undanfarna fjóra áratugi hjálpað efnilegum krökkum að komast í menntaskóla í 
Bandaríkjunum. Meðal þeirra eru íslenskir landsliðsmenn í körfubolta og einn af fyrstu Evrópubúunum 
sem sló í gegn í NBA. Hann hefur hrifist af viðhorfi íslenskra krakka og metnaði þeirra til að bæta sig.

Rúrik  
Gíslason

Aldur: 
30 ára
Staða: 
Kantmaður
Félag: 
Sandhausen
Landsleikir:
45/3

19

Við erum ekki með 

marga krakka. Við 

viljum frekar gæði en magn.

Paul Hallgrimsson

Paul, sem á íslenskar rætur og rekur ættir sínar til Vestur-Íslendinga, ásamt Sigurði Hjörleifssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Spilar ekkert  
      helvítis drasl
Þegar kemur að fötum kaupir rokkarinn Karl Torsten Ställborn nær eingöngu 
buxur hér á landi. Hljómsveitin hans, Skrattar, kemur fram á Secret Solstice í 
júní og verður með eitthvað feitt í pokahorninu.  ➛2

Hermannajakkann keypti Karl af vini sínum. Hettupeysuna og Converse-skóna fékk hann gefins. Buxurnar eru frá Dr. Denim. MYND/ERNIRAllra meina bót!



Rokksveitin Skrattar kemur 
fram á tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice í Laugardal 

í næsta mánuði en Karl Torsten 
Ställborn er söngvari hennar. Fata-
stíll hans hæfir vel tónlist sveitar-
innar en hann er hrár, kæruleysis-
legur og með dökkum blæ. Sjálfur 
lýsir hann fatastíl sínum sem 
einföldum stíl, löngum og slökum. 
Hann eyðir þó ekki miklum 
peningum í föt að eigin sögn. „Ég 
myndi ekki segja að ég eyði miklu 
í föt, nánast engu. Það er eiginlega 
fáránlegt hvað sumir á mínum 
aldri eyða í föt. Ég á mér enga 
sérstaka tískufyrirmynd heldur 
hugsa að þetta hrærist allt saman 
upp í einhvers konar graut á milli 
okkar vinanna. Yfirleitt kaupi ég 
ekki mikið af fötum hér á landi, 
kaupi nánast bara buxur en þær 
þurfa bara að passa og vera ódýrar. 
Hingað til hef ég verið heppinn og 
fengið föt gefins eða keypt ódýrt af 
vinum. Annars er 
best að kaupa föt í 
útlöndum.“

Hvernig hefur 
tískuáhugi þinn 
þróast undanfarin 
ár? 

Segjum bara 
að eftir dag, þá 
kemur nótt.

Hvernig fylgist 
þú helst með 
tískunni? 

Maður sér 
slatta af þessu á 
Instagram. Ann-
ars ekki.

Hvaða litir eru í uppá-
haldi? 

Það er í rauninni 
enginn. Ég hef bara aldrei 
verið ánægður með að sjá 
rauðar buxur eða gulan 
bol. Það bara fer mér ekki.

Áttu minningar um gömul 
tískuslys? 

Nei, í rauninni ekki, ég 
hef alltaf verið samkvæmur 
sjálfur mér. Ég skammast mín 
ekki fyrir tímana sem ég lifi á þó 
að margt af þeirri tísku sem ég hef 
kennt við mig hafi kannski ekki 
verið það flottasta í bransanum. 
Tíska og stíll er heldur ekki það 
sama.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn? 

Það mun vera svartur Levi’s 
gallajakki sem ég fékk gefins fyrir 
einhverjum árum.

Áttu eina uppáhaldsflík? 
Ég hugsa að það sér svarta gamla 

snákaskyrtan.
Bestu og verstu fatakaupin? 
Þau bestu eru þegar maður nær 

að kaupa góðan jakka eða skó 
ódýrt. Ég hef verið helvíti heppinn 

með svoleiðis kaup. Verstu kaupin 
gerði ég í búð á Laugaveginum 
þegar ég keypti mér einhverjar rusl 
handsaumaðar L.A. Made buxur á 
25.000 kall. Þær máðust og rifnuðu 
á tveimur mánuðum og ég fékk 
ekki einu sinni endurgreitt. Kallið 
mig „cheap“ en mér finnst þannig 
díll alveg „wack“.

Notar þú fylgihluti? 
Ég get ekki sagt það. Ég á silfur-

hring sem beyglaðist eftir smá slys. 
Ég þarf bara að láta rétta hann af 
og þá mun ég skella honum aftur á.

Bara djöfuls rokk
Grunnurinn að rokksveitinni 
Skröttum varð til árið 2013 þegar 
hljómsveitir Karls (Muck) og Guð-
laugs Einarssonar (Fufanu) deildu 
saman æfingahúsnæði. „Skrattar 
varð í raun til sem hliðarverkefni 
þegar ég og Gulli fórum smátt 
og smátt að gera tónlist saman. 
Seinna meir átti ég svo eftir að 
spila í tónleikasveit Fufanu í tvö ár 
en á meðan uxu Skrattarnir tveir 
sem varð að raunverulegu verkefni 
út af fyrir sig. Svo fór boltinn að 
rúlla hægt og rólega.“

Fara eigin leiðir
Árið 2016 voru Skrattar því orðnir 
formlega hljómsveit og það sumar 
byrjaði Sölvi Magnússon, öðru 
nafni Djöfullinn sjálfur, að vinna 
tónlist með þeim. Ári seinna kom 
platan Skrattar og djöfullinn 
sjálfur út og þá bættist fjórði með-
limurinn við, Jón Arnar Krist-
jánsson, sem spilar á trommur. Og 
það styttist í fleiri útgáfur, segir 
Karl. „Við höfum alltaf farið okkar 
eigin leiðir inn í nóttina og gert 
tónlist sem lýsir sinni eigin för. Ég 
kýs oftast að kalla þetta „sensual 
music“. Það er líka hægt að kalla 
þetta bara djöfuls rokk. Hlustið og 
þið munið heyra. Djöfullinn sjálfur 
kallar þetta töffara- eða sígarettu-
rokk.“

Svarta frakkann 
keypti hann af 
vini sínum. Bux-
urnar eru frá Dr. 
Denim.  
MYND/ERNIR

Karl keypti     
leðurjakkann af 
vini sínum en 
skyrtuna fékk 
hann á markaði 
hjá Spúútnik. 
Buxurnar eru 
frá Dr. Denim. 

MYND/ERNIR

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

g g g

v
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MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI

ul 

Fara eigin leiðir

MYN

Lögin koma á óvart
Hann segir viðtökur tónleikagesta 
yfirleitt vera góðar og finnst honum 
oft eins og lögin komi fólki á óvart. 
„Einhvers staðar las ég að tónlistin 
væri snjallari en mann grunar. Við 
erum ekki bara pönkhljómsveit. Við 
spilum alvöru tónlist en ekki eitt-
hvert helvítis drasl.“

Hingað til hefur sveitin gefið 
út tvær EP-plötur, In the night og 
Hellraiser II, og Skrattar og djöfull-
inn sjálfur sem er í fullri lengd. „Svo 

höfum við gefið út eitt og eitt lag 
hér og þar, til dæmis á 7 tommu 
útgáfunni Bónus Plötur.“

Boðið upp á eitthvað feitt
Hann segir þá félaga hlakka mikið 
til Secret Solstice hátíðarinnar í júní. 
„Við erum að tala um helvítis Skratta-
vaktina, Slayer og Gucci Mane. Þið 
megið búast við alvöru. Ég hlakka til 
að sjá vini eins og Pinkstreet Boys og 
Alviu. Slayer er ein stærsta þunga-
rokkshljómsveit í heimi og að mínu 

mati ein sú besta. Það mun taka mig 
dágóða stund að fatta að ég sé að 
glápa á heilan kúltúr á sviði þegar 
Gucci Mane kemur fram. Skratta-
vaktin verður svo með eitthvað feitt 
í pokahorninu. Það verða gestir á 
sviði eins og venjulega og nóg verður 
af öllu. Svo ætlum við bara að spila 
meira, kynna okkur og gefa út meira 
efni. Við erum með nokkrar útgáfur 
í eldinum, þ. á m. „split“ plötu með 
Kuldabola og annað lag með Alviu 
og svo margt margt fleira.“
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Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Draumahæð  - Vandað raðhús 
Vandað og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr.  Bjartar stofur, fjögur svefnherbergi , afgirtur 
sólpallur, heitur pottur, stórt hellulagt bílaplan með hitalögn, 
tengi fyrir rafbíl.     V. 84,9 m.  Laust fljótlega.  Nánari uppl. veitir  
Bogi s: 699-3444

Mávahlíð -  3ja herbergja
Góð 75 fm íbúð á jarðhæð.   Tvö stór herbergi, sameiginlegur 
sólpallur, hús nýlega viðgert að utan.  Í sameign er sérgeymsla 
og sameiginlegt þvottahús.  Nánari upplýsingar veitir Bogi s: 
699-3444

Fossháls 1 - Gott atvinnuhúsnæði.
Sérlega snyrtlegt, um 273 fm, atvinnu/lagerhúsnæði á jarðhæð á 
góðum stað við Fossháls í Reykjavík. Skiptist í skrifstofur, góðan 
lager og sýningarsal.  Góð aðkeyrsla að húsnæðinu. Nánari upp-
lýsingar veitir Finnbogi s: 895-1098.

Skúlagata 20 - 2ja herbergja með sérgarði. 
Björt og vel skipulögð 2ja herb. íbúð á jarðhæð í húsi ætlað fyrir 
60 ára og eldri. Rúmgott herbergi, stofa og eldhús í opnu rými 
og geymsla innan íbúðar.  Gengið út á skjólgóða suðuverönd og 
garð. Húsvörður í húsinu. Öll þjónusta eldri borgara á Vitatorgi.  
Laus strax. Verð 36,9 millj. Opið hús á morgun frá kl. 17:15 - 
17:45. Uppl. veitir Finnbogi s: 895-1098.

Bæjarlind 7, 3ja herb. LAUS STRAX
Glæsileg ný íbúð í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í 
Kópavogi, rétt við Smáralind. íbúðin er 118,1 fm. 3ja herbergja.  
Glæsilegt útsýni , mjög vandaðar innréttingar, steinn á borð-
plötum. íbúðin er tilbúin með vönduðum gólfefnum. LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING.  Opið hús á morgun Þriðjudag milli 17:15 og 
17:45.  Gunnlaugur 617 5161.

Öldugrandi 13 2ja - 3ja. 
Falleg tveggja til þriggja herbergja íbúð á annari hæð í vesturbæ 
Reykjavíkur.  Tvö svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og 
glugga með opnanlegu fagi. Eldhús með ágætum borðkróki, stofa 
með útgengi á svalir til suðurs og vesturs. Vel skipulögð eign á 
góðum stað. Opið hús á morgun, þriðjudag, kl. 17:15 - 17:45. 
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, lgfs. s: 896-2953

Lágholtsvegur -  3-4ra herb
100 fm íbúð á tveimur hæðum, jarðhæð og kjallari.      
Sérinngangur, sólpallur. 2-3 svefnherbergi og sér bílastæði.     
V. 49,5 m Uppl. veitir Bogi s: 699-3444

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

VERÐMÆTI 
FASTEIGNA? 

Á heimasíðu 
okkar getur 
þú óskað eftir 
verðmati hratt 
og örugglega.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fold fasteignasala kynnir: 
Heiðarbyggð A-1, vandað 
sumarhús á Flúðum með 

frábæru útsýni.
Eignin skiptist í 46,1 fm sumar-

hús með óskráðu svefnlofti sem 
er 16 fm samkvæmt teikningu 
og um það bil 11 fm óskráða 
geymslu sem mögulegt er að inn-
rétta sem gestahús. Eignin er því 
í raun 57 fm og svefnloft að auki 
en opinber skráning er 46,1 fm. 
Lóðin er leigulóð.

Komið er inn í forstofu með 
fatahengi. Parketlögð stofa og 
opið eldhús með fallegri hvítri 
innréttingu. Gorenje eldavél 
með bakarofni og fjórum hellum. 
Tvö svefnherbergi, bæði með 
parketi á gólfi og gluggum á tvo 
vegu. Baðherbergi með sturtu 
og gluggum. Stór pallur er í 
kringum húsið, heitur pottur er á 
pallinum og 11 fermetra gesta-
hús eða geymsla. Hitaveita er í 
bústaðnum.

Bústaðurinn er staðsettur við 
Flúðir þannig að það er stutt 
í alla helstu þjónustu eins og 
verslanir, sundlaug, matsölu-

staði, golfvöll og fleira. Lóðin er í 
góðri rækt og frábær fjallasýn er 
frá bústaðnum.

Nánari upplýsingar gefur Fold fast-
eignasala, Sóltúni 20, 105 Reykjavík. 
Sími 552 1400. Utan skrifstofutíma: 
Viðar 694-1401, Einar 893-9132 og 
Gústaf 895-7205, fold@fold.is. Við 
erum á Facebook.

Í fallegu umhverfi við Flúðir

Notalegt í fallegri sveit. 

Fallegur sumarbústaður við Flúðir.

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

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 fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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SNORRASTAÐIR 74,7 FM SUMARHÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

24,9
milljónir 74,7  fm

Sumarhús 4ra herb

Útsýni

Opið hús, mánudaginn 
19. október kl. 17 til 
19. Vide vel et fugitatur 
min cuscima que nus 
estoribus ipient de 
andaest, ut oditam fugia 
suscit iunt.Et archici 

Frábær staðsetn.

HRAUNBÆR 84 126,4 fm með aukaherb. í kjallara

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

39,9
milljónir 126,4 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Laus strax

Til sölu rúmgóð 5 herb 
íbúð með herbergi í 
kjallara sem hentar í 
útleigu. Eignin er laus 
við kaupsamning,

Valhöll fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl.is

ENNISHVARF 7 EINBÝLISHÚS

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

88,5
milljónir 217,5 fm

Einbýli Sérbýli

Útsýni

Fallegt og vel skipulagt 
einbýlishús í grónu 

hæð, tvöfaldur bílskúr. 
Innréttingar úr eik, 
granít á borðum, tvenn 
baðherbergi. Fallegur 
garður.

NÝ ATVINNUHÚSABIL VIÐ LAMBHAGAVEG

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

54,5
milljónir 200  fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Útsýni

atvinnuhúsnæðið að 
Lambhagavegi 9. Bil efri 
hæðar eru 180 fm og 
bil neðri hæðar um 200 
fm. Verð frá 54,5 milj til 

húsnæðið.

 Afhent  í ágúst

GARÐASTRÆTI - Vönduð hæð+bílskúr í 101 Rvk

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

59,8
tilboð 118,7 fm

Þríbýli 3ja herb

Bílskúr 

Falleg mikið endurnýjuð 
3ja herb.hæð (2.hæð) 
í mjög góðu fjórbýli 
á frábærum stað við 
miðborgina. Tvær stofur 
skiptanlegar. þvottaaðst. 
í íbúð. Aukin lofthæð. 
Bílskúr á lóð

Mjög góð eign

GYÐUFELL 14 - OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

26,9
milljónir 68,2 fm

Íbúð 2ja herb

Laus strax

Opið hús mánudag 
28. maí kl. 17:00 - 
17:30 að Gyðyfelli 14.  
Snyrtileg og björt 
68,2, fm.(þ.a. 5,8 fm. 
geymsla) 2ja herb. 

svölum á 3ju hæð.

ÁSVALLAGATA, 3JA HERB 88 FM-FALLEG ÍBÚÐ

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

48,7
milljónir 88 fm

Fjölbýli 3ja herb

Leigutekjur

Björt 3ja herb. 88 fm 
íbúð í góðu húsi við 
Ásvallagötu í 101 
Reykjavík.  Stórt eldhús 
og rúmgóð stofa. 
Endurnýjað baðherbergi.  
Björt íbúð með mörgum 
gluggum.

Góð staðsetning

ÖLDUSLÓÐ 18 HAFNAFIRÐI - Efri sérhæð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

55,9
milljónir 179 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Útsýni

Vel skipulögð sérhæð á 
tveimur hæðum í grónu 

útsýni. Eign sem býður 
uppá mikla möguleika

LAUS STRAX 

BAKKASTAÐIR 51-Einbýli á frábærum stað. Útsýni

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

115m. 
tilboð 219,6 fm

Einbýli Sérbýli

Útsýni

Glæsilegt einbýli nær 
innst í lokaðri götu 
útvið sundin blá og 
golfvöllinn. 3 svefn-
herbergi, Vandaðar inn-
réttingar, frábært útsýni. 
Opið hús þriðjudaginn 
29.maí kl. 17-18. 

