
ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS* VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN. ** VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA OG 1 BARN.

ÁVALLT SÓL SKÍN
MEÐ ÚRVAL ÚTSÝN

BENIDORM
VERÐ FRÁ 59.900 KR.*
ALBIR
VERÐ FRÁ 59.900 KR.*
ALTEA
VERÐ FRÁ 89.900 KR.*
CALPE
VERÐ FRÁ 71.900 KR.*
ALICANTE 
VERÐ FRÁ 79.900 KR.**
MALLORCA
VERÐ FRÁ 59.900 KR.*
TENERIFE
VERÐ FRÁ 61.900 KR.*
KANARÍ
VERÐ FRÁ 55.900 KR.*
ALMERIA
VERÐ FRÁ 62.900 KR.*

SÓLARDAGAR
TAKMARKAÐ MAGN GISTINGA  

Á TILBOÐSVERÐI BÓKAÐU Á UU.IS

MEÐ ÍSLENSKRI 

FARARSTJÓRN 

SKOÐUNARFERÐIR  

Í BOÐI

1 3 0 .  T Ö L U B L A Ð  1 8 .  Á R G A N G U R M Á N U D A G U R   4 .  J Ú N Í  2 0 1 8



ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS

MALMALMALMALLMM LLORLORLORLORRCACACACA 12.12 –18–18–18. Á. ÁGÚSGÚSG TT

ZAZAZAZAZAAFFIFFIIFF ROROROROR PPPPPALAA MAAMAAMMANONONONONOVAVAAVAA 
VEVEVEVEEEVEVVEVEV RÐRÐRÐRÐÐRRÐRRRR FFFFFFFRÁRÁRÁRÁRÁRÁRRR  97979797 99.9.900000000 KKKKR.R.RR

VerðVerðVerVerðVerð á má máá mann ann m.v.m.v..m.v. 2 f22 f2 f2 f2 ulloulloulloulloullollullorðnarðnaaaaaa ooog ogoogo 2 bö2 bö bö2 böörn írn rnnrnnnrn íbúíbúúúúúð með memeðð með 1ðð svefsvevesvefsve nhernherherberbergbergergergi. ii. 
VerðVerðrð fráfráffffráááfrá 155155155155155155155155.900900.900900.9..99 kr.kr.kr.kr á má má má má má máá máá ann ann annnn m.v.m vm.v.m v 2 f22 f2 fulloloulloulloorðnarðnnanaðna..

MALM LORCACA 5.–5.–12.2. ÁGÁGÚSTÚST

SOSOOLLL ALLLA CUCUCUDDID A CECCENTER 
VEVEVERÐRÐRÐ FRÁRÁRÁÁRÁÁÁRÁ 929292.9.9990000000 KKR.

VerðVerð á mmann n m.v.m.v. 2 f2 fulloull rðna og 2 bö2 börn í íbúííííbúð með með 1 svefnherbergi. 
VerðVerðVerð fráfráffráfrfrá 141411 .9009 kr.kr. á má mannnn m.v.m  2 fullorðna.

MALMALMALM LORLORCACAC 17.17.–24–24. J. JÚNÍÚNÍ

VIVISTS A CLLC UBUBUBBBB 
VVVEVEVEV RÐRÐRÐRÐRÐRÐÐÐ FFFRÁRÁRÁ 64644 9.9.90000 KKR.R.R.R

VerðVerð á má mann ann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðnarð og og 2 bö2 böbörn írn rrr íbúíb ð meðð ð 1ð 1ð 1 svefsvefs efnhernherh rbergbergberggbb iii. 
VerðVeeeVe fráfrf 84.4.44 9900 900 kr. kr. krkrkr.krr á maá maá aaá ann mnn mnn mmnn mmm.v. .v.v.vv 2 fu2 fu2 fu2 u2 llorlolloro ðna.na.a.

KANKANKAKANKANARÍARÍARÍARÍARÍ 2828.8.2828. ÁGÁGÁGGÚSTÚSTSTT –– 44. SEPSEPPS TEMTEMTEMTEMEMBERBERRBERBB

IFIFIFFA A A AAAAAA BUBUBUBBBBB ENENENNNAVAVAVAVAVENENENENENTUTUTUTUTUTURARARARARA  
VEVEVERÐRÐRÐR FFFRÁRÁRÁRÁÁ 75757575 99.9.90000000 KKKR.R.R.

VerðVerðrðe áá má ann m.v.v 2 f2 llulloulloullorðnarðna ogogog 2 bö2 böörrn írn ínr tvítvííbýlibýbý meðmeðmeðe  HÁLFHÁLFH U FÆU FÆÐI.ÐI.
VerððVerðð fráfrfrrá 87.87.900900 0 kr. kr. á maá mann mnn m.v. .v. 2 fu2 fullorllorðnaðna.

KANKANKANKANARÍARÍARÍA 14.14.4 –21–21–– . Á. Á. ÁGGÚSG TT

PAPAPAPARQRQRQRQQRQQUEUEU CCRIR STSTSTOBOBOBALALA  
VEEVERÐRÐRR  FRÁ 8989898 .9.9. 0000000 KKKR.RR.R

Verðr á mmannann m.v.. 2 f2 ffullulloul rðnaa og og 2 börn í smáhýsi með 2 svefnherbergjum. um. 
VerðV  frá 114.300 kr. á má ann m.v.v. 2 fullolol rðnarðn .

KANARÍ 26.26. JÚNÍ NÍ – 3– 33. JJÚLÍÚLÍ

COROROR NANA BBBLALALALLL NCNCCCCCA AAAAA
VEVEVEVEVERÐRÐRÐR FFFFFRÁRÁRRÁ 646464.9.99000000 KKKR.R.R.

VerðVerððð á má má mann an m.v.mm.v 2 f2 fffullouulloullorðrðnarððna og 2 böb rn írn íbúíbúð með memmmm ð 1 ð 1ð 11 ssvefsvefsvefnhernhernhernherbergbeberbe i.
VerðVeVer fráfráff 80.0 900 9 kr. r á maá mamamann mnn mnn mm.v. vv 2 fu2 fu2 fu2 f llorllorllororðna.ðna.

HÁLFT FÆÐI

HÁLFT 
FÆÐI

HÁLFT 
FÆÐI

BENBENBENBENIDOIDOIDORMRMRM 10.1010.–1717–17 ÁÁ. ÁÁGGGÚST - ICELAAANDANDAN IR

HOHOHOHOTETETEEL L LL AVAVAVAVENENENENE IDA 
VERÐ FFFRÁRÁR  1003.3.3.3 909 0 KR.

VVeVererð á mann m.v. 2 fullorðna og og 2 bö2 b rn í tvíbýli meðeðeð morm gunverði. 
Verð frá 13939.900900 kr. á mann m.v. 2 f22 2 ullorðna.

BENB IDORM 24. JÚJÚNÍ Í – 2– . J. ÚLÍLÍ

MEMEMEMEM LILIA A BEBEBEENININ DOD RMRMRM 
VEVEVERÐRÐR FFRÁRÁÁÁ 848484.9.9.9.9000000 KKR.R.R

VerðrðVe á má mann a m.v.m.v.m 2 f2 fulloulloorðnarðnarð ogog 1 ba1 ba1 b1 barn írn í tvítvítv býlibýl meðmeðð  HÁLFHÁLFU FÆU FÆÐÐI. 
VVerðV frááfr 993.93 90000 kr. kr. k á maá maá mann mnnn m.v. .v.v. 2 fu2 f2 fullorllorðna.ðna.ð

BENENIIDORM 22.22.–29–29. J. ÚNÍNÍÚN  - ICEICELANLANDAIDAIR

SHSH VILLA GADEAEA 
VERÐRÐ FFRÁRÁ 979797 9.99000000 KKKR.R

VerðVerð á má ann m.v.m.v 2 f2 fullorðnaa og og 2 bö2 b rn írn í tvíbýli með morgunverði. 
Verðð frárá 129.100 kr.kr á mmanann m.v.v. 2 f2 ulloorðnar .

HÁLFT 
FÆÐI

HÁLFT 
FÆÐI

ALMAL ERIERIAA 23.–3030. ÁGÚSGÚSÚ TTT

ROROR CCC GOGG LF TTRIRIININIDADAD D
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 898988 .9.9000000 KKKKRRR.R.

Verðrð á má ann m.v. 2 f2 f llullo ðrðna og 2 börn í tvíbýli ALLT INNI IFALIFALIÐ.Ð.
VerðVe  frá 119.900 kr. á mmann m.v. 2 fullorðna.

ALMLMERIERRIAAA 16.16 –2323. Á. ÁGÚSGÚSTT

ARARRENENA A CECEECEEEEEENTNTNTTNN ERERERERRE  
VEVEVERÐRÐRÐ FFRÁRÁRÁRR  6262622.9.9900000 KKR.R.