VEL SKIPUÖGÐ RAÐHÚS Í URRIÐAH. GARÐAB.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

76,9 
milljónir 200 fm

Raðhús Sérbýli

Bílskúr

Í einkasölu 200 til 217 
fm raðhús á tveimur 
hæðum við Brekkugötu 
5-11 í Urriðaholti 

afhendast tilbúin til 
innréttingar og fullbúin 
að utan, hús og lóð.

Í BYGGINGU

NÝ PARHÚS Í ÞORLÁKSHÖFN - Frábært verð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

37,8
milljónir 179  fm

Parhús Sérbýli

Bílskúr

Falleg, velskipulögð, 
glæný parhús á einni 
hæð á góðum stað 
í Þorlákshöfn. 3-4 
svefnherb. Seljast tilbúin 
til innr. eða fullbúin 
(utan sem innan) á fráb.
verði 30 mín frá Rvk.

Sangjarnt verð

GRÍMSNES - Sumar/heilsárshús. Mýrarkotslandi

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

29,9
milljónir 123,6 fm

Sumarhús 4ra herb

Vandað hús

Fallegur 106 fm 
sumarbúst.+ 18 fm 
geymslu/gestahús. á 
góðum stað örskammt 

góðir sólpallar. Tæpl.
hektara eignarland. 
Fráb.staður í Grímsnesi

LAUS STRAX 

SKEMMTILEG 2JA HERB. 86 FM Í GÓÐU HÚSI

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

43,5
milljónir 86,6 fm

Fjölbýli 2ja herb

Bílskýli

86,6 fm 2ja herb. íbúð 
með stæði í bílageymslu 
í góðu fjölbýlishúsi, 
við Laugarnesveg í 
Reykjavík.  Eignin er 
nýmáluð og laus við 
kaupsamning. 

LAUS STRAX 

ÞVERBREKKA 8 - Nýjar íbúðir - 6 íbúðir eftir!

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

37.9
milljónir ca. 70 fm

Íbúð 2ja herb

Sólarsvalir

Valhöll fasteignasala 
kynnir til sölu nýjar 
íbúðir í glæsilegu húsi 
við Þverbrekku 8 í 
Kópavogi.  Þar eru nú 
tólf 2ja herbergja íbúðir, 
sjö íbúðirnar hafa sér 
stæði í bílageymslu.

Góð staðsetning

REYRENGI 4-rúmgóða og vel staðsetta 4ra herb

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

39,9
milljónir  103,6 fm

Íbúð 4ra herb

Laus strax

Valhöll fasteignasala 
kynnir rúmgóða og vel 
staðsetta 4 ra herb. 
endaíbúð á efstu hæð 
til vinstri við Reyrengi 4, 
Grafarvogi.

Góð staðsetning

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú 
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906



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 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

-

-

-
-

-

-

-

-

Verð 107,9 millj.

Dimmuhvarf – Kópavogi. Nýtt og vel staðsett parhús.

Byggakur – Garðabæ. Glæsilegt endaraðhús.

-

-

Góð staðsetning í lokuðum botnlanga. 
Möguleiki væri að gera auka íbúð í kjallara með 
sérinngangi. 

Verð 84,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15 
– 18.45  

-

-

 Eign sem kemur 
á óvart.                              Verð 59,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  

-

 Íbúðin er ein á þessari hæð 
hússins og með gluggum í allar áttir. 

Verð 63,9 millj.

Klyfjasel. Vel staðsett einbýlishús

Háteigsvegur 14. 4ra herbergja hæð. 

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45 

-
-

-

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

Verð 39,9 millj.

Skildinganes 45.  Einbýlishús í Skerjafirði.

Grenimelur 13. Góð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.Asparfell 6 –  „Penthouse“ íbúð.  Bílskúr og 70 fm. þakgarður.

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

-

Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er 
í leikskóla og grunnskóla.

Verð 44,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  

-

-

Verð 41,9 millj.

Þórðarsveigur 4. 4ra herbergja endaíbúð.

Stóragerði 6. 4ra herbergja íbúð – tvennar svalir. 

Laufásvegur. Eign í algjörum sérflokki.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG



NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

Um er að ræða fallegt 190,5 fm einbýlishús við Rauðagerði í 
Reykjavík. Húsið stendur á steyptri jarðhæð og var byggt árið 
1983. Það hefur fengið gott viðhald og er í góðu ástandi að innan 
og utan.  Garðurinn í kringum húsið er fallegur og hægt er að 
ganga í hann niður af svölum. Bílaplan er hellulagt og upphitað. 
Stæði fyrir tvær bifreiðar. V. 86,4 m.

Þrjár fulllbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við Lautarveg í Fossvogi.  Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergjum með 
hita í gólfi, tvennum svölum eða sérafnotareitum. Um er að ræða 3ja –5 herbergja íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9 fm. Tvær íbúðanna 
eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele. Verð frá . 76,5 m.

Ljósvallagata 10. Falleg og nýuppgerð 3-4 herbergja risíbúð við eina fallegustu götu Reykjavíkur. Íbúðin hefur verið nýlega endurnýjuð 
á fallegan og smekklegan hátt. Laus strax. V. 45,9 m. Opið hús mánudaginn 28. maí milli kl 17:15 og 17:45

Mjög fallegt 187,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Bolla-
garða á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Innbyggður bílskúr. Falleg 
gróin lóð með timburverönd. Frábær staðsetning.  V. 93,9 m.

RAUÐAGERÐI 42, 
108 REYKJAVÍK

LAUTARVEGUR 16, 
103 REYKJAVÍK

LJÓSVALLAGATA 10, 
101 REYKJAVÍK

BOLLAGARÐAR 81, 
170 SELTJARNARNES

LANGALÍNA 29, 
210 GARÐABÆR

STEINÁS 16, 
210 GARÐABÆR

Stóglæsileg 4ra herbergja 116 fm íbúð á efstu hæð í vönduðu 
fjölbýli með stæði í bílageymslu. Aukinn lofthæð. Vandaðar inn-
réttingar og fallegt útsýni. Stórar suður svalir. 
Bæði leik- og grunnskóli eru í götunni. Búið er að setja inn-
stungu í stæðið í bílageymslunni þar sem hægt er að hlaða raf-
bíl.   V. 64,9 m.

Glæsilegt mikið endurnýjað 263,4 fm einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr við Steinás í Ásunum í Garðabæ. Um er að ræða innsta 
hús í rólegri botnlangagötu. Óhindrað útsýni er úr húsinu yfir 
Garðahraun. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 4-5 
herbergi og tvö baðherbergi. Mikil lofthæð. Heitur pottur er í 
garði. Glæsilegt útsýni. V. 119 m.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí 
milli 17:15 og 17:45 

OPIÐ HÚS

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957



SJAFNARBRUNNUR 5- 9 og 11-19, 113 REYKJAVÍK<br />Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 
219,9 fm upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til inn-
réttinga að innan. Afhending verður í ágúst-september 2018. Opið hús mðivikudaginn 30. maí milli kl 17:00 og 17:30 
V. 73,9 m.

Glæsileg mikið endurnýjuð samtals 138,6 fm neðri sérhæð við Mávahlíð. Hæðin sem er skráð 109,3 fm skiptist forstofu, hol, tvær stofur, 
eldhús, hjónaherbergi, forstofuherbergi og baðherbergi. Bílskúr er fyrir aftan húsið, 29,3 fm, sem hefur verið nýttur sem í stúdíóíbúð.  
V. 61,9 m. Opið hús mánudaginn 28. maí milli kl 17:15 og 17:45

Glæsilega 154,5 fm þakíbúð á 5. hæð við Kópavogstún. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðunni. Íbúðin er með tvennum svölum. 
Opið hús þriðjudaginn 29. maí 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 99,9 m.

SJAFNARBRUNNUR 9, 
113 REYKJAVÍK

MÁVAHLÍÐ 35, 
105 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSTÚN 9 - 502, 
200 KÓPAVOGUR

VALLAKÓR 6, 
203 KÓPAVOGUR

NÝTT LYFTUHÚS Í KÓRAHVERFI Í KÓPAVOGI
Vallakór 6 er nýtt 10 hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu. Húsið er staðsett á góðum útsýnisstað. Stutt í skóla, verslanir, þjónustu og 
Kórinn íþróttahús. Íbúðirnar eru 2ja – 4ra herbergja og verður þeim skilað fullbúnum með gólfefnum. Bílastæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðunum. Áætluð afhending í júní/júlí 2018. Verð frá 39,9 millj.  Opið hús þriðjudaginn 29. maí 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30.

Rúmgóð og björt 4-5 herb. samtals 153,2 fm íbúð við Digranes-
veg í Kópavogi. Bílskúr tilheyrir. Frábært útsýni. Stutt í skóla og 
alla helstu þjónustu. Laus við kaupsamning.
Opið hús mánudaginn 28. maí milli 17:00 og 17:30.
V. 52,9 m.

54,5 fm notalegur sumarbústaður á 5,9 ha leigulóð skammt frá 
Hellu á suðurlandi. Auk þess eru tvö smáhýsi, annað með sánu 
og hitt notað sem geymsla. Búið er að gróðursetja mikið af trjám 
sem mynda skjól. Mikið næði sem skapast vegna stærðar lóðar. 
Fallegur lækur rennur meðfram landinu. V. 21,9 m.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
DIGRANESVEGUR 34, 
200 KÓPAVOGUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
LÆKUR 8, 
851 HELLA

Seljaland 5, 123.5 fm 4 herb. íbúð á annari hæð (efri) merkt 02-01 
með bílskúr. Nýir gluggar og gler. Mjög gott útsýni. Einstaklega 
góður staður. Þrjú svefnherbergi. Til afhendingar við kaup-
samning. 
Opið hús þriðjudaginn 29. maí 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  
V. 51,9 m.

Góð 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi við 
Miðleiti 7 í Reykjavík (Gimli). Íbúðinni fylgir merkt stæði í bíla-
geymslu. Rúmgóðar suðursvalir. Húsvörður er í húsinu og sam-
eiginleg aðstaða s.s. leikfimisalur og veislusalur. 
Opið hús mánudaginn 28. maí 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 42,9 m.

Ásbraut 13,  121.2 fm 5 herb. íbúð á 1.hæð í góðu Steni klæddu 
fjölbýli. 4 svefnherbergi, sérþvottahús innan íbúðarinnar og búr,
tvennar svalir, snyrtileg sameign.  Góð staðsetning þar sem stutt 
er í þjónustu og verslanir. Hamraborgin í göngufæri og fl. 
Opið hús mánudaginn 28. maí 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 44,9 m.

3ja herb. samtals 159,4 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) 
í lyfthúsi við Skúlagötu. Íbúðin er skráð 138,8 fm og bílskúrinn 
20,6 fm. Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Einstaklega glæsilegt 
sjávarútsýni og fjallasýn. Tvennar svalir. 
Opið hús mánudaginn 28. maí 2018 milli kl. 16:15 og kl. 16:45.  
V. 67,9 m.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

SELJALAND 5, 
108 REYKJAVÍK

MIÐLEITI 7, 
103 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

ÁSBRAUT 13, 
200 KÓPAVOGUR

SKÚLAGATA 40A, 
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl., löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 2525

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090



TRÖLLAKÓR 2-4
• 203 Kóp. 
• 4ra herb. 
• 160,7 fm.  
• Endaíbúð.  
• Efsta hæð.  
• Stæði í bílageymslu. 
• Verð 59,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 17:30 

ÞERNUNES 1
• 210  Gbæ.  
• 391,6 fm.  
• Einbýlishús. 
• Aukaíbúð.  
• Óhindrað sjávarútsýni.  
• Allt endurnýjað á stórglæsi
  legan hátt. 
• Verð 160 millj.   

BAUGAKÓR 13
• 203 Kóp. 
• 5 herb. 
• Jarðhæð. 
• Verönd. 
• 141,8 fm. 
• Endaíbúð.  
• Bílgeymsla.  
• Verð 63,9 millj.

HLÍÐARÁS 35
• 221  Hfj. 
• 244 fm. 
• Einbýli.   
• Vel skipulagt. 
• 4-5 svefnherbergi.  
• Frábært útsýni.  
• Góður garður.  
• Innbyggður bílskúr. 
• Verð 87,9 millj.  

RAUÐAGERÐI 41
• 108 Rvk.  
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús.  
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr. 
• Glæsilegt hús. 
• Verð 93 millj.

KÓPAVOGSBRAUT 12
• 200 Kóp. 
• 257,4 fm. 
• Einbýli.  
• Endurbyggt og endurnýjað. 
• 5 svefnherb.  
• Stór lóð.  
• Verð 97,5 millj. 

URÐARSTÍGUR 9
• 101 Rvk. 
• 4ra herb. 
• 115,1 fm. 
• Bílskúr.  
• Verð 52 millj. 
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 16:30 til 17:00 

NÝHÖFN 7
• Sjáland 210 Garðabæ. 
• Nýtt 150 fm. hús.
• Stæði í bílageymslu. 
• Lyfta.  
• Góð staðsetning.  
• Stórar svalir.  
• Glæsileg íbúð. 
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:15 til 17:45

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SJÁVARÚTSÝNI

SJÁVARÚTSÝNI

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm. 
til 210 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Hiti í gólfum.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun. 
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

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

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi. 

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin eru 5 og 6 hæðir.  
Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107  til 196,8 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar 
og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum með glerlokunum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. 

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

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 7-13 í Kópavogi. 
LUNDUR 7, 9, 11 og 13

Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir á vinsælum útsýnisstað við Lynggötu 2, Urriðaholti í Garðabæ.
Verð frá 44,5 millj.

Álklætt fjölbýlishús með lyftu. Stærð íbúða er 81 til 185 fm. Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Vandaðar 
innréttingar. Bjartar og rúmgóðar íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 
og www.fjarfesting.is

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LYNGGATA 2
Nýjar  vandaðar íbúðir að Lynggötu 2 í Garðabæ. 

SJÁVARÚTSÝNI

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Edda 
Svavarsdóttir
Í námi til lögg. fasteignas.
Gsm: 845-0425

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

  



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

78,9 millj.

73,9 millj. 62,9 millj.

74,9 millj.Verð :

Verð :

Verð :

Verð :

Austurkór 139
203 Kópavogur

Akurgerði 54
108 Reykjavík

Viðarás 21a
110 Reykjavík

Sundlaugavegur 20
105 Reykjavík

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús
Staðsteypt hús á einni hæð
Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými
Mikil lofthæð og stórir gluggar
3 herb., stórt þvottahús og geymsluloft
Frágengin lóð, verönd og pottur

Gott 205,9 fm parhús með bílskúr 

Eignin er á þremur hæðum og  
töluvert endurnýjuð 

Lítil aukaíbúð í kjallara  
- möguleiki á stækkun 

Skjólsæll garður með heitum potti

Parhús með fallegu útsýni, þrjú svefnherbergi,  
tvö baðherbergi, innbyggðum bílskúr sem  
í dag er notaður sem herbergi, geymslur innaf 
bílskúr, þvottahús, stofur á efri hæð, eldhúsi 

Mjög glæsileg og vel skipulögð  
147,2fm 5 herbergja efri sérhæð 

28 fm frístandandi bílskúr 

Tvennar suður svalir 

Stórar stofu og möguleiki á  
4 svefnherbergjum

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 18:00 - 18:45

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 16:45 - 17:15 

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 18:00 - 18:45

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

.       

Verð: 48,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 17:30-18:00

Mjög falleg og vel skipulögð 89,4 fm raðhús 
á tveimur hæðum ásamt 19,3 fm bílskúr, 
samtals : 108,7 fm 

Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, 
borðstofu, hol, tvö herbergi, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu og bílskúr

Brekkubyggð 27
210 Garðabær

.       

Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 18:30 - 19:00

94 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
(1 hæð upp)

Góðar suðvestursvalir

Sér þvottahús innan íbúðar 

Laus strax  

Dvergholt 25
270 Hafnarfjörður

.       

Verð: 29,7 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 17:00 - 17:30

3ja herbergja íbúð á 1. hæð  
Alls 63 fm m sérgeymslu  
Þvottahús innan íbúðar  
Nýlegt rafmagn  
Gott verð ! 

Kleppsvegur 60
104 Reykjavík

.       

Verð: 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 17:30 - 18:00

162,5 fm endaraðhús með bílskúr

Vesturgarður og vestursvalir 

Svefnherbergi nokkur talsins 

Lokaður garður  

Staðarbakki 2
109 Reykjavík

.       

Verð: 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 18:00 - 18:30

Mikið endurnýjuð og björt 5 herbergja  
hæð við Borgarholtsbraut í Kópavogi 

4 svefnherbergi 

Sérinngangur  -  Bílskúr 

Stutt í alla þjónustu, skóla og sundlaug

Borgarholtsbraut 35
200 Kópavogur

.       r

Verð: 48,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:00 - 17:30

Góð íbúð með bílskúr á Snorrabrautinni 
Íbúðin er 90,2 fm þriggja herbergja á 6. hæð 
í lyftuhúsi sem er skráð fyrir 55 ára og eldri, 
auk 26 fm bílskúrs  

innan íbúðar, þvottaaðstaða á baði  
Gott hjólastólaaðgengi að húsinu og íbúðinni 
Íbúðin snýr í áttina að Hallgrímskirkju  
Húsvörður   -   Laus við kaupsamning

Snorrabraut 56b
105 Reykjavík

.       

Verð: 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 17:00 - 17:30

íbúð 402

Falleg 108 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð  
í nýlegu lyftuhúsiBílastæðis í bílageymslu  
Suðvestur svalir  
Skemmtilega hönnuð íbúð og  
frábær staðsetningu  
Örstutt í iðandi mannlíf miðbæjarins

Stakkholt 4b
105 Reykjavík

.       

Verð: 57,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 17:15 - 17:45

íbúð 301

Glæsileg 4ra herbergja íbúð  
115,6 fm auk stæðis í bílageymslu 

Þrjú góð svefnherbergi 

Þvottahús innan íbúðar 

Glæsilegt eldhús með ekta  
stein í borðplötum

Lyngás 1D
210 Garðabær

.       

Verð: 110,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí  kl. 12:15 - 12:45

íbúð 1303
Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð  
fyrir 60 ára og eldri 
Tvö stæði í bílageymslu. 
Á 13 og efstu hæð með óhindruðu útsýni  
til sjávar og fjalla
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

Árskógar 6
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

.       

Verð: 69,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 16:45 - 17:30

Skemmtilegt raðhús á þremur hæðum  

Skráð stærð 218,8 fm auk bílageymslu  

Í kjallara er 2ja herbergja aukaíbúð  

Mjög falleg aðkoma og garður

Dalsel 5
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       r

Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:15 - 17:45

íbúð 302

 
bílskúr 148,9 fm á tveimur hæðum  
þar af er bílskúr 24,5 fm 

Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol 
19,8 fm útsýnissvalir til suðurs 

Sér þvottahús innan íbúðar

Frostafold 23
112 Reykjavík

.       

Verð: 64,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 18:00 - 18:30

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum við 

Húsið er alls 2134 fm

Fimm svefnherbergi 

Möguleiki á að loka alveg á kjallara  
og leigja út

Jófríðarstaðavegur 6
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 38,8 millj.

OPIÐ HÚS

Falleg 4ra herbergja íbúð að stærð 94,6 fm
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Nýtt gólfefni
Laus strax

íþróttamannvirki í göngufæri

Suðurvangur 12
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 30. maí kl. 18:00-18:30

Sérlega rúmgóð 2ja herb. horníbúð

Snyrtileg og björt 70,7 fm á efstu hæð

Sér eldhús með borðkrók, stór stofa

Nýlegt parket og allt ný málað

Laus strax

Hjaltabakki 6
109 Reykjavík

.       

Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 30. maí kl. 17:00-17:30

Falleg og talsvert endurnýjuð efri hæð
Frábært skipulag, miklir möguleikar
Eignin er skráð 95,2 auk rislofts
Skv. teikningu 3 svefnherbergi
Góður stigi kominn á risloft
Fallegur garður með sér verönd

Hólmgarður 20
108 Reykjavík

.       

Verð: 66,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 30. maí kl. 12:15 - 12:45

íbúð 402

Ný glæsileg 128,8 fm  
3ja herbergja endaíbúð á 4.hæð  
Afhendist fullbúin án gólfefna  
Stæði í bílageymslu  
Tvennar svalir til suðurs og til vesturs  
Ekta steinn á borðum og vandaðar 
innréttingar  -  Álklætt viðhaldslétt hús

Bæjarlind 9
201 Kópavogur

.       

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 18:00 - 18:30

Falleg og mjög vel skipulögð íbúð
Næst efsta hæð, alls 82,9 fm
Frábært innra skipulag
Gott opið stofu og eldhúsrými
Tvö góð svefnh., stæði í bílageymslu
Sér þvottahús, sólríkar svalir

Reiðvað 7
110 Reykjavík

.       

Verð: 55,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:30 - 18:00

íbúð 513
Tveggja herbergja lúxusíbúð  
Gengið inn af svölum í íbúð  
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra  
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar  
Bílastæði í lokaðri upphitaðri aðgangsstýrði 
bílageymslu - Þaksvalir á 6. og 7. hæð 

 
á 5. hæð 

Mýrargata 26
101 Reykjavík

.       

Verð: 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:00 - 17:45

Vel skipulögð 81 fm, 3ja herbergja 

Sér inngangur

Húsið virðist hafa fengið gott viðhald 

Frábær staðsetning

Bugðulækur 17 
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
sími: 663-851

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

.       

Verð: 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:00 - 17:45

3ja herbergja íbúð fyrir 63 ára og eldri

Falleg 108 fm útsýnisíbúð á 4.hæði 

Nýtt eldhús og ný tæki frá Eirvík 

Nýtt vandað parket frá Agli Árna á gólfum 

Þorragata 7
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

 

Heil húseign á frábærum stað í miðbænum 
sem er nánast öll endurnýjuð  
Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir  
og eina 2ja herbergja  
Heildarstærð er 184,1 fm auk óskráðs 
geymsluskúrs á baklóð  
Gott stigahús á milli hæða

89,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsgata 14

s. 697 9300

101 Reykjavík

Íbúð á 5 hæð - endaíbúð  

Stæði í bílageymslu  

Lyftuhús

42,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðagrandi

s. 775 1515

107 Reykjavík

Glæsilegt 331,4 fm einbýlishús
Eignin er mikið endurnýjuð 
Fimm svefnherbergi,  þrjár stofur,
þrjú baðherbergi 
Heitur pottur í garðinum 
Stutt í skóla og leikskóla

112,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðarás 7

s. 775 1515

110 Reykjavík

52 fm íbúða á jarðhæð með sérinngangi  
við Bergstaðastræti 52 
2ja herbergja íbúð 
- eldhúsinnréttingu vantar  

28,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bergstaðastræti 54

s. 775 1515

101 Reykjavík

Efri sérhæð og bílskúr
3 svefnherbergi, 
opið rými, stofa og eldhús 

65,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Krókavað 1

s. 775 1515

110 Reykjavík

Falleg íbúð 4-5 herb. skráð stærð 111,7 fm 
Íbúðin á annarri hæð, 1 íbúð á hæð  
Tvennar svalir, til austurs og suðurs úr stofu 
Íbúðinni fylgir 7,2 fm geymsla með  
glugga í kjallara. Verslun, skólar, þjónusta  
og menning í göngufæri  
Sigvaldi hannaði húsið, vinsæll hönnuður

54,6 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skaftahlíð 14

s. 845 8958

105 Reykjavík

Glæsilegt einbýli 320 m 
Aukaíbúð
Laust strax  
Frábært útsýni

132,5 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðavík 89

s. 897 0634

112 Reykjavík

Fín 4 herbergja 107 fm íbúð  
við Háaleitisbraut  
Þrjú góð svefnherbergi, 
þvottahús innaf eldhúsi  
Geymsla í kjallara

44,4 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háaleitisbraut 153

s. 778 7272

103 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð 
86 fm - suður svalir
Nýlegt baðherbergi 
Tvö góð svefnherbergi og stofa 

38,5 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stóragerði 10

s. 773 6000

108 Reykjavík

Til leigu 3000 fm atvinnubil með 
innkeyrsluhurðum í nýju atvinnuhúsnæði 

 
Lofthæð er um 8 metrar  
Möguleiki er á að setja gámaramp  

Tilboð óskast 

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856

270 Mosfellsbær

Falleg hæð ásamt rislofti  
Samtals 97 fm að stærð  
Þrjú svefnherbergi  
Tvískipt stofa  
Tvennar svalir

48,2 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 Reykjavík

Þrjár fullbúnar íbúðir

51,9 millj.Verð frá :

Íbúðir tilbúnar til afhendingar við kaupsamning

 
á votrýmum annars án gólfefna

Allar innréttingar sérsmíðaðar samkvæmt  
teikningu frá Brúnás að vandaðri gerði

Vönduð tæki í eldhús og baði

Íbúðunum fylgir stæði í bílakjallara

Íbúðirnar eru hinar vönduðustu, metnaðarfull  
og stílhrein hönnun 

Íbúðirnar afar bjartar og skipulag einstaklega gott

Staðsetning einstök, í nánd við iðandi  
og fjölbreytt borgarlíf

105 Reykjavík er nýbygging sem hýsir  
34 íbúðir auk lokuðum bílakjallara með 
þráðlausri fjarstýrinu

Mánatún 1

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. maí kl. 17:00 - 18:00



Bíldshöfði 16
110 REYKJAVÍK

Um er að ræða skrifstofu- og verslunar-
húsnæði á eftirsóttum stað við Bíldshöfða 
16. 

Fasteignin sem áður hýsti Vinnueftirlitið er 
1086,8 fm skrifstofu- og verslunarhúsnæði 
sem skiptist niður á tvær hæðir. Tveir inn-
gangar að sunnan- og að norðanverðu. 

Næg bílastæði og góð aðkoma að húsinu. 
Í heildina góð eign í rótgrónu hverfi sem 

bíður uppá mikla möguleika.  
Verð: 167 millj.

Flugstöð í Sauðlauksdal
451 PATREKSFJÖRÐUR

Um er að ræða fyrrum flugstöð sem var 
byggð árið 1983 og er 225 fm að stærð 
ásamt 40 fm vélargeymslu sem var byggð 
árinu seinna. 

Fasteignirnar standa á fallegum stað við 
aflagðan flugvöll Patreksfjarðar í Sauðlauks-
dal og neðan við Örlygshafnarveg í 
Vesturbyggð. Fasteignirnar sem standa á 
9.959 fm leigulóð þarfnast viðhalds. 

Verð: Tilboð 

Þverárdalur
541 BLÖNDUÓS

Um er að ræða steinsteypt 101,4 fm íbúðar-
hús ásamt 36,9 fm sambyggðri geymslu 
á lóðinni Þverárdalur í Húnavatnshreppi, 
Austur-Húnavatnssýslu. 

Fasteignirnar standa á fallegum stað 
í Þverárdal sem er rétt við Húnaver í 
Svartárdal. Vegaslóði liggur að fasteignu-
num frá þjóðvegi 1, Norðurlandsvegi inn 
Þverárdal. Fasteigninar sem eru á 5.500 fm 

leigulóð voru byggðar árið 1948 og þarfnast endurbóta. Möguleiki er fyrir kaupanda að 
leigja stærra land. Verð: Tilboð. 

Stóri-Bakki/Fél.rækt
701 EGILSSTAÐIR

Um er að ræða landspilduna, Stóri Bakki 
/ Félagsrækt, í Fljótsdalshéraði. Spildan er 
um 58 ha og að mestu ræktað land. 

Engin hús eru á landspildunni og enginn 
lögbýlisréttur, en landinu fylgir veiðiréttur 
í Jöklu án atkvæðaréttar í veiðifélagi. 
Aðkoma að spildunni er frá þjóðvegi 1 
um Hróarstunguveg á austurbakka Jöklu, 
en Hróarstunguvegur liggur í gegnum 

landspilduna sem er staðsett milli jarðanna Árbakka og Litla-Bakka.  Verð: Tilboð  

Staðarfell
371 BÚÐARDALUR

Um er að ræða fimm byggingar, samtals 
1293 fm að stærð, sem hýst hafa starfsemi 
SÁÁ frá árinu 1980. 

Staðarfell er í um 30 mínútna aksturs-
fjarlægð frá Búðardal. Fasteigninar sem 
hafa verið vel við haldið standa á 1,8 he 
leigulóð. 

Hér er á ferðinni einstakt tækifæri fyrir þá 
sem vilja leggja fyrir sig ferðaþjónustu á svæði sem er að mati margra einstakt á heimsvísu.  
Verð: Tilboð.

Sauðlauksdalur
451 PATREKSFJÖRÐUR

Um er að ræða 231,6 fm steinsteypt 
íbúðarhús á tveimur hæðum sem stendur á 
jörðinni Sauðlauksdalur í Vesturbyggð. 

Húsið sem var áður nýtt sem prestbústaður 
og byggt árið 1955. 

Fasteignin þarfnast endurbóta að utan 
sem innan og er til sölu með skilyrðum um 
endurgerð og endurbætur. 

Verð: Tilboð 

Efri Ey 2, hluti af Efri Ey 3
 880 KIRKUBÆJARKLAUSTUR

Um er að ræða ríkisjörðina Efri-Ey 2, og um 
53,7 % hluta af jörðinni Efri-Ey 3. Jarðirnar 
eru staðsettar í Meðallandi í Skaftárhreppi. 
Áætluð stærð þeirra 325 ha. Töluverður 
húsakostur er til staðar á jörðunum, m.a. 
gott 109 fm íbúðarhús og 259 fm fjáruhús 
sem eru í góðu ástandi. Skráð hlunnindi 
skv. Þjóðskrá Íslands sem og greiðslumark 
182,9 ærgildi. Jarðirnar eru seldar með því 
skilyrði að nýr eigandi taki upp fasta búsetu 
á jörðinni.  

Verð: Tilboð.

Strönd-Rofabær 
880 KIRKUBÆJARKLAUSTUR

Um er að ræða ríkisjarðirnar Strönd-Ro-
fabæ og Rofabæ 1. Jarðirnar eru staðsettar 
í Meðallandi í Skaftárhreppi. Jarðirnar 
eru samliggjandi og óskiptar og eru 
taldar vera samtals um 489 ha. Jörðunum 
fylgja greiðslumark 226,9 ærgildi og skráð 
hlunnindi skv. Þjóðskrá Íslands, sem eru 
æðarvarp og reki ásamt lax og silungsveiði 
með aðild að veiðifélagi Kúðafljóts.  
Á jörðinni Strönd er 125 fm íbúðarhús, 

byggt árið 1953. Jarðirnar eru seldar með því skilyrði að nýr eigandi taki upp fasta búsetu 
á jörðinni. Verð: Tilboð.

Nýrækt 1
570 FLJÓT

Um er að ræða 142,6 fm íbúðarhús ásamt 
71,3 fm hlöðu og 33,9 fm geymslu á 
lóðinni Nýrækt 1 í Fljótum, Skagafirði. 

Fasteignirnar standa á fallegum stað rétt 
ofan við gatnamót Siglufjarðarvegar og 
Ólafsfjarðarvegar í Fljótum og í næsta 
nágrenni við félagsheimilið Ketilás og 
verslunarhúsnæði Kaupfélags Skagfirðin-
ga í Fljótum. Fasteigninar sem standa á 
11.402 fm leigulóð þarfnast viðhalds og 
endurbóta. Verð: Tilboð.  

Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Birgisson 
í síma 530-1417 - birgiro@rikiskaup.is

Gísli Þór Gíslason 
í síma 530-1424 - gisli@rikiskaup.is

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

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL og heimasíðu Ríkiskaupa

Leifsgata 3, 101 Rvk. 
3JA + AUKAHERBERGI Í KJALLARA.

Björt, falleg og vel skipulögð 3ja her-
bergja íbúð á 3ju hæð ásamt herbergi 
í kjallara, samtals 100,4 fm. Parket og 
flísar á gólfum. Íbúðin er staðsett á 
frábærum stað í miðbænum, stutt í 
sund, skóla og alla þjónustu.  
Þetta er falleg íbúð á frábærum stað 
ásamt  aukaherbergi með fjölbreyti-
legum nýtingarmöguleikum.  
Verð 45,9 millj.

  Heiðarbyggð við Flúðir 
SUMARHÚS

Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á 
góðum stað nálægt Flúðum. Í húsinu 
eru tvö svefnherbergi auk svefnlofts. 
Pallur er á fjóra vegu með heitum 
potti. Húsið er með hitaveitu. Ca. 
11 fm. gott geymsluhús fylgir sem 
auðvelt væri að breyta í gestahús. Vel 
viðhaldin og vel skipulagður bústaður 
á frábærum stað.  
Verð 20,9 millj.

 Lyngmóar 10, 210 Garðabær
3JA HERB M/BÍLSKÚR.

Góð 96,8 fm 3ja herbergja íbúð á  
2.hæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt 16,2 
fm bílskúr, samtals 113 fm. Björt og 
opin íbúð  með tveimur rúmgóðum 
svefnherbergjum, baðherbergi, stofu 
og eldhúsi. Gott innra skipulag og 
mikið útsýni.  
Verð 48,5 millj.