VerðVerð á má mann ann m.v..v 2 f2 ullorðnaðnðna og og 2 bö2 böörn írn rn ín stúst díóíbúð. 
VerðVerð fráfrá 83.83..9009009 kr. kr á maá maaaannn mnn mn .v. .v. v 2 fullorðna.

ALMALMMALMERIERIERERIAAA 9.–9.–9 1616.16. ÁGÁÁGÁ ÚSTÚSTÚSTÚST

BEBEBEBESTSTSTST SSSSABABABINININALALAL 
VEVEVERÐRÐRÐ FFFFRÁRÁRÁR  90909090 999.9000 KR.

VerðVerð á má má mann ann ann m.v.m.v.m.v. 2 f2 f2 fulloulloullorðnarðnarðnana ogog 2 bö22 b rn í tvíbýli með HÁLFU FÆÐI.
Verð frá 111.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ALLT 
INNIFALIÐ

TENTENTENTENERIERIERIFEFEE 29.292922229. ÁGÁGGGÁ ÚSTTSTÚST –– 5. 5. SEPSEPPPTEMTEMTEMT BERBERBER

PAPAARQRQUEUEUEUUU  CRIRIRISTSTSTOBOBOBO AALALA  
VEVEV RÐRÐRÐRÐÐ FFFRÁRÁRÁÁ 79.999000000 KKKKR.R.R.R

VerðVerðVerð á má mann ann m.v.m.v.m.v. 2 f2 f2 fulloulloullorðnarðnarðna og og og 2 bö2 bö2 börn írn írn í Pre iimium smáhýsi. 
Verðrð f áfrá 100.500 kr.. á mann m.v. 2 fullolorðnað .

TENERIFE 21.–288. ÁÁGÚST

PAPARKRK CCLULUB B EUEURROPPEE 
VEERRÐRÐ FFFRÁRÁ 129.900 KR.

VerðVerð á má manann m.v. 2 fullollorðna og 2 b2 börn í fjölskylduherbergi ALLTLTT INNINNINNIFALIFI IÐ.IÐ
Verð frá 165.900 kr. á má ann m.v. 2 fullou rðna.

TENTENTENERIERIE FEFEE 1515.–22–22 Á. ÁGÚSGÚSTT

FFLFLAMAMMININGOGOG BBBBEAEAEE CHCHCHCH MMMATATATATEEEE
VEVEVEVEVEVERÐRÐRÐRÐRÐRÐÐ FFFFFFRÁRÁRÁRÁÁRR  1011 6....90999 0 KRKRKRK .

VerðrðrðeVerðerVerðerVer á má mmmmmmá ann ann annannaan m.v.m.vm.v. 2 f2 f2 f2 f2 fulloulloulloullollolorðnarðnarðnaðnarðnan og ogog oooo 2 bö2 bö2 böbö2 ö2 b rn írn rn rn ín íí VanVanVanVanVanVanity ity ity ityty y íbúðíbúðíbúðíbúðbúðíbúðúðíbúð m. mmm. mm 2 sv2 s2 sv2 sv2 svvefnhefnhfnhefnhefnhfnhfefn . og. og. . o mormororrorom gunvgunvgunvgunvgg vg erðierðierðierðiiier .. 
VerðVerðVerðVerðrVerð fráfrárááfrrár 1091010910910909101 .900.9000000 kr.kkkr.r.r.r. á má má má mmmmaann ann aa m.vm.vm.v..v..v.vv 222 f2 ff2 ulloulloullulloullullull rðnarðnaðnaðnaðnaðna..

ALLT 
INNIFALIÐ

BENBENB IDOIDODORMRMRM 23.23 –3111. ÁÁ. ÁÁÁGÚSGÚSGÚSG TTTT

KAKAAKTKTKTTTUSUSUS
VEVEVEEVERÐRÐRRÐÐR FFFFFRÁRÁRÁRÁRÁ 87878787.9.9.9.90000000 KKKR.R.R.R.

VeVeVeerðVe  á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýbýlibýliýliýl meðmeðmeðmeð háálálllfu ffu ffu ffu fæðæðæðæðiði. 
Verð frá 103.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

HÁLFT FÆÐI BÓKAÐU SÓL Á UU.IS
VINSÆLAR GISTINGAR BÓKAST FYRST 

FERÐUMST Á BETRA VERÐI FRÁ 59.900 KR.
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Safnaðu öllum leikmönnunum

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson telur að samfélags-
breytingum verði náð fram með 
birtu en ekki reiði. 16 

SPORT Ísland kastaði frá sér 
sigrinum gegn Noregi. 12

TÍMAMÓT  Fatasöfnunarpokum 
Rauða krossins verður dreift um 
allt land í vikunni. 18

LÍFIÐ Íslenska 
tónskáldið 
Birgir Hilmars-
son semur 
tónlist fyrir 
Channel 4 í 
Bretlandi 26

N1 kortið  
færir þér
bæði afslátt  
og punkta

HEILBRIGÐISMÁL „Ég hefði þess 
vegna getað dottið niður dauður 
hvenær sem var,“ segir hugbún-
aðarsérfræðingurinn Birgir Gunn-
laugsson, sem kveðst hafa gleymst 
í lífshættulegu ástandi á hjartagátt 
Landspítalans við Hringbraut í síð-
ustu viku. 

Birgir segir álag og samskiptaleysi 
starfsfólks vel hafa getað kostað 
hann lífið. Mál hans er nú til skoð-
unar innan spítalans en sjálfur hefur 

hann sent kvörtun til Landlæknis.
Birgir var fluttur með sjúkrabíl á 

hjartagáttina á miðvikudag eftir að 
hafa leitað á bráðadeild með brjóst-
verki og mæði en hann hefur glímt 
við hjartveiki um árabil. Þar var 
hann tengdur við tæki og tól allan 
daginn en sendur heim um kvöldið 
vegna álags og beðinn um að koma 
daginn eftir í ómskoðun og hugsan-
lega þræðingu. Á fimmtudagsmorg-
un kveðst Birgir hafa beðið í eina og 

hálfa klukkustund eftir ómskoðun 
en síðan hafi hann setið svo klukku-
tímum skipti á ganginum að henni 
lokinni, afskiptur.

„Ég fékk hvorki vott né þurrt, ekki 
meðöl og engar mælingar gerðar. 
Enginn spurði um líðan mína. Ég 
gafst upp klukkan 14 og skildi eftir 
símanúmerið mitt og bað þau um 
að hringja þegar ákvörðun lægi fyrir 
um þræðingu.“

Það var ekki fyrr en hálf tíu um 

kvöldið sem hringt var í Birgi  og 
hann að sögn beðinn afsökunar 
á meðferðinni og honum tjáð að 
hann þyrfti að fara í hjartaþræðingu 
strax daginn eftir. Í aðgerðinni á 
föstudagsmorgun kom í ljós að ein 
slagæðin var 90 prósent lokuð. Ljóst 
má því vera að tæpt hafi staðið.

„Ég held að það sé ekki nokkur 
leið að útskýra að hverju maður 
verður vitni að inni á svona deild, 
hvílíkur glundroði ríkir vegna 

manneklu og yfirálags. Það er skelfi-
legt að upplifa þetta,“ segir Birgir 
sem telur álagið komið úr bönd-
unum. Ólíðandi sé að sjúklingur í 
lífshættu gleymist vegna skorts á 
samskiptum starfsfólks og álags.

Yfirlæknir hjartagáttarinnar, 
Karl Andersen, kvaðst í samtali við 
Fréttablaðið í gær ekki geta tjáð sig 
um einstaka mál. Málinu væri ekki 
lokið innan spítalans en vissulega 
væri mikið álag á deildinni.  – smj

Sjúklingur í lífshættu segist hafa gleymst
Hjartveikur maður hefur kvartað til Landlæknis eftir að hafa gleymst á gangi hjartagáttar Landspítalans í síðustu viku. Sat afskiptur 
með hjartaverk í fimm tíma. Tveimur dögum eftir að hann leitaði fyrst á deildina fór hann í þræðingu. Slagæð reyndist nær alveg lokuð.