Langavatnsvegur, Reykjavík 
1,5 HA. EIGNARLAND

15.000.- fm. ( 1,5 ha.) eignarland 
á fallegum stað við Langavatn sem 
er í göngufæri við Grafarholtið í 
Reykjavík. Á landinu er í dag gamalt 
sumarhús. Þetta er paradísarreitur 
innan borgarmarka, sannkölluð sveit 
í borg. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Tröllateigur 26, 270 Mos. 
EFRI HÆÐ, ST. Í BÍLAG.

Tröllateigur 26, Mósó, íbúð 201. 

Efri sérhæð í 4-býli með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu. Fjögur svefn-
herbergi. Parket og flísar á gólfum.  
Þvottahús innan íbúðar. Stórar 
suð-vestur svalir. Falleg lóð m/
leiktækjum.  

Verð 49,9 millj. 

Laus fljótlega.

 Sumarhús við Þingvallavatn. 
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús 
með gestahúsi á fallegum stað við 
Efristíg í þjóðgarðinum á Þingvöllum. 
Frábært útsýni yfir vatnið. Lóðin er 1 
hektara leigulóð.  Einstakt tækifæri 
til að eignast sumarhús í þessari 
náttúruparadís.  
Verð 19,8 millj.

Melabraut 9, 170 Seltjnes.
SÉRHÆÐ. 

Vel skipulögð, ca. 130 fm. miðhæð 
í fallegu húsi við Melabraut á 
Seltjarnarnesi. Íbúðin er með þremur 
svefnherbergjum, tveimur stofum og 
sólstofu ásamt eldhúsi og baði. Húsið 
er nýlega steinað og viðgert að utan 
og lítur vel út.  
Verð 59 millj.

Hringbraut 95, 101 Rvk, 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 29/5 KL. 17:15-18:00.

Mjög góð og uppgerð 71 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2.hæð (efstu) ásamt 
6,2 fm geymslu, samtals 77,2 fm. 
Aðkoma er frá Grandavegi. Yfirbyg-
gðar svalir í suður. Parket og flísar á 
gólfum. Opið úr eldhúsi inn í stofu. 
Laus við kaupsamning.  
Verð 40 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 29. maí  
kl. 17:15-18:00, verið velkomin. 

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

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups  

í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila 
ásamt stóru sérbýli og 300-500 fm atvinnuhúsnæði.

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

Þú finnur okkur á fold.is

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

Viðar Böðvarsson

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

Gústaf Adolf Björnsson 

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205  

Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS  miðvikudaginn 30. maí kl.17:30-18:00

Úlfarsbraut 42  113 Reykjavík

Verð: 88.900.000

Einstaklega vandað og glæsilegt parhús á 2. hæðum innst í götu með innbyggðum bílskúr. Húsið einkennist af falle-
gum, björtum stofum með miklu útsýni og vel búnu eldhúsi á efri hæð og vel skipulögðu fjölskyldurými á neðri hæð. 
Svefnherbergi eru 3 og fataherbergi innaf hjónaherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni í öllu húsinu og mikið lagt í 
fallega lýsingu inni sem úti. Staðsetning er góð og stutt í skóla og íþróttasvæði. 

Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 205,0 m2

Hólmasund 2-4  240 Grindavík

Verð: 14,9 – 58,8 millj.

Fasteignasalan TORG kynnir 18 iðnaðarbil á 
Hólmasundi 2, aðeins 9 bil eftir.

Byggingin er skráð iðnaðarhúsnæði, skrifstofur 
og geymslur á 2 hæðum.

Samkvæmt teikningum er heildarhúsinu 
skipt í 18 eignarhluta í þremur mismunandi 
stærðaeiningum en möguleiki er að sameina bil 
eða opna á milli bila og samtengja. 

Eigninni er skilað fullbúinni með salernis-
aðstöðu á jarðhæð og með góðu millilofti ýmist 
yfir hluta eða öllum gólffletinum. 

Húsið er reist úr stálgrind og með stál-
samlokueiningum úr völsuðu stáli með ein-
angrun á milli. Sökklar eru úr járnbentri stein-
steypu á þjappaðri fyllingu.

Lóð er skilað fullfrágenginni með malmikuðum 
bílastæðum. 

Eignirnar skilast fullbúnar í des 2018.
Stærð: 70,1-323,4 m2 

Þóra 
Fasteignasali

gsm: 822 2225

HAFÐU SAMBAND

Vatnsendablettur 722,4 og 5  203 Kóp 25.000.000

3 stórar og vel staðsettar byggingarlóðir í landi Vatnsenda, uppgefið verð er pr 
lóð.  Staðsetning lóðanna bíður upp á einstakt útsýni yfir vatnið og náttúruna 
í kring. Samkvæmt deiliskipulagi er heimilt að byggja allt að 400 fm einbýli á 
lóðunum.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 912-1.192 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. maí kl.17:30-18:00

Unufell 27    111 Reykjavík 34.900.000

Falleg og vel skipulögð 4ra herb íbúð á jarðhæð með sólskála og sérafnotareit í snyrtilegu 
fjölbýli. Björt og góð stofa, eldhús með hvítri innréttingu og beiki, þvottahús er innaf eld-
húsi, baðherbergi flísalagt, hvít innrétting og baðkar með sturtuaðstöðu, 2 barnaherbergi 
og rúmgott hjónaherbergi með góðum fataskápum. Stutt í skóla, verslun og þjónustu.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 99,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. makl 18.30-19.00

Orrahólar 7    111 Reykjavík 36.500.000

Mjög björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi með glæsilegu 
útsýni. Íbúðin er mikið endurnýjuð með fallegum innréttingum og rauðeikar parketi 
á gólfi. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar yfirbyggðar útsýnissvalir 
eru út frá stofunni í vestur. Húsið hefur fengið gott viðhald. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 93,2 m2        Bílageymsla    

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. maí. kl 17.30-18.00

Efstihjalli 3    200 Kópavogur 34.900.000

Vel skipulögð 4ra herb íbúð á 2.hæð (efstu hæð) í rólegri götu. Aðeins eru 6 íbúðir í 
stigaganginum. Í íbúðinni eru 3 svefnherb, rúmgóð stofa, eldhús, og baðherbergi með 
tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni fylgir nýtt harðparket  á öll rými nema baðherbergi. Húsið 
var málað og múrviðgert fyrir um 5 árum og þá var þak einnig yfrfarið og lagfær og skipt 
um allar rennur. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 79,1 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. maí kl 17.30-18.00

Andrésbrunnur 17    113 Reykjavík 49.900.000

Björt, falleg og rúmgóð 4ra - 5 herbergja íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði 
í þriggja bíla bílageymslu sem er lokuð. Stórar svalir eru út frá stofunni sem snúa í suður. 
Í íbúðinni eru þrjú svefnherbergi og góð geymsla með glugga og parketi sem nýtt er í dag 
sem auka herbergi. Innaf bílastæðinu er stór geymsluskápur. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4-5     Stærð: 119,1m2      Bílageymsla     

AÐEINS 9 

BIL EFTIR

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFas teignasalan  TORG    Garða torgi  5    210  Garðabær    www. fs torg . i s

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099



OPIÐ HÚS mánudagurinn 28. maí kl 17.30-18.00 

Falleg kjallaraíbúð á frábærum stað í Hlíðunum í Reykjavík. Um er að ræða 2ja herb 
íbúð skráð 64,7fm. Húsið hefur fengið gott viðhald m.a var skolp, dren og þakkantur 
endurnýjað árið 2000 og búið er að endursteina húsið fyrir allnokkrum árum. Stofan 
er rúmgóð, eldhús er með eldri innréttingu og innaf svefnherbergi er fataherbergi. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 64,7 m2

Drápuhlíð 18     105 Reykjavík 32.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með  sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og 
þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13  eru 5 til 6  hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem 
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG 
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

OPIÐ HÚS mánudagurinn 28. maí kl 18.30-19.00 

Mjög falleg, björt og góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með aflokaðri rúmgóðri timbur-
verönd og bílskúr. Íbúðin er í  góðu fjölbýli á frábærum stað í Lindahverfi Kópavogs. 
Samtals er eignin skráð 139,8fm og þar af er bílskúrinn 28,3fm. Svefnherbergin eru 3, 
þvottahús er innan íbúðar og stofa og eldshús rúmgóð og samliggjandi. Mjög góð aflokuð 
timburverönd fylgir eigninni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 139,8 m2

Galtalind 19     201 Kópavogur 56.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 30. mai kl 17.30-18.00 

Sjarmerandi  sumarbústaður á frábærum stað í Eílífsdal í Kjósinni ca 30 mín keyrsla frá 
höfuðborginni.  Rafmagn og kalt vatn er í húsinu og falleg timburverönd, mjög gróið og 
fallegt land. Sumarbústaðarsvæðið er lokað með hliði sem þarf að hringja í til að komast 
inn. Bústaðurinn skiptist í alrými með eldhúsinnréttingu og stofu, baðherbergi (án sturtu) 
og svefnloft. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 39,8 m2

Hlíð 4      276 Mosfellsbær 11.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. maí kl 18.30-19.00

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð 5 herb íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli í Smárahverfi 
Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 107,9fm, svefnherbergin eru 4 og öll með 
fataskápum. Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók við glugga. Staðsetningin er frábær 
þar sem göngufæri er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði og alla þjónustu í Smáralindinni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 107,9 m2

Lautasmári 49     201 Kópavogi 51.800.000

OPIÐ HÚS mánudagurinn 28. maí kl 17.30-18.00

Vesturvallagata 5    101 Reykjavík 34.500.000

Sjarmerandi  og vel skipulögð, 3 herbergja íbúð við Vesturvallagötu 
5, 101 Reykjavík.  Íbúðin skiptist í hol, gott alrými eldhús og stofu,tvö 
svefnherbergi (annað herbergið er skráð sem geymsla á teikningu) 
og baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni tilheyrir 
sérmerkttur afnotareitur á lóðinni. Gengið er inn í íbúðina í gegnum 
lokað port og sérinngangur í íbúðina. Íbúðin er lítið niðurgrafin frá 
götu.  Góður lokaður garður. Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
miðbæinn og í flesta þjónustu. Íbúðin getur losnað fljótlega.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 66,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. maí kl.17:30-18:00

Ljósakur 9     210 Garðabæ 109.500.000

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm 
þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var 
unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. 
Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi. Fallegt baðherbergi er inn af 
master-svefnherb., m/tvöfaldri sturtu og glæsilegri innréttingu. Öll blöndunartæki 
frá Vola. Stórt fataherbergi. Svefnherbergi við forstofu, innréttað sem skrifstofa. 
Einnig er sjónvarpsherbergi, gestasnyrting, þvottaherbergi og bílskúr. Stigin á milli 
hæða er sérstaklega fallegur með svarti steypu á þrepum. Á annari hæð er aðal-
rýmið. Eldhúsið er með stórri L-laga eyju, Silestone kvartssteinn á borði. Miele 
tæki, s.s. tveir ofnar og háfur. Gaggenau helluborð. Tvöfaldur innbyggður ísskápur 
og innbyggð Miele uppþvottavél. Borðstofa og stofa með fallegu útsýni, ásamt 
útgengi út á 50 fm suður-þaksvalir.      
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 223,1 m2      

GLÆSILEG SVEITAVILLA Í SKORRADAL

Hvammsskógur 43    311 Borgarnesi 89.900.000

Glæsilega sveitavillu á eignarlóð. Mikið útsýni úr húsinu yfir vatnið 
og til fjalla. Um er að ræða samtals 177 fm sveitavillu með afgirtri 
verönd m/heitapotti, byggt 2008 og endurgert frá grunni og stækkað 
árið 2017. Að auki eru u.þ.b. 40 fm geymslupláss. Allt húsið er með 
vandaðar innréttingar, vönduð tæki og gólfefni. Húsið skiptist í 4 svef-
nherbergi, tvö baðherbergi, sauna, sjónvarpsstofu, borðstofu, eldhús 
og stofu. Að auki er sólpallur í kringum húsið og um 98fm afgirtur 
sólpallur austan megin við húsið með heitapott. 
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 177 m2      

OPIÐ HÚS mánudagurinn 28. maí kl 17.30-18.00

Haustakur 4     210 Garðabæ 66.900.000

Falleg, björt og rúmgóð  íbúð á efstu hæð (2 hæð frá inngangi) á 
þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Um er að ræða 140,1fm eign og 
þar af er geymsla 17,1fm með glugga. Húsið er viðhaldslétt og 
álklætt að mestu. Sérinngangur er af svölum. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hjónaherbergi ,tvö rúmgóð barnaherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, borðstofu og stofu. Úr stofu er gengið út á 
rúmgóðar suðursvalir með Frábæru útsýni..   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 139,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. maí kl 17:00-17:30

Sóltún 11    105 Reykjavík 57.900.000

Falleg 3ja herbergja íbúð á 4.hæð ásamt stæði í bílageymslu í lyftuhúsi við Sóltún 
í Reykjavík. Íbúðin er 109.2 fm samkvæmt þjóðskrá Íslands. Skiptist í forstofu, 
baðherbergi, stofu, borðstofu, opið eldhús, 2 svefnherbergi, þvottahús og geymslu í 
sameign. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 109.2 m2      

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

Lilja
Sölufulltrúi

663 0464

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Helluvað 9 
Opið hús mánudaginn 28. maí, frá 17:15 - 17:45. 
Falleg, björt og vel skipulögð  3ja herbergja 96,4 fermetra íbúð á 
jarðhæð ásamt sér bílastæði í upphitaðri og lokaðri bílageymslu.  Íbúðin 
er með fallegt útsýni yfir að Bláfjöllum . Sólpallur út frá stofu (hægt að 
gera 50 fm pall). Verð 44,5 millj. 

Ljósheimar 10
Opið hús mánudaginn 28. maí, frá 17:00 - 17:30. 
Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi, 
98,2 fm. Lýsing. Forstofa, þvottahús, gangur, eldhús, tvær samliggjandi 
stofur, svalir, tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymsla í kjallara. 
Húsvörður í blokkinni. Íbúðin hefur verið í eigu stéttarfélags í 30 ár og 
var tekin í gegn að innan 2009. Mjög góð umgengni og gott viðhald. 
Verð 43,9 millj.

Sílakvísl 11
Opið hús þriðjudainn 29. maí frá kl. 18:00 -18:30. 4ra til 5 herb. 
100,4 fm íbúð á efri hæð og rishæð með sérinngangi á þessum vinsæla 
stað við Sílakvísl, Ártúnsholti, sérmerkt bílastæði.  
Lýsing, neðri hæðin: forstofa, hol, w.c., eldhús, borðstofa, stofa og 
stórar suðursvalir, efri hæðin: Baðherbergi, hjónaherbergi og tvö barna-
herbergi. Efra ris: Opið rými.  
Verð 46,9 millj. 

3ja herbergja 4ra herbergja 4ra-5 herbergja

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
sími 895 1098

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali
sími 896 2953

Vallakór 6Vallakór 6

Opið hús í dag frá kl. 17-18. 
Heimili fasteignasala kynnir Vallakór 6 í Kópavogi sem er sex til tíu hæða fjölbýlishús 
með 72 íbúðum ásamt kjallara þar sem er bílageymsla og önnur sameign. 

Allar íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með parketi og flísum á gólfum. Einnig fylgja öllum 
íbúðum AEG ískápur og uppþvottavél. Í húsinu eru þrjár lyftur og tvö stigahús. 

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu og sumum stærri íbúðum fylgja tvö stæði. 

Öllum íbúðum fylgja stórar svalir og margar þeirra með stórbrotnu útsýni.  
Húsið er klætt að utan og því viðhaldslítið. Íbúðirnar eru til afhendingar í júní 2018. 
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja og eru 80 til 127 fm að stærð.  
Verð frá 43,9 milljónir.

Allar frekari upplýsingar veittar á skrifstofu 
Heimili fasteignasölu, sími 530 6500. 

OPIÐ HÚS

VIÐBÓTARHÚSNÆÐISLÁN

Kynntu þér tækifærin á framtidin.is

LÁTUM DÆMIÐ 
GANGA UPP



HOLTSVEGUR 27 – 10 GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR – URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ

Hraunhamar kynnir í einkasölu 10 íbúða fjölbýlishús. Glæsilegt útsýni, lyfta, 
gott aðgengi og rúmgóðar svalir. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum,  
eru til afhendingar í júní 2018. Fullbúin sýningaríbúð

Frágengin lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Húsið er viðhaldslétt. Fimm 
hæða, penthouse íbúð á efstu hæðinni. Á jarðhæð eru geymslur, bílageymslur 
og 3 bílskúrar. Verð frá 54,9 millj. 

Stærð 98-163 fm. Sjá teikningar og myndir inná www.hraunhamar.is

 

Stofnað  
1983

Nánari upplýsingar veita:

 
698-2603, hlynur@hraunhamar.is

 
893-2233, helgi@hraunhamar.is

 
892-9694, hilmar@hraunhamar.is 

Fullbúin sýningaríbúð

5
ÍBÚÐIR

SELDAR

Runólfur Gunnlaugsson 
viðsk.fr. 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
viðsk.fr. MBA  
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Fosshóll – Gistihús við Goðafoss

Gistihúsið Fosshóll stendur við þjóðveg 1 við náttúruperluna Goðafoss. Þar hefur verið rekin gisti- og veitingasala frá árinu 1927. Á Fosshóli eru 23 
herbergi í þremur byggingum sem rúma samtals yfir 50 gesti. Veitingarstaður er í aðalbyggingunni og tekur um 60 manns í sæti. Húsakostur er alls 997 
fm og almennt í góðu ástandi, innan sem utan. Eignarland er um 7,4 hektarar við þjóðveg 1 og að Skjálfandafljóti. Einnig fylgja rúmlega 50 hektarar 
af erfðafestulandi.   Rekstur hefur gengið vel undanfarin ár og skilað góðri afkomu. Herbergjanýting hefur verið mjög góð og fjölga mætti herbergjum 
verulega. Með opnun Vaðlaheiðarganga styttist vegalengdin til Akureyrar til muna og um möguleikar á heilsársstarfsemi aukast. Hér er í boði mjög 
áhugaverður kostur sem býr yfir óþrjótandi möguleikum. Hér má sjá myndband frá staðnum : https://youtu.be/97k1cKhXmzo
Verð 170 m.  Nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 698 6919



SÍÐUMÚLI - LEIGA
TIL LEIGU 3 SKRIFSTOFUHERBERGI Á SÖMU 
HÆÐ. EINSTAKLINGS - FYRIR TVO OG FYRIR 

ÞRJÁ AÐILA. 

VERÐ FRÁ KR. 45Þ. MEÐ ÖLLU.

UPPL. Í HAUKUR@FASTIS.IS EÐA 822-4850. 

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Prestastígur 11, 
íb.103, sem er fjöl-
býlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 4ra 
herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
fjölbýlishúsi með lyftu. Íbúðin er 
107,3 fm að stærð ásamt stæði í bílageymslu.  
Ásett verð búseturéttarins er kr. 11.000.000.  
Mánaðargjöldin eru um kr. 203.000-

Víðigerði 7, sem er 
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja parhúsi ásamt 
bílskúr. Íbúðin er 81 fm að 
stærð og bílskúr 28,3 fm, 

samtals 109,3 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.000.000.  
Mánaðargjöldin eru um kr. 176.000-

Skipastígur 6, sem er 
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja parhúsi ásamt 
bílskúr. Íbúðin er 76,2 fm að 
stærð og bílskúr 24,3 fm, 
samtals 100,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 15.000.000.  
Mánaðargjöldin eru um kr. 113.000-

Lóuland 1, sem er par-
hús í Garði
Til sölu er búseturéttur í 4ra 
herbergja parhúsi ásamt 
bílskúr. Íbúðin er 105,1 fm að 
stærð og bílskúr 30,6 fm sem 

gera samtals 135,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 10.700.000.  
Mánaðargjöldin eru um kr. 167.000-

Miðnestorg 3, íb.301, 
sem er fjölbýlishús í 
Sandgerði
Til sölu er búseturéttur í eins 
herbergja íbúð ásamt svefnkró-
ki. Íbúðin er 73,6 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 3.000.000.  
Mánaðargjöldin eru um kr. 117.000-

Grænlandsleið 44, sem 
er tvíbýlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð ásamt bílskúr. 
Íbúðin er 94,2 fm stærð og 
bílskúr 23,5 fm sem gera 

samtals 117,7 fm. 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 21.000.000. 
Mánaðargjöldin eru um kr. 175.000-

Stekkjargata 41, sem er 
parhús í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 4ra 
herbergja íbúð ásamt bílskúr. 
Íbúðin er 104,6 fm að stærð 
og bílskúr 30,1 fm sem gera 
samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.000.000. Mánaðargjöldin eru 
um kr. 205.000-

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskost-
naður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, 
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar 
sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð 
hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 7. júní n.k. kl.13.
Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 552-
5644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.

Búmenn hsf
Húsnæðissamvinnufélag
Lágmúla 7
108 Reykjavík
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Fagrihjalli 46
200 KÓPAVOGUR

Fallegt og vel staðsett parhús að 
Fagrahjalla 46. Eignin er staðsett 
innst í botnlanga með sólríkum 
timburpöllum og fallegu útsýni. 

STÆRÐ: 222,1 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 6

 79.800.000 

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Löggiltur fasteignasali 
Hdl

  696 0226 
  thorsteinn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    28. maí 17:30 – 18:00

DUGGUVOGUR, 104 REYKJAVÍK

Borg fasteignasala 519-5500 kynnir til sölu þrjú  
atvinnu og iðnaðarhúsnæðabil við Dugguvog í 
Reykjavík. Bilin skiptast í eftirfarandi bil:

491,2 fermetra á einni hæð Húsnæðið er tvískipt, 
í fremri hlutanum er ca 250 fm verkstæðishús sem 
er nýtt í dag undir sprautuverkstæði og í bakhluta 
er lager og skrifstofuhúsnæði. Verð 39,6M.

165,1 fermetra iðnaðar og lagerhúsnæði á jarðhæð 
við Dugguvog í Reykjavík. Húsnæðið er á einni hæð 
og skiptist í sal með innkeyrsluhurð ca 3,1 m. 
Verð 39,6M.

180,0 fermetra iðnaðarhúsnæði á einni hæð við 
Dugguvog í Reykjavík. Húsnæðið skiptist í stóran 
sal með innkeyrsluhurð 3,1 metra. Verð 43.2M.

Brandur 
Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
897 1401
brandur@fastborg.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS



Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir  Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast
3-4 herb. íbúð óskast sem 
fyrst á höfuðb.sv, skilvísar 
greiðslur,meðmæli ef óskað er.Uppl. 
s: 8925690 eða annast@landspitali.
is

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði
Bjart snyrtilegt 350 m2 
iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. 
Stór vinnusalur, stórt eldhús, 
kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 
210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696-
7254 + 660-1060

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 

SÍMI 555-3464
Þarftu þitt pláss? Við erum með 
nóg af því. Allt að 20% afsláttur. 

www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði
Gröfumaður óskast, aðeins vanir 
menn. Einnig verkamenn og 
bílstjórar, vanir jarðvinnu. Uppl. í s. 
8970731

 Atvinna óskast

SMIÐIR - VERKAMENN 
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 
780 1444

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. |  SÍMI 419 9000  |  info@handafl.is  |  handafl.is
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Sími 590 5000 / Audi.is
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FRJÁLSAR Íslendingar munu eiga 
þrjá fulltrúa á lokamóti NCAA, 
bandaríska háskólaíþróttakerfisins, 
í frjálsum íþróttum. Þetta varð ljóst 
eftir að Sindri Hrafn Guðmundsson 
tryggði sér þátttökuseðil í spjót-
kasti. 

Tryggði hann sér um leið þátt-
tökurétt á Evrópumeistaramótinu í 
Berlín í ágúst en fyrst keppir hann í 
Bandaríkjunum. 

Fyrir höfðu Hilmar Örn Jónsson, 
í sleggjukasti, og Hlynur Andrésson, 
í hlaupum, tryggt sér þátttökurétt. 

Hlynur tryggði sér þátttöku-
rétt og bætti um leið 15 ára gamalt 
Íslandsmet í 3000 metra hlaupi á 
laugardaginn en hann er nú methafi 
í 3.000 metra hlaupi, 10.000 metra 
hlaupi og 3.000 metra hindrunar-
hlaupi. – kpt

Þrír Íslendingar í 
lokamót NCAA

FÓTBOLTI Fulham kom í veg fyrir að 
Birkir Bjarnason og félagar í Aston 
Villa kæmust upp í ensku úrvals-
deildina á nýjan leik en Fulham 
vann 1-0 sigur í umspilsleik liðanna 
á Wembley um helgina. Eru Ful-
ham-menn því komnir aftur upp í 
ensku úrvalsdeildina eftir fjögur ár 
í Championship-deildinni.

Birkir sat á bekknum allan leik-
inn og kom ekkert við sögu. Einn 
Íslendingur er í herbúðum Fulham 
en það er Jón Dagur Þorsteinsson 
sem hefur verið að gera góða hluti 
með varaliði félagsins. – kpt

Fulham upp í 
efstu deild á ný

FÓTBOLTI Guðlaugur Victor Pálsson 
leiddi lið sitt til sigurs í bikarkeppn-
inni í Sviss í gær á fyrsta ári sínu í 
herbúðum FC Zürich. Þeir lögðu ný-
krýnda meistara Young Boys að velli 
2-1 þrátt fyrir að leika manni færri 
stærstan hluta seinni hálfleiks. 

Leikurinn fór fram á heimavelli 
Young Boys en Zürich náði að halda 
út og fara með sigur af hólmi eftir 
að Young Boys minnkaði muninn á 
lokamínútunum.

Strax gerður að fyrirliða
Guðlaugur Victor var skiljanlega 
himinlifandi þegar Fréttablaðið 
náði í hann eftir leik en þetta er fyrsti 
titill hans á ferlinum. Umboðsmaður 
hans, Magnús Agnar Magnússon, 
benti á að hann væri fyrsti íslenski 
fyrirliðinn sem tæki við bikar í tíu ár.

„Tilfinningin var meiriháttar, það 
var frábært að fá að upplifa að taka 
við fyrsta titlinum sem atvinnu-
maður. Þetta var afar erfiður leikur, 
við lékum lengi einum manni færri 
og þeir lágu á okkur eftir að þeir 
minnkuðu muninn en við stóðumst 
það. Tilfinningin þegar dómarinn 
flautaði af var eiginlega bara mögn-
uð,“ segir Guðlaugur og bætir við:

„Þetta voru algjör óþarfa spjöld 

sem Sarr fékk en við héldum góðu 
skipulagi, gáfum þeim fá tækifæri 
og í raun er bara sætara að hafa náð 
að halda þetta út eftir að hafa verið 
einum færri svona lengi. Svo hjálp-
aði það ekki að leikurinn fór fram á 
þeirra heimavelli á gervigrasi en við 
sýndum að það skipti okkur engu 
máli.“

Guðlaugur kom til Sviss frá Esbjerg 
fyrir tímabilið en hann var gerður 

að fyrirliða eftir aðeins sex mánuði.  
Hefur hann því borið fyrirliðabandið 
í Danmörku, Svíþjóð og Sviss.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég er í 
liði sem er að berjast um titla og mér 
líður afar vel hér. Ég fékk fyrirliða-
bandið eftir aðeins sex mánuði sem 
var mikill heiður. Mig hefur dreymt 
um að vinna titla síðan ég var lítill 
strákur og það var frábært að ná að 
vinna sinn fyrsta titil og bæta honum 

við á ferilskrána. Með því kemur sæti 
í Evrópudeildinni sem er spennandi 
verkefni.“

Líður vel í Sviss
Guðlaugur Victor hefur komið sér 
vel fyrir í Sviss en orðrómur hefur 
heyrst um áhuga frá Þýskalandi. 
Hann segir að tilboðin þurfi að vera 
afar freistandi til að hann skoði þau..

„Ég hef heyrt einhverjar sögu-
sagnir. Það er alltaf gaman að heyra 
af þeim en ég er mjög ánægður hér. 
Við erum að fara í Evrópukeppni 
sem verður afar spennandi, svo líður 
mér afar vel hérna. Zürich er frábær 
borg og Sviss fallegt land. Það þarf 
eitthvað mjög mikið til að ég íhugi 
að fara héðan.“

Hann var ekki valinn í 23 manna 
hóp Heimis Hallgrímssonar fyrir HM 
í Rússlandi en hann var síðast kall-
aður í landsliðið í ársbyrjun 2017.

„Að sjálfsögðu vonaðist maður 
eftir kallinu, það er markmið allra 
knattspyrnumanna að spila fyrir 
þjóðina sína. Maður hugsaði auð-
vitað út í það hvort ég ætti tækifæri, 
sérstaklega þar sem ég átti mjög gott 
tímabil, en því miður kom kallið 
ekki,“ segir Guðlaugur að lokum.
kristinnpall@frettabladid.is

Mikill heiður að vera gerður að 
fyrirliða strax á fyrsta árinu
Guðlaugur Victor Pálsson tók við bikarmeistaratitlinum í Sviss sem fyrirliði FC Zürich um helgina. Er þetta 
fyrsti titill hans á ferlinum en liðið lagði meistarana að velli á heimavelli þeirra í úrslitunum. Hann hefur 
heyrt af áhuga liða frá Þýskalandi en segir að það þurfi að vera afar spennandi til að hann skoði það.

Guðlaugur Victor fagnar titlinum í leikslok í gær. NORDICPHOTOS/AFP.



FÓTBOLTI Real Madrid undir stjórn 
Zinedine Zidane komst í sögubæk-
urnar í fyrra þegar liðinu tókst að 
verja titilinn í Meistaradeild Evrópu, 
fyrst allra liða. 

Þeir gerðu gott betur en það og 
unnu keppnina þriðja árið í röð 
um helgina og urðu um leið fyrsta 
liðið í 42 ár sem nær að vinna þessa 
sterkustu keppni heims þrjú ár í röð.

Bayern München fór alla leið og 
vann Evrópukeppni meistaraliða 
þriðja árið í röð árið 1976 en Bæj-
arar þurftu aðeins að leika níu leiki 
í keppninni það árið, þar á meðal 
tvo gegn Real Madrid, áður en sigur 
gegn Saint-Etienne í úrslitunum 
kom titlinum aftur til Bæjaralands.

Torsótt leið í úrslitaleikinn
Efasemdaraddir heyrðust um Real 
Madrid meðan á tímabilinu stóð. 

Aðeins annað sæti í riðlakeppn-
inni og svo gott sem úr leik í deildar-
keppninni heima fyrir um áramót-
in, en gæðin í liðinu skiluðu því til 
Kænugarðs. 

Það verður ekki sagt að leiðin í 
úrslitaleikinn hafi verið auðveld, 
annað sæti í einum erfiðasta riðli 
keppninnar skilaði þeim einvígi 
gegn PSG í 16-liða úrslitum.

Eftir að hafa bundið enda á 

drauma Parísar-manna biðu ítölsku 
meistararnir í Juventus sem Real 
Madrid marði sigur á og sendi úr 
keppninni annað árið í röð.  

Í undanúrslitunum beið þýska 
stálið, Bayern München, sem virtist 
óstöðvandi í þýsku deildinni undir 
stjórn Jupp Heynckes. Þrátt fyrir 
það höfðu Madrídingar kunnáttuna 
til að klára svona einvígi og fóru í 
úrslitaleikinn. 

Voru þeir búnir að senda meistara 
Frakklands, Ítalíu og Þýskalands úr 
keppninni þegar kom að úrslita-
leiknum þar sem þeir mættu einu 
af fjórum toppliðum Englands.

Engin miskunn á þessu stigi
Þegar komið er að úrslitaleiknum 
má ekkert út af bregða ef lið ætla að 
vinna titilinn, því fékk Liverpool að 
kynnast. 

Eftir að hafa misst Mohamed 
Salah af velli vegna meiðsla var 
búið að draga nokkrar tennur úr 
ógnvekjandi sóknarleik liðsins. 
Mátti liðið því ekki við því að gefa 
Madrídingum mörk.

Bítlaborgarmenn lentu undir 
þegar Karim Benzema nýtti sér 
hroðaleg mistök Loris Karius í 
marki Liverpool en voru fljótir að 
svara. Sadio Mane svaraði um hæl 

af stuttu færi eftir fast leikatriði og 
staðan var jöfn á ný. 

Þá munaði um að Madrídingar 
gátu kallað inn leikmenn á borð við 
Gareth Bale sem reyndist skilja liðin 
að á meðan Adam Lallana sem leysti 
Salah af hólmi náði engum takti.

Bale kom Madrídingum yfir með 
stórbrotnu marki, hjólhestaspyrnu 
frá vítateigslínunni stuttu eftir að 
hafa komið inn á, óverjandi fyrir 
markvörð Liverpool. 