Eru þær útdauðar? Stærstu skepnur sem nokkru sinni hafa búið á jörðinni sneru aftur til 21. aldarinnar og birtust vegfarendum á götum Reykjavíkur um helgina í tilefni af Listahátíð. Risa-
eðlurnar eru á vegum Close-Act Theatre. Það er hollenskur leikhópur sem er þekktur fyrir myndrænt götuleikhús. Þetta var í fyrsta sinn sem Close-Act kom til Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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



Veður

Hæglætisveður og líkur á að sjáist til 
sólar í flestum landshlutum. Hiti 10 
til 18 stig, svalast NV-til. SJÁ SÍÐU 20

Veður

Vélorf
atvinnumannsins

Japönsku MITOX-Kawasaki  

vélorfin hafa um árabil verið 

val atvinnumannsins þegar 

kemur að því að velja öflugt 

og endingargott vélorf í 

krefjandi slátt.
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Akureyri:
Baldursnes 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

 Afmæli Hafnarfjarðar fagnað á sjómannadegi

Því var fagnað um helgina með ýmsum viðburðum að Hafnarfjarðarkaupstaður á 110 ára afmæli um þessar mundir. Afmælisdagurinn er 1. júní  
en á þeim degi fékk Hafnarfjörður kaupstaðarréttindi. Íbúar í Hafnarfirði eru um þessar mundir rétt tæplega 30 þúsund. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FJÖLMIÐLAR „Það hefur alltaf blund-
að í mér að halda áfram og svo þarf 
bara stundum að vaða í hlutina. Það 
eru 20 ár síðan síðasta sería var sýnd 
og ég ætla að fara og gera sex þátta 
seríu í sumar þar sem við förum 
bæði í lax og silung,“ segir Eggert 
Skúlason fjölmiðlamaður, sem ætlar 
að gera nýja þáttaröð af veiðiþátt-
unum Sporðaköst, eftir langt hlé.

Eggert segir að eitt af því sem 
verði gaman að fanga í þáttunum 
séu breytingarnar sem hafi orðið 
frá því að þættirnir voru sýndir á 
sínum tíma. „Á þeim tíma voru 
árnar í niðursveiflu. Svo kom til 
„veiða og sleppa“ sem var mjög 
umdeilt á sínum tíma en í dag eru 
flestallar árnar á uppleið,“ segir 
Eggert. Hann rifjar upp fyrirsögn 
í Morgunblaðinu þar sem velt var 
upp þeirri spurningu hvort stór-
laxinn yrði útdauður árið 2020. „En 
nú veiðist mikið af stórlöxum og 
vonandi verður það þannig líka í 
Sporðaköstum i sumar.“

Eggert ætlar að leita fanga víða. 
„Tvo þætti ætla ég að taka upp á 
hálendinu, þar sem enn eru til perl-
ur sem menn þekkja ekki almennt í 
silungsveiði. Þar er mikið af stórum 
silungum á lítt þekktum stöðum. 
Svo ætla ég að fara í Víðdalsá og 
mynda þar aftur þegar verður veidd-
ur 20 pundari. Síðan munum við 
taka tvo þætti á Norðausturlandi,“ 
segir Eggert. Hann nefnir líka Mið-
fjarðará og Dalina og Aðaldalinn 
sem fyrirhugaða tökustaði.

Steingrímur Þórðarson kvik-
myndatökumaður sér um kvik-
myndatökuna og eftirvinnslu á 
þáttunum og Gunnar Árnason sér 
um eftirvinnslu á hljóði. Eggert segir 

að notað verði gamla stefið úr þátt-
unum, sem sé nostalgía fyrir marga. 
Stefið er eftir Jón Bjarka Bentsson, 
sem er núna yfirhagfræðingur 
hjá Íslandsbanka. „Það er alveg 
dásamleg nostalgía sem fylgir því 
lagi sem hann samdi sérstaklega 
fyrir Sporðaköst. Ef hann er jafn 
góður hagfræðingur og hann er tón-

listarmaður þá getum við öll andað 
léttar,“ segir Eggert.

Eggert segist ekki vera búinn að 
selja þættina. „Stundum þarf maður 
bara að henda sér út í djúpu laugina. 
En ég er að ræða við tvær sjónvarps-
stöðvar og vonandi verður það frá-
gengið,“ segir hann. 
jonhakon@frettabladid.is

Sporðaköst fara aftur í 
vinnslu eftir 20 ára hlé
Tuttugu ár eru liðin frá því að síðasta þáttaröð af Sporðaköstum fór í loftið. 
Eggert Skúlason vill fanga breytingarnar sem orðið hafa í ám og vötnum á þeim 
tíma sem liðinn er. Leitar fanga víða og stefið er eftir hagfræðing Íslandsbanka.

Eggert Skúlason fékk son sinn til að tattúvera á sig nafn sjónvarpsþáttanna 
þegar hann var búinn að taka ákvörðun um að ráðast aftur í gerð þáttanna. 

ALÞINGI Engin svör fengust við 
fyrirspurn Þorsteins Víglunds-
sonar, þingmanns Viðreisnar, til 
dómsmálaráðherra um það hve oft 
á undanförnum fimm árum óskað 
hefur verið eftir nýjum gæsluvarð-
haldsúrskurði þegar minna en sólar-
hringur er eftir af fyrri úrskurði eða 
sá er þegar liðinn.

Fyrirspurnin var lögð fram í kjöl-
far fregna af hvarfi Sindra Þórs Stef-
ánssonar af fangelsinu á Sogni eftir 
að úrskurður um gæsluvarðhald 
yfir honum hafði runnið sitt skeið. 
Í fyrirspurninni var einnig spurt um 
hve oft varðhaldsfangi var látinn 
laus eftir að fyrri úrskurði lauk eða 
hvaða úrræðum hafði verið beitt.

Dómsmálaráðuneytið reyndi að 
afla upplýsinga um efnið hjá Fang-
elsismálastofnun, Ríkissaksóknara 
og dómstólasýslunni. Hvergi er til 
skrá um efnið. Til að afla upplýsing-
anna hefði þurft að fara yfir hvern 
og einn gæsluvarðhaldsúrskurð 
sem fallið hefur síðastliðin fimm ár 
en með hliðsjón af því var svar ekki 
veitt. – jóe

Engu svarað um 
gæsluvarðhald

STJÓRNMÁL Almennar stjórnmála-
umræður, eða  eldhúsdagsumræður, 
fara fram á Alþingi klukkan hálfátta 
í kvöld og verða venju samkvæmt 
sendar út í útvarpi og í sjónvarpi. 

Samkvæmt dagskrá Alþingis 
er síðan gert ráð fyrir að síðasti 
þingfundur fyrir sumarið verði á 
fimmtudaginn. Þeir þingmenn, sem 
Fréttablaðið hefur rætt við, telja þó 
ólíklegt að sú starfsáætlun haldist 
óbreytt. Það er ekki síst vegna 
frumvarps atvinnuveganefndar um 
lækkun veiðileyfagjalda sem lagt 
hefur verið fram. 

Í sumar, eða nánar tiltekið 18. júlí, 
ætlar Alþingi síðan að koma saman 
á hátíðarfundi á Þingvöllum í tilefni 
af 100 ára afmæli fullveldis Íslands, 
sem er 1. desember. – jhh

Eldhúsdagur á 
Alþingi DÓMSMÁL Landsréttur hefur mildað 

dóm yfir lögreglumanni sem gekk of 
hart fram gegn gæsluvarðhaldsfanga 
sem til stóð að leiða fyrir dómara.

Maðurinn hafði verið dæmdur í 
sextíu daga skilorðsbundið fangelsi 
í héraði en dómurinn var mildaður 
í þrjátíu daga.

Maðurinn hafði verið ákærður 
og gert að sök að hafa ýtt fanganum 
upp að vegg, skellt honum í gólfið, 
rekið hné sitt í bringu hans og hótað 
að kýla hann. 

Lögreglumaðurinn játaði sök að 
öðru leyti en því að hann sagðist 
ekki hafa skellt höfði fangans í gólf-
ið heldur búk hans. Þá neitaði hann 
að áverkar á manninum hafi verið 
hans sök. Ákæruvaldið áfrýjaði mál-
inu til refsiþyngingar.

Landsréttur taldi ekki sannað að 
allir áverkarnir á manninum hefðu 
komið til vegna atviksins. – jóe

Lögreglumaður 
fær mildari dóm
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Hámarkshraði og hámarksgæði 
Við höfum lagt allan okkar metnað í að skapa nýjan Prius Plug-in Hybrid fyrir þig. Minni loftmótstaða og öflugri rafhlaða en
nokkru sinni fyrr kemur þér upp í hámarkshraða á rafmagninu einu saman, allt að 63 km vegalengd án þess að bensíndropa
þurfi til. Ríkulegur tæknibúnaður og undursamlegt hugvit gæða aksturinn gleði undir stýri meðan þú vísar leiðina til betri 
Hybrid-tíma á nýjum og glæsilegum Prius Plug-in.

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

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Prius Plug-in Hybrid
VÍSAÐU LEIÐINA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

 3+2 ÁBYRGÐ

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.

Verð: 4.290.000 kr.
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SUMARTILBOÐ Á 
FIAT TIPO

TAKMARKAÐ MAGN BÍLA Í BOÐI.

STAÐALBÚNAÐUR: 120 HÖ, LOFTKÆLING, BAKKMYNDAVÉL, 
BLUETOOTH, SNERTISKJÁR, HITI Í SÆTUM OG SPEGLUM, 

16” ÁLFELGUR, AKSTURSTÖLVA  O.FL.

FIAT TIPO HATCHBACK 
TILBOÐSVERÐ FRÁ 2.390.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ 3.090.000 KR.