Hann hætti ekki þar heldur bætti 
við marki skömmu fyrir leikslok 
með skoti af 35 metra færi sem 
Karius blakaði í netið. Aftur verða 
stór spurningarmerki sett við þýska 
markmanninn þar, þó að flökt hafi 
verið á boltanum á leiðinni. 

Tvenn mistök hjá markmanni 
Liverpool og Madrídingar náðu að 
refsa í bæði skiptin en það reyndist 
banabiti Liverpool-manna. Seinna 

markið kom þegar tíu mínútur voru 
til leiksloka og Madrídingar sett-
ust aftar og leyfðu leiknum hægt 
og bítandi að klárast. Liverpool-
menn með Mane fremstan í flokki 
reyndu að mása og blása en hús 
Real Madrid-manna stóðst allar til-
raunir Liverpool-manna á seinustu 
tíu mínútum leiksins.

Nýr stöðugleiki Madrídinga
Real Madrid hefur í gegnum tíðina 
átt það til að ana að hlutunum og 
að fá inn stórstjörnur í bílförmum. 
Undir stjórn Zidane hefur Madríd-
ingum tekist að skapa vel smurða 
vél sem þekkir hvað þarf til að vinna 
slík einvígi. Þekkja leikmenn hlut-
verk sín vel og gæðin eru það mikil 
að fá lið standast þeim snúning. 

Tefldi hann fram sama byrjunar-
liði gegn Liverpool og hóf úrslita-
leikinn fyrir ári en það er aðeins í 
annað skiptið í sögu keppninnar 
sem það gerist. Ef farið er ári lengra 
til baka kemur í ljós að aðeins tvær 
breytingar áttu sér stað frá því að 
fyrsti titillinn af þremur vannst.

Miðvörðurinn Pepe er farinn 
frá félaginu og tók Raphael Varane 
stöðu hans ásamt því að Bale þurfti 
að sætta sig við sæti á varamanna-
bekknum undanfarin tvö ár eftir að 

hafa byrjað úrslitaleikinn 2016.
Annars voru níu af þeim ellefu 

sem byrjuðu leikinn gegn Atletico 
Madrid árið 2016 í Mílanóborg í 
byrjunarliði Madrídinga um helg-
ina.

Það gæti verið komið að kyn-
slóðaskiptum hjá Madrídingum og 
tími til að breyta. Bale og Ronaldo 
gáfu báðir misvísandi skilaboð 
um framtíð sína í viðtölum eftir 
leikinn. Í Madrídarborg þykir ekki 
ásættanlegt að horfa á eftir spænska 
meistaratitlinum til Barcelona og 
fær Zidane eflaust úr djúpum vösum 
að moða í sumar við að styrkja leik-
mannahópinn til að gera atlögu að 
þeim fjórtánda um leið. 

Sigursæll Zidane
Zidane tók við liði Real Madrid eftir 
að Rafa Benitez var rekinn í janúar 
2016 en það er óhætt að segja að þar 
hafi hafist ný gullöld hjá sigursæl-
asta félagi keppninnar og spænsku 
deildarkeppninnar.

Hefur hann stýrt liðinu í 875 
daga en á þeim tíma hefur liðið 
unnið níu titla af þeim þrettán sem 
í boði voru. Reiknast það sem titill 
á 97 daga fresti eða rúmlega þriggja 
mánaða fresti sem er stórkostlegt 
afrek. kristinnpall@frettabladid.is

Madrídingar bera af í sterkustu keppni      
Real Madrid vann sinn 13. meistaradeildartitil um helgina með því að leggja Liverpool að velli 2-1 í úrslitaleiknum í Kænugarði. Eru                    
sælastir í þessari keppni en AC Milan stendur þeim næst með sjö titla. Á þremur árum undir stjórn Zinedine Zidane hafa Madrídingar                

Hetjan Gareth Bale fagnar í forgrunni myndarinnar en í bakgrunni sést Loris Karius á grúfu stuttu eftir að hafa gert mistök sem endanlega innsigluðu sigur Madrídinga. Var þetta þrettándi meistaratitill                     

Ég veit að mistök 

mín kostuðu tvö 

mörk og ég brást stuðnings-

mönnum Liverpool. Ég bið 

alla hjá Liverpool afsökunar.

Loris Karius

2 8 .  M A Í  2 0 1 8   M Á N U D A G U R16 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



 
Keflavík - ÍBV 1-3 
0-1 Sindri Snær Magnússon (18.), 0-2 
Sigurður Grétar Benónýsson (69.), 1-2 Lasse 
Rise (72.), 1-3 Sindri Snær (89.). 
 
KR - KA 2-0 
1-0 Björgvin Stefánsson (44.), 2-0 Kennie 
Knak Chopart (59.). 
 
Víkingur R. - Fjölnir 1-2 
0-1 Þórir Guðjónsson (7.), 0-2 Almarr 
Ormarsson (25.), 1-2 Alex Freyr Hilmarsson 
(87.). 
 
Stjarnan - Grindavík 1-1 
0-1 René Joensen (32.), 1-1 Guðmundur 
Steinn Hafsteinsson (79.). 
 
Valur - Breiðablik 2-1 
0-1 Aron Bjarnason (13.), 1-1 Patrick Peder-
sen (62.), 2-1 Ólafur  Karl Finsen (88.). 

Efri
Breiðablik 11
Grindavík  11
FH 10
KR 9 
Fjölnir 9 
Valur 9 
 

Neðri 
Stjarnan  7
Fylkir  7
Víkingur R.  6
KA 5 
ÍBV 5 
Keflavík 2

Nýjast

Pepsi-deild karla

@pepsimorkin

Í KVÖLD 21:15

 
FH - Þór/KA 1-4 
0-1 Sandra Stephany Mayor Gutierrez (13.), 
0-2 Arna Sif Ásgrímsdóttir (43.), 0-3 Sandra 
Mayor (51.), 0-4 Andrea Mist Pálsdóttir (55.), 
1-4 Marjani Hing-Glover (84.).

Pepsi-deild kvenna

 
Real Madrid - Liverpool 3-1 
1-0 Karim Benzema  (51.), 1-1 Sadio Mane 
(55.), 2-1 Gareth Bale (64.), 3-1 Bale (83.). 

Meistaradeild Evrópu, úrslit

ÍSHOKKÍ Las Vegas gengur undir 
hinum ýmsu nöfnum, borg synd-
anna, borg ljósanna, höfuðborg veð-
mála og leikvöllur Bandaríkjanna. 
Hingað til hefur borgin ekki haft 
mikil tengsl við íþróttir, þar til nú. 

Í miðri eyðimörkinni, þar sem 
20 sentímetra snjókoma setti sam-
félagið á hliðina fyrir tíu árum, er 
skyndilega búið að stofna íshokkí-
liðið Vegas Golden Knights. 

Þykja þeir líklegir til að vinna 
Stanley-bikarinn á fyrsta ári sínu 
eftir stofnun enda með heima-
vallarrétt í úrslitaeinvíginu gegn 
Washington Capitals. 

Er þetta í fyrsta sinn í 38 ár sem lið 
kemst í úrslitakeppnina í íshokkíi á 
fyrsta ári sínu og fyrsta sinn í fimm-
tíu ár sem lið kemst í úrslitaleikinn 
á fyrsta ári sínu.

Það er ekki aðeins í íshokkíinu 
sem Las Vegas er að skjótast fram á 
sjónarsviðið í bandarísku íþróttalífi 
en nýlega hófst fyrsta tímabil Las 
Vegas Aces í WNBA-deildinni. 

Þá eru tvö ár í að nýr völlur Raid-
ers-manna í NFL-deildinni verði 
opnaður  í eyðimörkinni og að þeir 
flytji sig um set frá Oakland yfir til 
Las Vegas. 

Hér áður fyrr höfðu eigendur 
liða í stóru íþróttadeildum Banda-
ríkjanna áhyggjur af freistingum 
sem biðu leikmanna í borginni. 
Vandræði myndu fylgja því að leika 
reglulega í Las Vegas en íshokkí-
liðið hefur sýnt að það er hægt að 
reka íþróttafélög í borg syndanna.

Nýliðarnir komnir alla leið
Bandaríska deildarkerfið í íþrótt-
um tryggir það að þegar ný lið eru 

stofnuð fái þau greiðan aðgang að 
góðum leikmönnum til að geta teflt 
fram samkeppnishæfu liði.

Fengu forráðamenn annarra liða 
að velja nokkra leikmenn í sínum 
herbúðum sem væru ósnertan-
legir. Eftir það fengu forráðamenn 
Vegas Golden Knights að velja sér 
leikmenn úr herbúðum andstæð-
inganna. 

Þar náðu þeir í burðarása liðs-
ins og bættu svo við ungum og 
efnilegum leikmönnum í árlegu 
nýliðavali deildarinnar. Þrátt fyrir 
það var talið svo gott sem ómögu-
legt að Golden Knights myndi fara 
í úrslitaleikinn á fyrsta ári sínu enda 
fimmtíu  ár síðan lið komst í úrslitin 
á fyrsta ári sínu eftir stofnun.

Í aðdraganda fyrsta leiks 

tímabilsins og fyrsta leik liðsins 
var framið voðaverk í borginni. Alls 
létust 58 manns og 851 særðist í 
skotárás rúmum kílómetra frá höll-
inni sem Golden Knights leikur í. 

Gerðist það aðeins nokkrum 
dögum fyrir fyrsta leikinn og var 
athyglin skiljanlega á allt öðrum 
stað en á hokkívellinum í frumraun 
Golden Knights. Hokkíliðið sam-
einaði íbúa borgarinnar með góðu 
gengi en níu af fyrstu tíu heimaleikj-
unum unnust.

Var alltaf beðið eftir því að liðinu 
myndi fatast flugið en því hefur tek-
ist að standast öll áföll tímabilsins 
til þessa og skyldi engan undra að 
það ynni stærsta bikar bandarískra 
íþrótta, Stanley-bikarinn, á næstu 
dögum.  kristinnpall@frettabladid.is

Borg syndanna að 
breytast í íþróttaborg
Las Vegas sem hefur verið þekkt fyrir sól, spilavíti, skemmtanalíf, og annað 
þvíumlíkt er skyndilega komin með íþróttalið í íshokkí í fremstu röð og fleiri á 
leiðinni. Íshokkíliðið hefur sameinað borgarbúa eftir skotárásina á síðasta ári.

Leikmenn Vegas Golden Knights fagna deildarmeistaratitlinum á svellinu á 
dögunum en Stanley-bikarinn er skammt undan. NORDICPHOTOS/GETTY

    heims
             Madrídingar lang sigur-
             alltaf unnið keppnina.

                   Madrídinga.  NORDICPHOTOS/GETTY
FÓTBOLTI Cristiano Ronaldo komst 
um helgina í fámennan en góð-
mennan klúbb leikmanna sem 
hafa unnið Meistaradeild Evrópu 
og forvera hennar, Evrópukeppni 
meistaraliða, fimm sinnum. Var 
þetta fjórði meistaratitill hans með 
Madrídingum en hann vann einn 
með Manchester United. 

Er hann tíundi leikmaðurinn sem 
nær þessu merka afreki en aðeins 
Francisco Gento, leikmaður Real 
Madrid í átján ár frá 1953 til 1971, 

vann fleiri eða sex titla. 
Af þeim tíu leikmönnum 

sem hafa unnið fimm titla eru 
sjö hluti af liði Real Madrid 
sem vann keppnina fimm 
ár í röð í upphafi Evrópu-
keppni meistaraliða. 

Ítölsku varnarmenn-
irnir Alessandro Costa-
curta og Paolo Maldini 
hjá AC Milan eru einu leik-
mennirnir sem hafa unnið 
fimm meistaratitla með öðru 

félagi en Real Madrid.
Nú er spurningin hvort 

Ronaldo ætli að gera atlögu að 
meti Gento og ná þeim sjötta 
á ferlinum en í viðtölum eftir 

leik virtist hann gefa til 
kynna að hann gæti 
yfirgefið félagið. – kpt 

Fimmti titill Ronaldo

Ronaldo fagnar 
að hætti hússins og 

minnir á titlana fimm.

HANDBOLTI Montpellier tryggði 
sér sigur í Meistaradeild Evrópu 
um helgina með 32-26 sigri á Nan-
tes í úrslitaleiknum í Köln. 

Er þetta í annað sinn sem 
Montpellier fagnar sigri í þessari 
keppni og í fyrsta sinn í fimmtán 
ár. 

Er það enn eina franska liðið 
sem hefur unnið þessa sterkustu 
keppni heims en stjörnum prýtt 
lið PSG hefur aldrei náð að vinna 
þann stærsta.

Ísland átti enga fulltrúa á vell-
inum að þessu sinni en dómarap-
arið Jónas Elíasson og Anton Gylfi 
Pálsson dæmdi undanúrslitaleik 
Vardar og Montpellier á laugar-
daginn með stökustu prýði. – kpt

Montpellier 
meistari á ný
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Ástkær eiginkona mín,  
systir okkar, mágkona og frænka,

Hildur Eðvarðsdóttir
frá Brautartungu, 

Skagabraut 48, Akranesi,
lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 
Akranesi, 13. maí. Útförin fer fram frá 

                                       Akraneskirkju þriðjudaginn 29. maí kl. 13.

Eiríkur Sveinsson
Margrét Kristjánsdóttir Helgi Hannesson
Sveinn Gunnar Eðvarðsson Anna E. Rafnsdóttir
Guðni Eðvarðsson Halldóra Ingimundardóttir

og systkinabörn.

585 f.Kr. Sólmyrkvi sem gríski heimspekingurinn Þales 
hafði spáð fyrir um á sér stað. Þessi dagsetning er höfuð-
dagsetning sem hægt er að miðað aðrar dagsetningar út 
frá.
1118 Ísleifur Gissurarson biskup deyr í Skálholti.
1871 Parísarkommúnan fellur.
1918 Aserbaidsjan lýsir yfir sjálfstæði.
1936 Alan Turing birtir fræðigreinina On Computable Num-
bers.
1937 Neville Chamberlain verður forsætisráðherra Bret-
lands.
1937 Þýski bílaframleiðandinn 
Volkswagen stofnaður.
1940 Belgar gefast upp fyrir 
Þjóðverjum í seinni heimsstyrj-
öldinni.
1942 Þýskir hermenn myrða 
1.800 manns í Tékkóslóvakíu til 
að hefna fyrir banatilræði gegn 
Reinhard Heydrich, hershöfðingja 
hjá SS.
1961 Peter Benenson birtir greinina Týndu fangarnir í 
nokkrum tímaritum í Bandaríkjunum. Amnesty internatio-
nal verður til.
1967 Íþróttafélagið Fylkir stofnað í Reykjavík.
1983 Eldgos hefst í Grímsvötnum í Vatnajökli.
1995 Rússneski bærinn Neftegorsk jafnast við jörðu í 7 
stiga jarðskjálfta. Tæplega 2.000 manns farast.
1999 Listverk Leonardo da Vinci, Síðasta kvöldmáltíðin, er 
til sýnis í Mílanó á ný eftir viðgerðir sem tóku 22 ár.
2002 Síðasta brotajárnið er fjarlægt af svæðinu þar sem 
Tvíburaturnarnir stóðu í New York.
2011 Möltumenn samþykkja í þjóðaratkvæðagreiðslu laga-
breytingar sem heimila skilnað.

Merkisatburðir

Fjörutíu ár eru í dag síðan meiri-
háttar breytingar urðu í lands-
lagi stjórnmálanna í Reykjavík. 
Í sveitarstjórnarkosningum 
árið 1978 kolféll meirihluti 

Sjálfstæðisflokksins í höfuðborginni 
sem hafði verið við völd áratugum 
saman, eða síðan árið 1930.

Eftir að talið hafði verið upp úr kjör-
kössunum þann 28. maí árið 1978 var 
ljóst að listar þriggja flokka myndu 
skipa nýjan meirihluta í Reykjavík: 
Alþýðubandalagsins, Alþýðuflokksins 
og Framsóknarflokksins.

Í samtali við Morgunblaðið þann 29. 
maí sagði Birgir Ísleifur Gunnarsson, 
þá fráfarandi borgarstjóri Sjálfstæðis-
flokks, að úrslit kosninganna hefðu 
komið honum mikið á óvart, þá sérstak-
lega fylgisaukning Alþýðubandalagsins. 
„Ég var viss um, að þeir höfðu meðbyr í 
þessum kosningum, en að sveiflan yrði 
jafn mikil og raun bar vitni um hafði ég 
ekki gert mér grein fyrir,“ sagði Birgir 

Ísleifur og bætti við: „Ég held að per-
sónulegar vinsældir Guðrúnar Helga-
dóttur hafi átt verulegan þátt í þessu.“

Guðrún Helgadóttir var í fjórða sæti 
lista Alþýðubandalagsins en bandalagið 
náði fimm mönnum inn. Í Alþýðublað-
inu var því haldið fram að Guðrún væri 

í raun sigurvegari kosninganna.
Birgir Ísleifur hafði sérstakar áhyggjur 

af kjörsókn sem var afar dræm miðað 
við fyrri kosningar, eða 83,7 prósent.