FIAT TIPO STATION WAGON
TILBOÐSVERÐ FRÁ 2.490.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ 3.290.000 KR.

STJÓRNMÁL Fulltrúar Samfylkingar-
innar, Pírata, Viðreisnar og VG ætla 
að hittast klukkan níu í dag í Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti til að 
halda viðræðum um meirihluta 
áfram.

Helgin var nýtt til hvíldar og til 
þess að undirbúa sig frekar fyrir 
viðræðurnar. „Ég get sagt að laugar-
dagurinn var fyrsti laugardagurinn 
í margar vikur sem ég hef eitthvað 
getað hugað að persónulegum 
málum og það var alveg kærkomið 
að geta sinnt því. En síðan er maður 
bara að undirbúa sig fyrir næstu 
skref í viðræðunum með því að lesa 

sér til, til að kynna sér hlutina og 
láta sér detta nokkra hluti í hug. En 
við höfum ekki verið að funda með 
hinum flokkunum um helgina,“ 
segir Pawel Bartoszek, borgarfull-
trúi Viðreisnar. Hann segist ekki 
ætla að láta neitt uppi um það hver 
samningsmarkmið Viðreisnar í 
meirihlutaviðræðunum séu.

Útlit er fyrir að í Kópavogi muni 
Sjálfstæðismenn og Framsóknar-
flokkurinn hefja meirihlutavið-
ræður. Skoðanamunur hefur verið 
uppi meðal bæjarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins þar sem oddvitinn 
og bæjarstjórinn Ármann Kr. Ólafs-

son hafði lýst því yfir að honum 
hugnaðist áframhaldandi samstarf 
við Theodóru Þorsteinsdóttur, sem 
var bæjarfulltrúi fyrir Bjarta fram-
tíð og var oddviti sameiginlegs lista 
Bjartrar framtíðar og Viðreisnar. 
Þrír aðrir bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins vilja hins vegar ekki sam-
starf við Theodóru.

Á Akranesi hafa bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar og Framsóknar-
flokksins komist að samkomulagi 
um að mynda nýjan meirihluta á 
Akranesi. Samkomulagið felur í 
sér að Sævar Freyr Þráinsson verði 
áfram bæjarstjóri. – jhh

Viðræður halda áfram í Reykjavík en erfið fæðing í Kópavogi
Pawel 
Bartosek, 
borgarfulltrúi 
fyrir Viðreisn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON

ALÞINGI Ekki hefur komið til 
umræðu að takmarka með nokkr-
um hætti rétt þingmanna til að 
beina fyrirspurnum til ráðherra. 
Fjöldi fyrirspurna hefur hins vegar 
verið ræddur á vettvangi forsætis-
nefndar og á fundum forseta þings-
ins með þingflokksformönnum.

Fyrirspurnagleði ýmissa þing-
manna hefur verið til umræðu á 
yfirstandandi þingi og þykir mörg-
um nóg komið. Frá því að þing kom 
saman í desember hafa 502 fyrir-
spurnir verið lagðar fram en þar af 
eru tæplega þrjár af hverjum fjórum 
skriflegar. Fjórðungur eru munn-
legar fyrirspurnir en inni í þeirri 
tölu eru óundirbúnar fyrirspurnir.

„Þessi réttur þingmanna til svars 
er mjög vel varinn bæði samkvæmt 
stjórnarskrá og lögum. Það er ekki á 
dagskrá né hefur það borið á góma 
að takmarka hann á nokkurn hátt,“ 
segir Steingrímur J. Sigfússon, for-
seti Alþingis.

Aftur á móti hafa breytingar í 
skiptingu munnlegra og skriflegra 
fyrirspurna verið til umræðu. Á 
undanförnum tveimur þingum 
hefur hlutfall þeirra fyrrnefndu farið 
lækkandi. Áður var hátt í helmingur 
fyrirspurna borinn fram munnlega 
en undanfarið hafa þær verið um 
fjórðungur. Þá hefur einnig verið 
rætt hvort hluti fyrirspurnanna ætti 
betur heima á borði upplýsinga-
skrifstofu ráðherra. Sem stendur 
eru slíkar fyrirspurnir ekki gerðar 
opinberar en rætt hefur verið hvort 
rétt væri að breyta því.

„Það hefur heldur verið vaxandi 
bragur á því að ráðuneytin biðji um 
frest þar sem ekki hefur náðst að 
svara innan tilskilins tíma. Auðvitað 
viljum við heldur að ráðuneytin 
biðji um frest heldur en að svar 

fáist ekki. Ef það væri svo að stíflur 
myndu myndast í ráðuneytunum 
vegna fjölda fyrirspurna væri rétt að 
setjast yfir málin en það hefur ekki 
komið til þess,“ segir Steingrímur.

Í sumum tilfellum eru fyrirspurn-
ir viðamiklar og í raun svo að þær 
jaðra við að vera beiðni um skýrslu. 
Komið hefur verið inn á það hvort 
rétt sé að skerpa á skilunum milli 
skriflegra fyrirspurna og skýrslu-
beiðna. Stundum hafa ráðuneytin 
látið vinnustundir við svarið fylgja 
til þingsins en hingað til hafa slíkar 
upplýsingar ekki fylgt svarinu inn á 
vefinn.

Síðasta stóra breyting á þingsköp-
um var gerð árið 2012. Hún miðaði 
að því að styrkja eftirlitshlutverk 
þingsins. Eftir það var þverpólitískri 
þingskapanefnd komið á fót en slík 
hefur ekki verið starfandi undanfarið 
meðal annars vegna tíðra kosninga.

„Ég hef nefnt við þingflokks-
formenn að setja slíka nefnd af 
stað á ný með haustinu. Sú nefnd 
myndi taka upp þráðinn þar sem 
frá var horfið,“ segir Steingrímur. 
Ósennilegt er að slík nefnd myndi 
hrófla við fyrirkomulagi á fyrir-
spurnum þingmanna til ráðherra.  
joli@frettabladid.is

Breytingar á fyrirspurnum 
þingmanna ekki til umræðu
Munnlegum fyrirspurnum þingmanna til ráðherra hefur farið fækkandi meðan skriflegar færast í aukana. 
Fleiri möguleikar standa þingmönnum til boða. Mikilvægt verkfæri í eftirliti þingsins með stjórnvöldum.

 Fyrirspurnir Hlutfall
 alls   skriflegra fsp.

2017-18*  502  73,7% 
2017*  61  100%
2016-17*  505  74,3%
2015-16  783   56,4%
2014-15  758   61,5%
2013-14  594   54,2%
2012-13  452   57,7%
2011-12 660  62,1%
2010-11 737  63,7%
2009-10** 798  58,9%
2008-09 352  45,5%
2007-08 369  59,6%

*  Undanfarin þrjú þing eru talsvert skemmri en þingin 
þar á undan vegna tíðra þingrofa á tímabilinu. 

** Í tölum fyrir þingárið 2009-10 er að finna fyrir-
spurnir lagðar fram á sumarþingi 2009.Steingrímur J. Sigfússon við setningu Alþingis í desember síðastliðnum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

✿   Fjöldi fyrirspurna  
undanfarin þing

Þessi réttur þing-

manna til svars er 

mjög vel varinn bæði sam-

kvæmt stjórnarskrá og 

lögum.

Steingrímur J. Sigfússon, 
forseti Alþingis

TRÚFÉLÖG Meðlimum trúfélags 
zúista á Ísland fækkaði um 37 pró-
sent á tveimur árum. Zúistar voru 
3.087 talsins 1. janúar 2016. Þeim 
hafði fækkað niður í 1.923 um síð-
ustu áramót. 

Mikill fjöldi flykktist í félagið á 
árinu 2015 eftir að þáverandi for-
ystumenn félagsins lofuðu með-
limum að þeir fengju sjálfir í sinn 
vasa ríflega 10 þúsund króna fram-
lag sem ríkið borgar trúfélögum á 
hvern meðlim. Aftur tók að kvarnast 
úr félaginu vegna deilna og leyndar 
yfir fjármálunum eftir að stofnend-
ur félagsins náðu þar undirtökum 
að nýju. – gar

Zúistum fækkar 
um 37 prósent

SVÍÞJÓÐ Arabíska er nú orðin 
næstalgengasta móðurmálið í Sví-
þjóð. Finnska, sem hingað til hefur 
verið næstalgengasta tungumálið, er 
þar með komin í þriðja sæti.

Líklegt þykir að arabíska sé móð-
urmál yfir 200 þúsund einstaklinga 
í Svíþjóð en straumur flóttamanna 
kom til Svíþjóðar árið 2015. Fjöldi 
þeirra er talinn hluti af skýringunni. 
– ibs

Arabíska númer 
tvö í Svíþjóð

Flóttamenn við komuna til Sví-
þjóðar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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NÁMSRÁÐGJÖF OG UPPLÝSINGAR: 
SÍMI 525 4444    
ENDURMENNTUN.IS

NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI

NÁMSLÍNUR ÁN EININGA

 

TAKTU SKREFIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

FJÁRMÁL OG REKSTUR 
STAÐNÁM – FJARNÁM

FORYSTA TIL FRAMÞRÓUNAR
– LEIÐ STJÓRNENDA TIL AUKINS ÁRANGURS

FRAMKVÆMDAFERLI MANNVIRKJAGERÐAR

GRUNNNÁM Í BÓKHALDI

HUGUR OG HEILBRIGÐI – GERÐU GOTT LÍF BETRA

 HEILDRÆN FJÖLSKYLDUSÝN 
– VINNA MEÐ BÖRNUM OG FULLORÐNUM

UNDIRBÚNINGSNÁM - VIÐURKENNDUR BÓKARI 
STAÐNÁM – FJARNÁM

VERKEFNASTJÓRNUN OG LEIÐTOGAÞJÁLFUN

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI 
STAÐNÁM – FJARNÁM

NÁM TIL LÖGGILDINGAR FASTEIGNA- 
OG SKIPASALA 

STAÐNÁM – FJARNÁM

ÖKUKENNARANÁM TIL ALMENNRA RÉTTINDA

Á FRAMHALDSSTIGI

FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ 
DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI
DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

 

PMTO  MEÐFERÐARMENNTUN

SÁLGÆSLA 
DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

Á GRUNNSTIGI

UMSÓKNARFRESTUR TIL 5. JÚNÍ



Skráning stendur yfir í síma 
564 4030 og á tennishollin.is 

BYRJENDANÁMSKEIÐ Í 
TENNIS FYRIR FULLORÐNA 

eru að hefjast

Upplýsingar & skráning  í síma 
564 4030 og á tfk.is 

TENNISÆFINGAR 
FYRIR 13-18 ÁRA

byrjendur í sumar 
virka daga kl. 16.30-18

Tennisfélag Kópavogs

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

Er vagninn rafmagnslaus

Frístunda rafgeymar í miklu úrvali

?

ATVINNULÍF „Norðurlöndin eiga að 
verða samþættasti byggingamark-
aður í heimi“, segir í yfirlýsingu 
norrænna ráðherra sem fara með 
málefni byggingariðnaðarins. Lagt 
er til að byggingarreglugerðir og 
staðlar landanna verði samræmd 
enn frekar frá því sem nú er.

Með því að fjarlægja viðskipta-
hindranir verði fyrirtækjum gert 
auðveldara að starfa á milli landa og 
markmiðið að Norðurlöndin verði í 
raun einn byggingamarkaður. Með 
þessu verði hægt að lækka bygging-
arkostnað. Þá verður lögð áhersla 
á samnorrænar rannsóknir á sviði 
byggingariðnaðarins.

Björn Karlsson, forstjóri Mann-
virkjastofnunar, segir lög og reglur 
í byggingariðnaði geta verið mjög 
mismunandi milli landa. Þótt 
grundvallarreglurnar séu tiltölu-
lega líkar sé samt heilmikill munur 
á regluverkinu, jafnvel milli Norður-
landanna þar sem regluverkið hafi 
þróast sértækt í hverju landi fyrir 
sig.

„Ég fagna auknu og þéttara nor-
rænu samstarfi á þessu sviði. Við 
hittum norræna kollega okkar 
reglulega þar sem við skiptumst á 
upplýsingum og skoðum hvar við 

getum samræmt reglur. Þannig 
erum við að sigla hægt og rólega í 
átt að meiri samræmingu tækni-
legra reglna.“ Björn bendir líka á að 
við gerð byggingarreglugerðarinnar 
frá 2012 hafi verið horft mikið til 
Norðurlanda sem fyrirmyndar.

Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, 
segist fagna öllum umbótum sem 
auki samkeppnishæfni Íslands. 
„Samtök iðnaðarins líta því yfir-
lýsingu ráðherranna jákvæðum 
augum. Við höfum talað fyrir því að 
einfalda þurfi regluverk og gera alla 
framkvæmd skilvirkari en nú er og 
leggjum mikla áherslu á að atvinnu-
lífið komi líka að þessari vinnu.“

Sigurður segir fyrirmyndir hægt 
að sækja til Norðurlandanna og 
nefnir Noreg sem dæmi. Þar séu 
gerðar mismunandi kröfur út frá 
flokkun mannvirkja og umfang 
eftirlits sé háð eðli byggingarinnar.

„Aukið svigrúm í byggingarreglu-
gerð gæti hvatt til frekari nýsköp-
unar og dregið úr kostnaði. Í reglu-
gerðum sumra Norðurlandanna 
er almennt meiri sveigjanleiki en í 
okkar regluverki sem getur stuðlað 
að lægri byggingarkostnaði.“

Í yfirlýsingu ráðherranna kemur 

fram að fyrsta verkefnið verði að 
skoða aðgengismál sérstaklega. 
Bergur Þorri Benjamínsson, for-
maður Sjálfsbjargar og stjórnar-
maður í Öryrkjabandalagi Íslands, 
segir stöðuna hér sambærilega við 
hin Norðurlöndin og jafnvel betri 
en til dæmis í Noregi.

„Það var mjög stórt skref stigið 
með byggingarreglugerðinni 2012 
sem hafði lengi verið beðið eftir. Við 
þurfum bara að fá það á hreint frá 
umhverfisráðherra hver útgangs-
punkturinn í þessari vinnu eigi 
að vera.“ Hann segir mikilvægt að 
markmiðum um lækkun byggingar-
kostnaðar verði ekki náð með því 
að draga úr kröfum um aðgengi að 
byggingum. sighvatur@frettabladid.is

Reglurnar verði líkari 
reglum á Norðulöndum
Framkvæmdastjóri SI lítur yfirlýsingu norrænna ráðherra um að Norðurlöndin 
eigi að verða samþættasti byggingamarkaður í heimi jákvæðum augum. For-
maður Sjálfsbjargar vill fá á hreint hver útgangspunktur vinnunnar eigi að vera.

Stefnt er að því að gera Norðurlöndin að samþættasta byggingamarkaði heims. Markmiðið er að lækka byggingar-
kostnað og auðvelda fyrirtækjum að starfa á milli Norðurlandanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við höfum talað 

fyrir því að einfalda 

þurfi regluverk og gera alla 

framkvæmd skilvirkari en 

nú er. 

Sigurður Hannesson,  
framkvæmdastjóri  
Samtaka iðnaðarins

NORÐUR-KÓREA Forseti Sýrlands, 
Bashar al Assad, áformar að hitta 
Kim Jong-un, leiðtoga Norður-
Kóreu, að því er ríkisfréttamiðill í 
Norður-Kóreu greinir frá. „Ég ætla 
að heimsækja Norður-Kóreu og 
hitta Kim Jong-un,“ er haft eftir 
Assad. Hann er sagður hafa greint 
frá þessu á miðvikudaginn þegar 
hann tók við trúnaðarbréfi frá 
Mun Jong Nam, sendiherra Norður 
Kóreu.

Breska Sky fréttastofan segir að 
ekkert bendi til þess að slík ferð 
hafi verið í undirbúningi né heldur 
að stjórnvöld í Sýrlandi hafi stað-
fest fréttirnar. Samkvæmt fréttum 
norðurkóreska fréttamiðilsins á 
Assad að hafa sagt að Kim Jong-un 
hefði sýnt mikla leiðtogahæfileika 
og myndi takast að sameina Kóreu.

S k y  f r é t t a -
stofan segir 

að ef af fund-
i n u m  y r ð i 
þá væri það 
fyrsti fundur 
Kim Jong-
un með leið-
toga annars 

r í k i s  s e m 
fram færi í 

Norður-Kóreu. 

Góð samskipti hafa verið á milli 
stjórnvalda ríkjanna tveggja. Banda-
rísk stjórnvöld hafa jafnvel sakað 
Norður-Kóreumenn um að vinna 
saman að þróun efnavopna, en 
þeim ásökunum hefur verið hafnað. 
Bæði ríkin hafa verið einangruð frá 
öðrum ríkjum heims. Norður-Kórea 
hefur verið einangruð vegna efna-
vopnatilrauna og Sýrland vegna 
borgarastríðsins þar.

Allt frá því í ársbyrjun hefur Kim 
Jong-un sóst eftir samskiptum við 
leiðtoga annarra ríkja, svo sem 
Kína, Suður-Kóreu og á fund með 
Donald Trump þann 12. júní. – jhh

Segja Assad forseta ætla 
að fara til Norður Kóreu

Sýrlensk stjórnvöld hafa ekki stað-
fest fréttir um að Assad ætli að 

heimsækja Norður-Kóreu. 

ÞÝSKALAND Lögregluþjónn skaut 
Austurríkismann sem gekk ber-
serksgang, vopnaður hnífi, í Dóm-
kirkjunni í Berlín eftir hádegið í gær.