„Hið pólitíska herbragð sem Alþýðu-
bandalagið hóf með því að telja Reyk-
víkingum í trú um það að meirihluti 
Sjálfstæðismannanna væri öruggur 
tókst fullkomlega,“ sagði Birgir Ísleifur 
í samtali við Vísi þegar niðurstöður 
kosninganna lágu fyrir. Hann sagði 
blaðamanni Vísis að hans næsta verk 
yrði að fara niður á borgarstjórnarskrif-
stofur og pakka saman.

Þetta var þó skammgóður vermir 
fyrir vinstrimenn. Því fjórum árum 
síðar náði Sjálfstæðisflokkurinn meiri-
hluta á ný í Reykjavík. Tólf árum síðar, 
eða þann 28. maí árið 1994, sigraði 
Reykjavíkurlistinn í borgarstjórnar-
kosningum og skákaði þar með meiri-
hluta Sjálfstæðisflokksins sem þá hafði 
setið í tólf ár. 
kjartanh@frettabladid.is

Þegar Alþýðubandalagið 
felldi Sjálfstæðisflokkinn
Fjörutíu ár eru síðan kaflaskipti urðu í stjórnmálasögu Reykjavíkurborgar þegar Alþýðu-
bandalagið hrakti meirihluta Sjálfstæðismanna úr borgarstjórn. Meirihlutinn hafði verið 
við völd í tæplega hálfa öld. Þetta var þó skammgóður vermir fyrir vinstrimennina.

Morgunblaðið tilkynnti les-
endum sínum að vinstrimenn 
hefðu haft betur, á meðan 
Vísir ræddi við fráfarandi 
borgarstjóra sem fór að taka 
saman föggur sínar.

Þann 28. maí árið 1987, eða fyrir 31 ári, 
lenti flaug Þjóðverjinn Mathias Rust í 
gegnum loftvarnir Rússlands og lenti 
smávél af gerðinni Cessna Skyhawk á 
Rauða torginu í Moskvu. Uppákoman 
vakti heimsathygli og eftirköst hennar 
sömuleiðis.

Rust var handtekinn á Rauða torginu, 
eftir að hafa heilsað vegfarendum, og 
var á endanum kærður fyrir ólöglega 
komu inn í landið og fyrir að hafa brotið 
flugreglur. Hann var dæmdur til fjögurra 
ára vistar í Lefortovo-fangelsinu. 

Rust var sleppt í ágúst árið 1988, eftir 
að Gorbatsjev, leiðtoga Sovétríkjanna 
og Reagan Bandaríkjaforseti komust að 
samkomulagi um eyðingu á kjarnorku-
vopnum í Evrópu.

Uppátæki Rust hafði mikil áhrif. 
Varnarmálaráðherra Rússlands og yfir-
maður loftvarnamála sögðu af sér. Rust 
hafði, meðvitað eða ómeðvitað, varpað 
ljósi á veikar loftvarnir Rússlands og þar 
með hafði sterk ásýnd móðurlandsins 
beðið hnekki meðal almennings í Rúss-
landi.  – khn
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Mathias Rust lendir í Moskvu

Frá réttarhöldunum yfir Rust. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Talið var að persónufylgi 

Guðrúnar Helgadóttur hefði 

tryggt Alþýðubandalaginu gott 

gengi í kosningunum.

Ísleifur Gissurarson var biskup í Skálholti. 

Síðasta kvöldmáltíðin eftir Leonardo da Vinci.
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Miklu meira en bara ódýrt

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

Verkfæralagerinn

8.995í miklu úrvali

1800W 1650W 

19.995

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-

9.999

5.999

 19.995

í miklu úrvali

Metabo 

16.995

1200W

14.999

14.999

Lunchbox útvarp varp 

24.995
4/5/6/8 tengla 

4.995

Startkaplar

 1.4959.999

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
-

mann 94stk 

14.995

1/2 Toppasett 
1/4 Toppasett 

108 stk 

5.995

Viðgerðarbretti

4.895

 1.999

á hjólum 

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

6.985

11

9.999

 

0W W 

99

Hjólatjakkur 

Ruslatínur

Ruslapokar 
10,20,50stk

Strákústar

 995

685

999



LÁRÉTT
1. skot 
5. erfiði 
6. í röð 
8. tré 
10. átt 
11. lykt 
12. rof 
13. ofneysla 
15. fimi 
17. gabba

LÓÐRÉTT
1. ýlfur 
2. ára 
3. næra 
4. barn 
7. jafnhliða 
9. málmur 
12. kústa 
14. þessi 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. spark, 5. púl, 6. rs, 8. akasía, 10. na, 11. 
ilm, 12. slit, 13. óhóf, 15. lipurð, 17. narra.
LÓÐRÉTT: 1. spangól, 2. púka, 3. ala, 4. kríli, 7. sam-
tíða, 9. silfur, 12. sópa, 14. hin, 16. rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Peressypkin átti leik gegn 
Romanishin í Oddessa árið 
1972.
Hvítur á leik
1. e6! Hxg5 2. Hd8+! Kxd8 3. 
exf7 1-0. 
Hilmir Freyr Heimisson sigraði 
á Meistaramóti Skákskóla Ís-
lands sem fram fór um helgina. 
Arnar Smári Signýjarson sigraði 
í b-flokki.
www.skak.is:  Allt um Meistara-
mótið.     

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

námskeið

Skráning í síma 
581 1281

"Crash course"
í júní

Einkatímar
2x í viku í 4 vikur

Skráning er hafin

 www.gitarskoli.is

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Vestankaldi og dá-
lítil væta í upphafi 
dags, en styttir síð-
an upp og rofar til. 
Væntanlega verður 
sólríkast og hlýjast 
á Austfjörðum og 
Suðausturlandi.

Mánudagur

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Í alvöru, Tító? Virkilega? 

Sushi á ekki að standa úti 

í meira en tvær mínútur 

áður en það er borðað.

Og það er Cava sem á að 
kæla með 43 ísmolum! 

Prosecco þarf 45!

Og við drögum ekki 

fram rókokkóstólana 

þegar rakastigið fer yfir 

62%! Hvað 

ertu að 

hugsa?

Djís! Af og til hugsa 
ég hvort maðurinn 

sé virkilega hin-
segin.

Tja... Það hvernig 
hann hleypur 

segir mér að það 
sé engin ástæða 

til að efast.

Mig dreymdi svo skrítin 
draum í gær.

Mig líka! Reyndar gæti verið að mig sé 
enn að dreyma hann.

Meira að seg ja í 

draumum mínum 

á ég börn.

Okkar, eða 
betri? 
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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www.renault.is

Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.217.000 kr. án vsk.
2.750.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 2.943.000 kr. án vsk.
3.650.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.669.000 kr. án vsk.
 4.550.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

28. MAÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Mánudjass á Húrra: Kveðju-
djass fyrir Óla og Arnar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Mánudjassinn kveður tvo lykil-
menn, þá Óla og Arnar, sem hafa 
staðið vaktina undanfarin ár á 
barnum. Fyrsta settið verður því 
með öðru sniði og Óli syngur 
með okkur sína uppáhalds 
standarda í síðasta skipti. Eftir 
hlé er svo öllum velkomið að 
taka lagið.

Viðburðir
Hvað?  Gong á fullu tungli á ylströnd-
inni
Hvenær?  18.00
Hvar?  Nauthólsvík
Að þessu sinni koma margir gong-
spilarar saman og stilla sig saman 
í hjarta og vitund til að skapa heil-
andi hljómfall fyrir alla sem koma 
og njóta með okkur. Hægt er að 
vera á ströndinni eða í pottinum 
eftir því sem pláss leyfir. Þetta er 
gjöf okkar til borgarbúa og þökk-

um við ÍTR fyrir velviljann í þessu 
gongsamstarfi sem er búið að vera 
í gangi síðastliðin þrjú ár við góðar 
viðtökur. Öllum gongspilurum og 
fólki á andlegu leiðinni er mikil-
vægt að þjóna án væntinga til að 
skapa dýpri andlegri tengsl við 
það sem unnið er með og þróa 
auðmýkt. 

Hvað?  Hvernig höldum við gleðinni í 
íþróttum á tímum afreksmennsku? 
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hátíðarsal Háskóla Íslands
Hvernig er hægt að tryggja áfram 
félagslegt og uppeldislegt gildi 
íþrótta fyrir börn og ungmenni og 
stuðla um leið að áframhaldandi 
góðum árangri íslenskra íþrótta-
manna?   
Leitað verður svara við þessari 
spurningu á sjötta og síðasta fund-
inum í fundaröð Háskóla Íslands 
Háskólinn og samfélagið – Best 
fyrir börnin.

Hvað?  Hádegisfyrirlestur
Hvenær?  12.00
Hvar?  Stígamót, Laugavegi
Inga Vala Jónsdóttir ljósmóðir 
mun kynna meistararannsókn 
sína Að það sé einhver skilningur á 
manni – Reynsla íslenskra kvenna 
sem eru þolendur kynferðislegs 
ofbeldis í æsku af barneignarferl-
inu. Inga Vala mun segja frá fræði-
legri þekkingu á málefninu og 
niðurstöðum rannsóknar sinnar á 
mannamáli.

Sýningar
Hvað?  Reykjavík 1918, sýning í Aðal-
stræti 10
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarsögusafni, Aðalstræti 10
Ljósmyndasýningin Reykjavík 
1918 í Aðalstræti 10 er samstarfs-
verkefni Þjóðminjasafns Íslands og 
Borgarsögusafns Reykjavíkur í til-

efni aldarafmælis fullveldis Íslands 
og er styrkt af afmælisnefnd við-
burðarins. Höfundur texta sýning-
arinnar er skáldið Sjón og kemst 
hann svo að orði um viðfangsefni 
sýningarinnar: „Er maður hugsar 
til fólksins sem lifði árið 1918 
þykir manni ótrúlegt að það hafi 
haft tíma til þess að lifa svokölluðu 
venjulegu lífi, það hljóti að hafa 
verið of önnum kafið að takast á 
við hina sögulegu viðburði til þess 
að elska, vinna, dreyma og þjást. 
En líkt og við sjálf – sem einnig 
þykjumst lifa viðburðaríka tíma 
– átti það sér sína daglegu tilveru, 
í sinni litlu en ört vaxandi Reykja-
vík, og um það bera ljósmyndirnar 
á þessari sýningu vitni.“

Hvað?  Torfhúsabærinn Reykjavík
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarsögusafni, Aðalstræti 10
Torfhúsabærinn Reykjavík er heiti 
sýningar Borgarsögusafns í Aðal-
stræti 10, sem opnuð var 10. maí 
2018. Sýningin fjallar um torfhús í 
Reykjavík frá upphafi landnáms til 
fyrstu áratuga 20. aldar. Í þúsund 
ár var Reykjavík torfhúsaþorp, svo 
tók við stutt timburhúsatímabil 
og í eina öld hefur Reykjavík verið 
steypuhúsabær. Forleifarann-
sóknir undanfarinna áratuga hafa 
leitt í ljós að þegar um árið 1000 
hafði myndast lítið þorp torfhúsa í 
Reykjavík. Niðurstöður rannsókn-
anna eru kynntar meðal annars 
á þrívíddartölvulíkani sem sýnir 
torfhúsaþorpið. Ljósmyndir sýna 
yfirbragð bæjarins fram á 3. áratug 
20. aldar. Höfundur sýningarinnar 
er Hjörleifur Stefánsson arkitekt.

Hvað?  Þolmörk
Hvenær?  09.00
Hvar?  Eiðistorgi, Seltjarnarnesi
Embla Sigurgeirsdóttir keramik-

hönnuður sýnir ný verk á sýningu 
sem kallast Þolmörk. Embla 
útskrifaðist með BA Hons. í ker-
amikhönnun frá University of 
Cumbria á Englandi árið 2014 en 
þar áður stundaði hún tveggja ára 
nám við Mótun í Myndlistarskól-
anum í Reykjavík.

Hvað?  Innrás II: Hrafnhildur Arnar-
dóttir / Shoplifter
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafni
Verk Hrafnhildar Arnardóttur / 
Shoplifter eru allt í senn róman-
tísk, kjánaleg, fyndin og falleg. 
Hún hefur leikið sér með and-
stæður, fínlega efnisnotkun og 
handverk ásamt ofhlæði og afkára-
leika. Árið 2018 eru fyrirhugaðar 
fjórar innrásir í sýninguna List 
fyrir fólkið í Ásmundarsafni, þar 
sem völdum verkum Ásmundar 
Sveinssonar er skipt út fyrir verk 
starfandi listamanna.

Hvað?  Ásmundur Sveinsson: List fyrir 
fólkið
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafni
Yfirlitssýning á verkum Ásmundar 
Sveinssonar myndhöggvara. Á 
sýningunni er sjónum beint að 
öllum ferli listamannsins allt frá 
tréskurðarnámi hjá Ríkarði Jóns-
syni og til síðustu ára listamanns-
ins. Sýnd eru verk unnin í ýmis 
efni þar á meðal verk höggvin úr 
tré, steinsteypu og brons. Á sýn-
ingunni eru jafnframt frummyndir 
þekktra verka sem stækkuð hafa 
verið og sett upp víða um land. 
Hönnuður sýningarinnar er 
Finnur Arnar Arnarson og er fram-
setning verkanna með þeim hætti 
að í einstakri umgjörð Ásmundar-
safns fá þau nýtt og kröftugt sam-
hengi.

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

Það verður gongað á fullu í Nauthólsvík í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 21M Á N U D A G U R   2 8 .  M A Í  2 0 1 8



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

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 2 Broke Girls 
08.15 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Hell's Kitchen 
10.20 Masterchef USA 
11.05 Empire 
11.50 Kevin Can Wait 
12.15 Gatan mín 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor UK 
13.45 The X-Factor UK 
14.35 The X-Factor UK 
15.25 The X-Factor UK 
16.35 Friends 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Brother vs. Brother  Frábærir 
þættir með þeim bræðrum Jonat-
han og Drew sem keppa um það 
hvor sé færari í að taka hús í gegn. 
Þeir byrja frá grunni og þurfa að 
takast á við fjölmörg spennandi 
verkefni. Í hverjum þætti er nýr 
dómari sem úrskurðar í lok þáttar 
hvor hafi staðið sig betur. Í lokin 
setja þeir húsin á sölu og sá sem 
græðir meira á sölunni stendur 
uppi sem sigurvegari þátta-
raðarinnar.
20.10 Fyrir Ísland 
20.50 Silent Witness 
21.45 S.W.A.T. 
22.30 Westworld
23.30 Lucifer  Þriðja þáttaröðin af 
þessum mögnuðu spennuþáttum 
frá Warner um djöfulinn sjálfan 
sem kom upp á yfirborð jarðar 
þegar hann fékk nóg af helvíti 
dag einn. Hann finnur fyrir nýjum 
tilgangi og vill láta gott af sér 
leiða eftir að hann kynnist lög-
reglukonu og byrjar því aðstoða 
hana við rannsókn sakamála með 
sínum einstöku og yfirnáttúru-
legu hæfileikum til þess að fá fólk 
til að uppljóstra sínum dýpstu 
leyndarmálum.
00.15 60 Minutes
01.00 Timeless 
01.45 Born to Kill 
02.35 Blindspot 
03.20 The Blacklist: Redemption 
04.05 Every Secret Thing 
05.35 The Middle

19.10 Man Seeking Woman 
19.35 The Last Man on Earth 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 Famous In Love 
22.15 Empire 
23.00 The Americans 
23.45 Supernatural 
00.55 Seinfeld 
01.20 Friends 
01.45 Tónlist

10.15 Steve Jobs 
12.15 Being John Malkovich 
14.10 Hitch 
16.05 Steve Jobs
18.10 Being John Malkovich  Frá-
bær mynd með John Malcovich, 
John Cusack, Cameron Diaz og 
Catherine Keener. Craig Schwartz 
fær vinnu á undarlegum stað og 
uppgötvar göng bak við skjala-
skáp nokkurn á 7½. hæð. Sá sem 
fer inn í göngin lendir umsvifa-
laust inni í vitund kvikmynda-
leikarans Johns Malkovich og 
dvelur þar í 15 mínútur. Craig sér 
ótvíræða kosti í stöðunni og upp-
hugsar aðferð til að græða á huga 
leikarans knáa.
20.05 Hitch
22.00 The Lobster  Gamansöm 
mynd frá 2015 með Rachel Weisz 
og Colin Farrell. Í nálægri framtíð 
er illa séð að vera einhleypur – svo 
illa að aðeins eru gefnir 45 dagar til 
að finna sér maka, annars verður 
þeim breytt í dýr sem eru svo 
send út í skóg. David er nýbúinn 
að missa konuna sína í fangið á 
öðrum manni og mætir því á hótel-
ið þar sem þessi örvæntingarfulli 
mökunarleikur fer fram. 
00.00 The Revenan
02.35 Meet Joe Black 
05.35 The Lobster