Karlmaðurinn, sem er 53 ára gam-
all, var skotinn í fótinn, samkvæmt 
upplýsingum sem fréttastofa breska 
ríkisútvarpsins hafði eftir þýskum 
fjölmiðlum. Um 100 manns voru í 
byggingunni þegar atvikið varð.

Þýskir fjölmiðlar segja jafnframt 
að maðurinn hafi lent í útistöðum 
við annan einstakling í kirkjunni. 
Fréttamiðillinn Tagesspiegel segir 
að tveir hafi slasast; maðurinn sem 
lögreglan skaut og maðurinn sem 
hann átti í útistöðum við.

Lögreglan sagði jafnframt að 
maðurinn hefði ekki verið grun-
aður um að vera að skipuleggja nein 
hryðjuverk. Þýskir fjölmiðlar hafa 
eftir vitnum að maðurinn hafi verið 

í annarlegu ástandi. Myndskeið frá 
sjónvarvottum sýna hvernig vopn-
aðir lögreglumenn stilla sér upp 
fyrir utan kapelluna og svæðinu var 
lokað af með lögregluborða. Vitnum 

var boðin sálfræðileg aðstoð.
Dómkirkjan í Berlín er á safnaeyj-

unni í miðhluta Berlínar og er einn 
af helstu viðkomustöðum ferða-
manna í borginni. – jhh

Þýska lögreglan skaut mann í Berlín

Þýska lögreglan lokaði af svæðinu við Dómkirkjuna í Berlín vegna mannsins 
sem lét ófriðlega í kirkjunni. Hann var skotinn í fótinn FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

 12.
júní er áformað að fundur 

Kims Jong-un, leiðtoga 

Norður-Kóreu og Donalds 

Trump, forseta Bandaríkj-

anna, fari fram. 
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Þú ert alltaf 
númer eitt  
í appinu
Þú þarft aldrei að bíða í röð þegar þú notar stafrænar lausnir 

Íslandsbanka. Kynntu þér málið og vertu þar sem ánægðustu 

viðskiptavinir í bankaþjónustu eru — og hafa verið fimm ár í röð.*  

Náðu í öppin á islandsbanki.is/app

Íslandsbanki Kass Kreditkort

*Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Stafrænar lausnir Íslandsbanka
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kolbrunb@frettabladid.is

  

Það þarf ekki 

alltaf að setja 

sig í hátíð-

legar og 

alvarlegar 

stellingar til 

að njóta 

listviðburða.

 

Vinstri græn 

töluðu aftur á 

móti fjálglega 

fyrir kosn-

ingar fyrir 

hækkun 

veiðigjalda. 

Efndirnar eru 

lækkun 

gjaldanna.

Rafvirkjar

LED lampar

Það var engin tilviljun sem réði því að ríkisstjórnin 
afréð að koma ekki með frumvarpið um lækkun 
veiðigjalda fyrr en eftir byggðakosningarnar. 

Ríkisstjórnin veit að hún á óuppgerð mál við kjósend-
ur. Reyndar telja Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknar-
flokkurinn sig ekki eiga neitt óuppgert við kjósendur 
þegar kemur að veiðigjöldunum, lág veiðigjöld á núver-
andi formi er þeirra meðvitaða stefna og vilja þeir 
helst engu breyta frá núverandi fyrirkomulagi. Vinstri 
græn töluðu aftur á móti fjálglega fyrir kosningar fyrir 
hækkun veiðigjalda. Efndirnar eru lækkun gjaldanna.

Skattaspor heimilanna
Hugtakið „skattaspor“ er óspart notað af útgerðinni og 
málsvörum hennar og á að vera einhvers konar réttlæting 
á því að útgerðinni er ekki gert að greiða sams konar veiði-
gjald til þjóðarinnar og hún greiðir fyrir öll önnur aðföng 
þ.m.t. olíu til olíufélaganna og veiðarfæri til veiðarfæra-
salanna. Þjóðin á aftur á móti að þurfa að sætta sig við að 
notkunargjald fiskimiðanna sé ákvarðað á Alþingi.

Þegar útgerðin og málsvarar útgerðanna tala um 
„skattaspor“ þá eru talin upp þau opinberu gjöld sem 
útgerðirnar greiða sem er að mestu leyti skattar og gjöld 
sem öll fyrirtæki á Íslandi greiða hvort sem er, útgerðir 
sem og önnur fyrirtæki.

En „skattaspor“ má skoða með ýmsu móti. Þannig má 
til sanns vegar færa að „skatta spor“ hjóna með tvö börn 
á skólaaldri sé hlutfallslega stærra heldur en „skattaspor“ 
sjávar útvegsins. Hjónin þurfa að greiða beina skatta af 
launum sínum auk óbeinna skatta af öllum keyptum 
vörum til heimilisins til að fæða og klæða börn sín og 
sig sjálf. Hlutfallslegur kostnaður þeirra af opinberum 
gjöldum er síst minni heldur en sá kostnaður sem sjávar-
útvegurinn greiðir hinu opinbera.

Vegna umfangs sjávarútvegsins nema greiðslur útgerð-
arinnar háum fjárhæðum. Málsvarar útgerðanna sjá svo 
um að tíunda þetta reglulega eins og að hér sé um einhvers 
konar ölmusu að ræða sem sjávarútvegurinn af góðsemi 
einni saman greiðir í ríkissjóð en ekki greiðsla sem þeim 
ber að inna af hendi nákvæmlega eins og hjónum með tvö 
börn er gert að gera.

Ölmusa útgerðarinnar

Bolli Héðinsson
hagfræðingur

Bæjarstjórastarfið 
Fyrir helgi var tilkynnt að Íris 
Róbertsdóttir, oddviti Fyrir 
Heimaey, yrði bæjarstjóri í Vest-
mannaeyjum eftir sigur í kosn-
ingum. Áður en tilkynnt var um 
nýja bæjarstjórann hafði helst 
verið um það skrafað og skrifað 
á alnetinu að Páll Magnússon 
yrði gerður að bæjarstjóra. 
Það er umhugsunarefni hvers 
vegna fólki datt ekki í hug að 
kona, sem hafði átt að baki feril 
sem varaþingmaður, stofnað 
nýtt framboð og unnið sigur 
í kosningum skyldi hugsa sér 
bæjarstjórastólinn fyrir sjálfa 
sig heldur fela karlmanni þá 
ábyrgð.

Hvers vegna ekki konur?
Það hefur síðan líka verið um 
það rætt og ritað að í Reykjavík 
ætli Viðreisn að gera kröfur 
vegna borgarstjórastólsins. Ein-
hverjir settu fram þá hugmynd 
að sú krafa yrði gerð að Bene-
dikt Jóhannesson, fyrrverandi 
formaður Viðreisnar, fengi 
starfið. Benedikt er sjálfsagt 
ágætur, en hvers vegna skyldi 
oddviti listans, Þórdís Lóa Þór-
hallsdóttir, ekki ætla sjálfri sér 
hlutverkið, með 20 ára reynslu 
af störfum fyrir borgina og 
reynslu úr atvinnulífinu. Þessi 
árátta, að gera fyrir fram ráð 
fyrir því að einungis karlmenn 
séu færir um að takast á við 
stærstu hlutverkin, er ákaflega 
forneskjuleg og hana þyrfti að 
uppræta. jonhakon@frettabladid.is 

Skömmu áður en Listahátíð í Reykjavík var 
formlega sett í Hafnarhúsinu síðastliðinn 
laugardag léku voldugar risaeðlur lausum 
hala í miðbænum og vöktu að sjálfsögðu 
óskipta athygli áhorfenda. „Ég vil ekki láta 
éta mig,“ sagði lítil stúlka við móður sína. 

Orðin voru ekki mælt í ótta heldur var þetta skorin-
orð yfirlýsing stúlku sem veit hvað hún vill ekki að 
hendi sig. 

Úr andlitum barnanna sem mændu á risaeðlurnar 
mátti lesa allt í senn lotningu, spennu og gleði. Ekki 
var laust við að hinir fullorðnu smituðust af innlifun 
þeirra. Það var hlegið, klappað og hrópað af hrifningu í 
miðbænum þegar risaeðlurnar sýndu sig. Einstaka ung 
og viðkvæm sál brast í grát, en það taldist til undan-
tekninga. Gleðin var við völd hjá öllum aldurshópum.

Svona á Listahátíð einmitt að hefjast, með hópi 
brosandi þátttakenda sem kunna að hrífast. Engir 
kunna það betur en börnin. Börn hafa skapandi 
hugsun og frjótt ímyndunarafl og eru hrifnæm. Þau 
lifa sig inn í hluti á aðdáunarverðan hátt. Það þarf ekki 
alltaf að setja sig í hátíðlegar og alvarlegar stellingar 
til að njóta listviðburða, innlifun dugar, eins og kom 
greinilega í ljós þegar börnin í miðbænum fögnuðu 
innkomu risaeðlanna í borgina.

Örskömmu eftir að hinn stórkostlegi hollenski 
götuleikhópur, sem brá sér í gervi risaeðlanna, hafði 
kvatt birtist annar og alls ólíkur hópur í miðbænum, 
prúðbúið fólk á hjólum. Þetta var eins og sérhönnuð 
auglýsing til að minna á áherslur síðasta borgarstjórn-
armeirihluta í Reykjavík og hins nýja meirihluta sem 
nú er verið að mynda. Nánast eins og draumsýn um 
betri borg þar sem íbúarnir kunna hvergi betur við 
sig en á hjólum. Þarna var á ferð svokallaður Tweed 
Ride-hjólahópur, sem allir sannir fagurkerar hljóta að 
dást að, og mætti sjást mun oftar á götum borgarinnar. 
Allavega mun geðugri sjón en sú mengandi bílaumferð 
sem borgurunum er ætlað að taka eins og sjálfsögðum 
hlut.

Í miðbænum, þennan laugardagseftirmiðdag, fór 
ekki fram hjá neinum að Listahátíð var hafin. Þetta er 
hátíð sem minnir okkur á áhrif lista og sköpunar og 
á að vera gleðigjafi. Það er líka mikilvægt að allir geti 
notið hennar á einhvern hátt, óháð fjárhagslegri stöðu 
sinni. Í ár er úrval ókeypis atriða í boði, sum æði frum-
leg, eins og þegar hægt verður að fljóta um í sundlaug 
í Breiðholtinu og hlusta á íslenska kvikmyndatónlist 
sem streymir úr hátölurum undir vatnsyfirborðinu. 
Þar hlýtur að verða til einstakt samspil vatns og tóna.

Ekki hafa allir sem vilja tök á því að sækja Listahátíð 
vegna aðstæðna sinna. Því er gleðilegt að sjá í kynn-
ingarbæklingi hátíðarinnar dagskrárlið þar sem tón-
listarkonur heimsækja dvalarheimili og sjúkrastofn-
anir og leika útsetningar á íslenskum þjóðlögum og 
sönglögum. Þarna bankar Listahátíð upp á hjá fólki 
sem kemst ekki á hátíðina. Áhersla eins og þessi er 
falleg – og líka svo rétt.

Nú fara í hönd góðir dagar þar sem alls kyns spenn-
andi listviðburðir eru í boði. Njótum þeirra.

Gleðilega Listahátíð!

Hátíð í bæ
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www.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.
5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Nýr Polo. Besta útgáfan 
af sjálfum sér.

Stærra innanrými og frábært upplýsinga- og afþreyingarkerfi gera allar bílferðir betri í nýjum Polo. 
Ný vélartækni skilar meira afli og þú getur valið um fjölmörg aðstoðarkerfi svo að þinn Polo verði 
nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Komdu og prófaðu Polo. Hlökkum til að sjá þig!

Nýr Volkswagen Polo mætir gjörbreyttur til leiks.
Volkswagen Polo

2.390.000 kr.
Verð frá aðeins

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Andrúmsloftið er að breytast. 
Eftir nokkurra mánaða logn, 
eins konar pásu í stjórnmál-

unum, sem tók við eftir síðustu 
alþingiskosningar, er kraumandi 
hraunkvika núna um það bil að 
fara að springa upp á yfirborðið. 
Það er órói. Titringur í jörðu.

Hin eilífa íslenska deila um 
veiðigjöld er byrjuð aftur, enda 
ætíð óútkljáð. Það er engin sátt 
í virkjana- og stóriðjumálum, 
frekar en fyrri daginn, og kona fer 
í stríð. Úrskurður Kjaradóms um 
laun alþingismanna mun seint 
gleymast. Verkalýðshreyfingin 
hefur verið að vígbúast með harð-
ari afstöðu nýrra forystuafla. Orð-
ræða um þræla og þrælahaldara fær 
glimrandi undirtektir á samfélags-
miðlum. Ferðamenn eru að fara. Þá 
tapa einhverjir peningum og verða 
reiðir.

Líklega á HM í fótbolta eftir að 
fresta reiðinni aðeins, og sumar-
fríin í júlí, en um leið og það er 
búið munu margir setja hnefa sinn 
á loft. Það verður erfiðara fyrir 
VG að sitja í ríkisstjórn með Sjálf-
stæðisflokknum. Kannski verða 
kosningar í október.

Einsleitnin
Það var stórfínt viðtal við Sólveigu 
Arnarsdóttur leikkonu hér í blaðinu 
um síðustu helgi. Þar lýsti hún mun-
inum á Þýskalandi, þar sem hún er 
með annan fótinn, og Íslandi. Sólveig 
talaði um að sér fyndist „gríðarlegt 
áreiti á Íslandi frá hlutum sem ég 
hef engan áhuga á en þeir troða sér 
inn í líf mitt, hvort sem það er mið-
næturopnun í Kringlunni, óumbeðin 
lífsstílsráðgjöf eða Eurovision.“

Ég sagði „já, nákvæmlega“ mjög 
hátt í huganum þegar ég las þetta. 
Það er oft mjög erfitt að búa á þessu 
landi ef maður hefur ekki sama 
áhuga, eða er ekki eins innstilltur, 
og áberandi einstaklingar eða fjöl-
miðlar þá stundina. Einsleitnin er 
svo mikil. Fámennið er yfirþyrm-
andi. Vei þeim Íslendingi, til dæmis, 
sem hefur ekki áhuga á fótbolta nú 
í júní.

Þetta er líka svona í pólitíkinni. 
Nú held ég því fram, að viss reiði og 
ólga sé að koma upp á yfirborðið. 
Ég skil þessa reiði. Það er of margt í 
samfélaginu sem er óleyst. Of margt 
hefur verið hunsað. Of margir hafa 
það skítt. En það sem ég dæsi yfir er 
þetta: Hvað ef maður er samt ekki 
beint reiður? Eða svo ég orði þetta 
öðruvísi: Hvað ef maður er reiður á 
allt annan hátt heldur en þeir sem 
eru reiðastir? Verður þetta ekki enn 
og aftur eins og Sólveig segir: Hlut-
um sem maður hefur engan áhuga á 
— eins og til dæmis úr sér gengnum 
marxisma — er troðið upp á mann 
af reiðu fólki sem krefst þess að sam-
félaginu sé umturnað í þágu þeirra 
eigin skoðana, með skæruherðnaði 
og þvergirðingshætti.

King eða X
Mér líður illa reiðum. Reiðin er nið-
urrifsafl. Hún blindar. Hún er ófor-
skömmuð. Mér finnst Martin Luther 
King merkari baráttumaður en Mal-
colm X. Ég held að samfélagsbreyt-
ingum verði náð fram með birtu og 
von fremur en ofsa. Kannski hlæja 
hinir reiðu hæðnislega að svona 
skoðun og eiga Facebookstatusa á 
lager gegn einfeldningum eins og 
mér. En ég er samt þessarar skoðun-
ar. Ef maður hefur trú á opnu sam-
félagi, lýðræði, fjölbreytni og mann-
réttindum þá verður maður að hafa 
trú á því að samfélagsbreytingum 
— hvort sem það er ný stjórnar-
skrá eða betri kjör láglaunafólks 
— verði einungis náð fram með 
samræðu, rökum, upplýsingum og 

kærleiksríkum sannfæringarkrafti 
í bland við sveigjanleika. Það þarf 
að hlusta meira en maður talar. Það 
þarf að sýna fremur en krefjast. Sá 
sem sameinar, fremur en sundrar, 
nær mestum árangri.

Í komandi reiðibylgju og átökum 
hef ég litla sem enga trú á því að þau 
sjónarmið sem ég og margir fleiri 
aðhyllast um samfélagsúrbætur 
muni heyrast mjög hátt. Ég held 
að rót vandans á Íslandi — ástæða 
þess að aldrei er til peningur hvorki 
í góðæri né kreppu, og svona illa 
gengur að leiðrétta kjör fólks — sé 
fólginn í gjörsamlega ónothæfum 
gjaldmiðli. Hann eykur misrétti 
og skapar ranglæti. Ég hef staðið 
frammi fyrir fullu Háskólabíói af 
mjög reiðu fólki, sem þá stundina 
hafði orðið fyrir hækkun á höfuð-
stól lána sinna út af gjaldmiðlunum, 
og haldið fram þessari skoðun og 
nánast verið púaður niður.

Það er þetta sem ég á við. Það er 
líka þetta sem mér finnst Sólveig 
vera að segja. Og það er þetta sem 
er svo óþolandi við Ísland. Sagan 
sýnir ítrekað að það þarf ekki nema 
eina freka, reiða manneskju til þess 
að taka umræðuna um hin brýnustu 
mál, snúa henni á haus og hlaupa 
með hana út í móa. Þaðan er svo 
púað á aðra.