16.10 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Letibjörn og læmingjarnir 
18.19 Alvin og íkornarnir 
18.30 Millý spyr 
18.37 Uss-Uss! 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Til Rússlands með Simon 
Reeve 
21.00 Njósnir í Berlín 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Saga HM: Suður-Afríka 2010 
23.35 Kastljós 
23.50 Menningin 
23.55 Dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show 
09.45 The Late Late Show 
10.25 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Superior Donuts 
14.15 Madam Secretary 
15.00 Speechless 
15.25 Will & Grace 
15.45 Strúktúr 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 The Good Place 
20.10 Jane the Virgin 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Snowfall 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI 
01.30 This is Us 
02.15 For the People 
03.05 The Assassination of Gianni 
Versace 
03.50 Shots Fired 
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 Tindur
08.27 Zigby
08.38 Mæja býfluga
08.50 Kormákur
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 Stóri og Litli
12.13 Tindur
12.27 Zigby
12.38 Mæja býfluga
12.50 Kormákur
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 Stóri og Litli
16.13 Tindur
16.27 Zigby
16.38 Mæja býfluga
16.50 Kormákur
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 Mamma Mu
19.00 Lotta í Skarkalagötu

13.00 Golfing World 
13.50 Fort Worth Invitational
18.50 PGA Highlights 
19.45 LPGA Tour 
 22.45 PGA Highlights 

08.00 Tottenham - Leicester 
09.40 West Ham - Everton 
11.20 Swansea - Stoke 
13.00 Southampton - Manch. City 
14.40 Newcastle - Chelsea 
16.20 Huddersfield - Arsenal 
18.00 Crystal Palace - WBA 
19.40 Burnley - Bournemouth 
21.20 Messan 
22.50 FH - Fylkir

06.35 Keflavík - ÍBV 
08.15 Valur - Breiðablik 
09.55 Boston Celtics - Cleveland 
Cavaliers 
11.50 Real Madrid - Liverpool 
13.30 Meistaradeildarmörkin 
14.00 Fulham - Aston Villa 
15.40 Keflavík - ÍBV 
17.20 Valur - Breiðablik 
19.00 FH - Fylkir 
21.15 Pepsímörkin  
22.35 UFC Fight Night Thompson 
vs. Till

Mörgæsirnar frá Madagaskar,
09.24, 13.24 og  17.24

FYRIR ÍSLAND

Gummi Ben heimsækir strákana okkar og hitar upp íslensku þjóðina 
fyrir Heimsmeistaramótið í Rússlandi í sumar. Í þessum þætti 
heimsækir Gummi Ben Rússana okkar í Rostov. Það eru þeir Ragnar 
Sigurðsson, Sverrir Ingi Ingason og Björn Bergmann Sigurðarson sem 
verða á heimavelli að þessu sinni. Ekki missa af strákunum okkar í 

KL. 20:10

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr. 

 stod2.is

THE LOBSTER

Í nálægri framtíð er illa séð að vera 
einhleypur, svo illa að fólki er aðeins 

maka, annars verður þeim breytt í 
dýr.

KL. 20:50

meira til
0 kr.rr

stod2.is

séð að vera 
ólki er aðeins 

eim breytt í 

SILENT WITNESS

Glæný og hörkuspennandi sería frá BBC um liðsmenn réttar-
rannsóknardeildar lögreglunnar í London sem kölluð er til þegar 
óhugnanleg morð hafa verið framin. Hver saga er sögð í tveimur 
þáttum. Fyrri þátturinn er sýndur á sunnudagskvöldum og sá seinni á 
mánudagskvöldum.

KL. 20:50
FYRRI HLUTI Á STÖÐ 2 FRELSI

S.W.A.T.  

Við höldum áfram þar sem frá var 

þætti um Daniel Harrelson og félaga 
í sérsveit lögreglunnar í Los Angeles. 

KL. 21:40

WESTWORLD

Mannleg vélmenni sjá um að sinna öllum þörfum gesta í fullorðins-
skemmtigarði en ógnvænlegur galli hefur komið í ljós.

KL. 22:20

Seinnihluti

 

Magnað
Mánudagskvöld
Fáðu þér áskrift á stod2.is
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Þegar þú velur Samsung sjónvarp, 
velur þú tækni og gæði til framtíðar

Lækkað 

verð!

UE49”MU6175.....kr. 119.900,-
UE55”MU6175.....kr. 129.900,-
UE65”MU6175.....kr. 229.900,-
UE75”MU6175.....kr. 379.900,-

Öll þessi tæki hafa:  Raunverulega UHD 4K myndvinnslu, 
þráðlaus samskipti um Bluetooth við Soundbar eða 

heyrnartól. Speglun á mynd við önnur snjalltæki. 
Myndgæði 1300 PQI. Forðumst eftirlíkingar.

Ekta UHD 4K

Dæmi: 55” QE55Q7C. 
Verð nú 249.900,-

Auðvelt að velja!

Q smartQ styleQ picture

Eigum nokkur 7 og 8 línu QLED-tæki á lækkuðu 
verði í stærðum 49” 55” 65” og 75”.

17
dagar 

í keppni

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

NÚ TIL HÚSA Í 

LÁGMÚLA 8

LOKAÐ 
LAUGARDAGA

 Í SUMAR



Nokkrir meðlimir Jackson-fjölskyldunnar skelltu sér til London um helgina og sáust á ferðinni í borginni, meðal ann-
ars fyrir utan höfuðstöðvar BBC.

Chris Pratt var einnig í London um 
helgina og brá á leik eins og vanalega.

Todd Fisher svipti hulunni 
af minnismerki tileink-

uðu Carrie systur sinni 
fyrir utan Chinese Theater í 
Hollywood. Svarthöfði og 
félagar voru á svæðinu.

Trommuleikarinn knái og progg-guðinn Carl Palmer lamdi húðir og gólaði í hljóðnema í Sao Paulo í Brasilíu.

Eins og vanalega var líf og fjör um helgina um allan heim. Fræga fólkið 
fagnaði sumrinu og spókaði sig í sólinni eins og vera ber. Hinir ýmsu við-
burðir fóru fram og þar voru ýmsir og hér skulum við skoða það eilítið.

Spotify bauð 
í 5 Seconds 
of Summer 

gigg í Sydney í 
Ástralíu. 

Frægir á ferð og flugi
William H. 

Macy ræddi að-
eins um þáttinn 
Shameless sem 
hann leikur í í 
Los Angeles.

Sting og Shaggy 
tóku lagið 

í þættinum 
Good Morning 
America. Ótrú-

legt dúó.
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Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Hjólagrindur 
og ferðabox



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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VICENZA
svefnsófi
Sérlega vandaður svefnsófi. Dökkgrátt,  
grátt, dökkblátt og ljóst slitsterkt áklæði.  
Stærð: 185 x 94 x 84 cm. Svefnpláss: 140 x 200 cm.

Fullt verð: 289.900 kr.

Aðeins  144.950 kr.

50%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

SHAPE DELUXE 
og Pertect T stillanlegur botn
Shape Deluxe 90 x 200 heilsudýna og Perfect T 
stillanlegur botn. Meðal eiginleika Perfect T er að hann 
er með nuddi, þráðlausri fjarstýringu, USB-tengi, LED 
lýsinguog tveimur mótorum. 

Fullt verð: 248.900 kr.

Aðeins  201.080 kr.

30%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

af Shape Delux dýnu 
15% af botni

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Vikutilboð
25. til 31. maí

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

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

       

Við erum nú skuldlaus 
nema við bankann sem er 
alveg rólegur svo já, það er 
hátíð. Við þurfum nú að 

selja miða til að borga hátíð þessa 
árs,“ segir Karl Óttar Pétursson, 
framkvæmdastjóri þungarokks-
hátíðarinnar Eistnaflugs.

Á síðasta fundi bæjarráðs Fjarða-
byggðar var ákveðið að fella niður 
rúmlega milljón króna skuld 
hátíðarinnar við bæinn og fá starfs-
menn Eistnaflugs afnot af Kirkjumel 
meðan á hátíðinni stendur. „Þetta er 
gríðarlegt fagnaðarefni fyrir hátíð-
ina. Hann lánar okkur líka hús-
næði,“ segir Erna Björk Baldursdótt-
ir, kynningarstjóri hátíðarinnar.

„Eftir fjárhagslega skipulagningu 
síðastliðið haust höfum við aldr-
ei stefnt á neitt annað en að halda 
hátíðina og staðið við það allar 
götur síðan. Hátíðabransinn á 
Íslandi er erfiður og þetta er hark, 
vissulega er það léttir fyrir alla sem 
koma að máli að Fjarðabyggð hafi 
tekið þessa ákvörðun og með því 
létt róðurinn þetta árið og þökkum 
við þeim það,“ segir hún þakklát.

Skipulagningu er nú lokið og 
framkvæmdin í fullum gangi. 
Síðasta hljómsveitin var tilkynnt í 
vikunni, færeyska hljómsveitin Týr 
slær á rokkstrengi en hún hefur ekki 
spilað hér á landi í áratug. Slæst hún 
í hóp annarra erlendra listamanna 
sem koma fram í sumar en ber þar 
helst að nefna Kreator, Anathema, 
Watain og Batushka og er þá heild-
arfjöldi listamanna orðinn 41.

Bandarísku þungarokkshljóm-
sveitirnar Slayer og Guns N’ Roses 
kíkja á Klakann í sumar en þrátt 
fyrir það er bjart yfir Eistnaflugs-
fólki. „Við búumst við svipuðum 
fjölda og í fyrra, eða um 1.500 

manns. Miðasalan er í fullum 
gangi, við treystum á góða sölu 
fram að hátíð og að Austfirðingar 
nær og fjær komi til okkar og upplifi 
alþjóðlega tónlistarhátíð í heima-
byggð.

Það er ljóst að það er óvanalega 
mikið í boði í sumar sem hefur 
áhrif, Secret Solstice þar sem Slayer 
spilar, Guns N’ Roses, Billy Idol og 
ekki má gleyma HM. Það er algjör-
lega sturlað að það sé svona mikið í 
boði á litla Íslandi á stuttum tíma og 
ekkert nema gott að segja um það að 
Íslendingar hafi val,“ segir Erna.

Þetta árið verður lögð áhersla á að 
gera útisvæðið flott og skapa meiri 
stemningu þar. Slíkt hefur vantað 
síðustu ár. Einnig eru VIP-miðar til 
sölu í fyrsta skipti þar sem aðgangur 
verður að svæði með útsýni yfir allan 
salinn beint á sviðið.

„Annað sem má nefna er að 
hátíðin hefur fengið Stálsmiðjuna til 
umráða yfir hátíðina fyrir hliðarvið-
burð. Þar var árlegur viðburður frá 
2009-2014 sem kallaðist Enter the 
Mayhemisphere, hliðarviðburður 
og listahátíð sem auðgaði Eistna-
flug mjög mikið. Vonir standa til 
að geta skapað svipaða stemningu í 
Stál smiðjunni í sumar og áður hefur 
verið, með nýjum áherslum,“ segir 
hún.

Hún bætir við að brosið sem kom 
þegar styrkurinn datt í hús sé ekkert 
að fara. „Við erum með sterkan hóp 
á bak við hátíðina og höldum áfram 
teinrétt með bros á vör og höldum 
einstaka tónlistarhátíð sem við 
elskum þar sem áhersla er lögð á 
vináttu, gleði og samhug og allir eru 
velkomnir,“ segir Erna. 
benediktboas@frettabladid.is

Rokk og ról  
       með bros á vör
Fjarðabyggð fellir niður skuld þungarokkshátíðarinnar Eistnaflugs. 
Því verður rokkað og rólað fyrir austan í bullandi fjöri en hátíðin 
skildi eftir sig 20 milljóna króna gat í fyrra sem tekist hefur að brúa.

Skálmeldingar þenja raddbönd ásamt Adda í Sólstöfum á hátíðinni forðum daga. MYND/RONALD ROGGE

Þetta árið verður áhersla lögð á að gera útisvæðið flott og skapa meiri stemn-
ingu þar. Einnig er í ár í fyrsta skipti sala á VIP-miðum. MYND/RONALD ROGGE



Honda HR-V 
verð frá kr. 3.870.000

Honda Civic 
verð frá kr. 2.990.000

Honda Jazz 
verð frá kr. 2.540.000

Honda CR-V 
verð frá kr. 4.840.000

Bernhard ehf 

Honda Civic er bíll sem er allt annað og meira. Hannaður sérstaklega fyrir þig, fjölskylduna og áhugamálin. Hann endurspeglar metnað okkar fyrir 
öryggi og tæknilegum yfirburðum. Staðalbúnaður í Civic er radartengdur skriðstillir, árekstrarvari, akgreinaaðstoð og handfrjáls símabúnaður svo 
dæmi séu tekin. Civic er skemmtilegur að aka, öruggur og áreiðanlegur með pláss fyrir flest, þó sérstaklega – þig og þína! Fullkomin blanda af 
krafti, sparneytni og gæðum. Komdu í heimsókn og prófaðu Honda Civic meira af okkar besta til þessa.

MEIRI BÚNAÐUR
MEIRI

MEIRI AFKÖST

Honda Civic er bíll sem er allt annað og meira. Hannaður sérstaklega fyrir þig, fjölskylduna og áhugamálin. Hann endur
ör ggi og tæknileg m firb rð m Staðalbúnað r í Ci ic er radartengd r skriðstillir árekstrar ari akgreinaaðstoð og h



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 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.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Ávextir í áskrift kosta um 550 kr.  
á mann á viku og fyrirhöfn  

fyrirtækisins er engin.

áá viikkuu
áá staarrffssmmaannnnstarrffssmannstttttta fffssmm

www.avaxtabillinn.is

Aðeins

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Mikið er skelfilegt að horfa 
upp á það þegar fólk trúir 
á aðra dauðlega menn, býr 

sér til hálfguði. Bugtar sig og beygir 
fyrir þeim. Apar eftir þeim frasa og 
formúlur. Lætur taka af sér myndir 
við hlið þeirra. Kýs þá í kosningum 
og tekur á sig höggin sem misgjörð-
ir þeirra kalla fram – sem er of oft.

En ef það er skelfilegt þá er 
ógeðslegt að horfa upp á átrún-
aðargoðin spila inn á dýrkun 
hinna. Njóta þess að vera hálfguðir, 
þenjast út við hverja bjálfalega 
hneigingu lýðsins, leggja andakt-
ugir við hlustir eftir eigin orðum 
úr munni hinna og geifla sig með 
grátlega heimóttarlegum einstakl-
ingum á sjálfsmyndum safnaðarins.

Við gengum að kjörborðinu 
fræga á laugardaginn. Margir gátu 
vegið og metið málefni í friði og 
spekt – í mörgum hreppum lands 
var ekki lögð áhersla á persónu-
dýrkun – heldur gengu listar fram í 
jafnræði; einstaklingar í auðmýkt. 
Þar fá málefnin margumtöluðu að 
ráða – í ró. Á hinum stöðunum, sem 
eru færri en oftast stærri, þurfum 
við að reyna að grína í fasteigna-
gjöldin og útsvarið, fráveitumál og 
ferðamáta, í gegnum tannkrems-
túpur, fatabúðir og auglýsinga-
stofur – eða þá í gegnum einhverjar 
óskilgreindar gáfur og yfirburði 
sem berast um stræti eða héruð 
líkt og þokuslæðingur; eins og spá-
sagnir og gátur af galdraöld.

Fólk á ekki að trúa á annað fólk 
en sig sjálft. En heiðra aðrar mann-
eskjur, eftir ígrundun – séu þær 
þess virði. Tal um sterka leiðtoga 
og pólitískar yfirburðamann-
eskjur er hjómið eitt. Þetta er fólk 
eins og við – hvorki merkilegra né 
ómerkilegra. Þó reyndar, stundum, 
ómerkilegra. Því þetta fen sem áður 
er lýst, er kjörlendi siðblindra.

„Við tökum manna vitnisburð 
gildan en vitnisburður Guðs er 
meiri.“

Leiðtogakjör?