Ég veit ekki með ykkur, en ég ætla 
ekki að elta. Ég ætla að lofa sjálfum 
mér því í komandi óróa, og alla 
tíð, að hafa þær skoðanir sem mér 
nákvæmlega sýnist og hlusta jafn-
framt á skoðanir annarra. Mig lang-
ar að hvetja aðra til að gera það líka.

Það væri bylting í fámenninu.

Ísland, reiðin og fámennið
Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Ég held að samfélagsbreyt-

ingum verði náð fram með 

birtu og von fremur en ofsa. 

Kannski hlæja hinir reiðu 

hæðnislega að svona skoðun 

og eiga Facebookstatusa á 

lager gegn einfeldningum 

eins og mér. En ég er samt 

þessarar skoðunar. 
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Framtíð íslenskrar 
peningastefnu

Forsætisráðuneytið býður til ráðstefnu
á Grand hótel miðvikudaginn 6. júní kl.8:30-12:00 um

Dagskrá:
8:30-8:45 Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setur fundinn

8:45-9:30 Ásgeir Jónsson, formaður nefndar 
 um endurskoðun á ramma peningastefnu 
 kynnir niðurstöður nefndarinnar

Erlendir sérfræðingar gera grein fyrir sinni ráðgjöf til stjórnvalda:

9:30 - 9:50 Kristin J. Forbes, prófessor við MIT-háskóla

9:50-10:15 Kaffihlé

10:15-10:35 Patrick Honohan, fyrrum seðlabankastjóri Írlands

10:35-10:55 Sebastian Edwards, prófessor við UCLA háskóla

10:55-11:15 Fredrik N. G. Andersson og Lars Jonung, 
  prófessorar við Háskólann í Lundi

11:15-12:00 Pallborð með Ásgeiri Jónssyni og erlendum sérfræðingum

Fundarstjóri er Lilja Dögg Jónsdóttir, hagfræðingur

Aðgangur er ókeypis 

Skráning á stjornarradid.is/peningastefna
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SPORT

Frederik 
Schram

Aldur: 
23 ára
Staða: 
Markvörður
Félag: 
Roskilde
Landsleikir:
4/0

12Stjarnan upp í 4. sætið eftir sigur í Kópavoginum

Hetjan Hilmar Árni  Stjarnan gerði góða ferð í Kópavoginn og vann 0-1 sigur á Breiðabliki í gær. Hilmar Árni Halldórsson skoraði eina mark leiks-
ins úr vítaspyrnu á 57. mínútu. Með sigrinum komst Stjarnan upp í 4. sæti Pepsi-deildarinnar en Breiðablik en enn á toppnum þrátt fyrir að hafa 
ekki unnið í fjórum leikjum í röð. Mikil spenna er í Pepsi-deildinni en aðeins þremur stigum munar á liðinu í 1. og 8. sæti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Líkt og gegn Tékklandi 
á miðvikudaginn byrjaði Ísland 
leikinn gegn Danmörku í Horsens 
í fyrradag skelfilega. Danir komust 
í 6-1 og eftir 17 mínútur var staðan 
10-4, danska liðinu í vil. Sami 
munur var á liðunum í hálfleik, 
12-6. 

Frammistaða íslenska liðsins í 
seinni hálfleik var allt önnur og 
betri. Vörnin var mjög sterk og 
Danir áttu í mestu vandræðum 
með hana og skoruðu ekki í um 10 
mínútur um miðbik seinni hálfleiks. 
Íslendingar minnkuðu muninn í tvö 
mörk, 16-14, en þá gáfu Danir aftur 
í og náðu yfirhöndinni. Á endanum 
munaði svo sjö mörkum á liðunum, 
24-17. Ísland fékk aðeins eitt stig í 
sex leikjum í undankeppni EM og 
endaði á botni síns riðils.

„Við byrjuðum illa og vorum ekki 
nógu grimmar. En þegar við hættum 
að bera of mikla virðingu fyrir þeim 
fór þetta að ganga vel. Ég er gríðar-
lega sáttur með vörnina síðustu 50 
mínúturnar í leiknum,“ sagði lands-
liðsþjálfarinn Axel Stefánsson við 
Fréttablaðið. 

„Þær voru í vandræðum með 
vörnina okkar og fóru í sjö á móti 
sex. Það voru virkilega góðir kaflar 
í varnarleiknum. Svo náðum við 
nokkrum góðum hraðaupphlaup-
um, sérstaklega í fyrri hálfleik.“

Axel dreifði spiltímanum í leikn-
um og leikmenn sem hafa minna 

fengið að spila í undankeppninni 
fengu tækifæri til að láta ljós sitt 
skína. Má þar m.a. nefna Lovísu 
Thompson og Evu Björk Davíðs-
dóttur.

„Ég var ánægður með fram-
lag leikmanna. Við vissum að við 
værum að fara í tvo leiki á stuttum 
tíma og ákváðum að nýta breidd-
ina. Mér fannst leikmenn svara 
vel,“ sagði Axel sem tók við íslenska 
landsliðinu fyrir tveimur árum. 
Þrátt fyrir rýra uppskeru er Axel 
ekki af baki dottinn.

„Nú er að halda uppbyggingunni 
í varnarleiknum áfram. Svo þurfum 
við að verða betri í sóknarleiknum. 
Leikmennirnir þurfa að nota sumar-
ið til að verða enn sterkari og vinna í 
sínum einstaklingsmarkmiðum. Svo 
tekur við ný undankeppni í haust. 
Við þurfum að taka þessa góðu kafla 
í vörninni með okkur þangað,“ sagði 
Axel að lokum.

Ísland mætir Japan í vináttu-
landsleik í Danmörku í dag. Liðin 
mætast svo aftur á miðvikudaginn. 
ingvithor@frettabladid.is

Virkilega 
góðir kaflar í 
varnarleiknum
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta lauk leik í 
undankeppni EM 2018 með sjö marka tapi, 24-17, 
fyrir sterku dönsku liði í Horsens á laugardaginn. Ís-
lenski varnarleikurinn var heilt yfir góður í leiknum.

Undankeppni EM 2018
Danmörk 24-17 Ísland          

(12-6)

Mörk Íslands Steinunn Björns-
dóttir 3, Arna Sif Pálsdóttir 3/2, Þór-
ey Rósa Stefánsdóttir 2, Steinunn 
Hansdóttir 2, Lovísa Thompson 2, 
Ragnheiður Júlíusdóttir 1, Helena 
Rut Örvarsdóttir 1, Eva Björk Dav-
íðsdóttir 1, Díana Dögg Magnús-
dóttir 1, Hafdís Renötudóttir 1.
Varin skot: Hafdís Renötudóttir 8.

Ég er gríðarlega 

sáttur með vörnina 

síðustu 50 mínúturnar í 

leiknum.

Axel Stefánsson



Zlatan velur

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

NÚ TIL HÚSA Í 

LÁGMÚLA 8

Það er löngu vitað að Zlatan gerir miklar kröfur til sjálfs sín, 
en hann gerir líka kröfur til þeirra hluta sem hann notar 
mest. Sjónvarpið er hans uppáhalds tæki og Samsung 
QLED það eina sem kom til greina. Líklega eru það ein 

bestu meðmæli sem sjónvarp getur fengið.

Samsung QE75Q7F



Vináttulandsleikur
Ísland  2-3  Noregur 

(1-1)

0-1 Bjørn Johnsen (15.), 1-1 Alfreð 
Finnbogason, víti (30.), 2-1 Gylfi 
Þór Sigurðsson (70.), 2-2 Joshua 
King (80.), 2-3 Alexander Sørloth 
(85.). 

Byrjunarlið Íslands (4-4-2): Frederik 
Schram; Birkir Már Sævarsson, Kári 
Árnason, Ragnar Sigurðsson (46. 
Sverrir Ingi Ingason), Hörður Björgvin 
Magnússon; Jóhann Berg Guðmunds-
son, Birkir Bjarnason (86. Albert Guð-
mundsson), Emil Hallfreðsson (83. 
Samúel Kári Friðjónsson), Rúrik Gísla-
son (63. Ari Freyr Skúlason); Jón Daði 
Böðvarsson (63. Gylfi Þór Sigurðsson), 
Alfreð Finnbogason (Björn Bergmann 
Sigurðarson).

FÓTBOLTI Líkt og fyrir tveimur árum 
tapaði íslenska karlalandsliðið í fót-
bolta 3-2 fyrir Noregi í næstsíðasta 
leik sínum fyrir stórmót. Tapið gegn 
Norðmönnum hafði ekki mikil 
áhrif á Íslendinga á stóra sviðinu á 
EM 2016 og það er vonandi að það 
sama verði uppi á teningnum á HM 
í Rússlandi.

Frammistaðan í leiknum gegn 
strákunum hans Lars Lagerbäck í 
norska landsliðinu í fyrradag var 
misjöfn. Það er mislangt síðan leik-
menn spiluðu síðast og sumir voru 
ryðgaðri en aðrir. En bestu fréttirnar 
eru að enginn meiddist og Gylfi Þór 
Sigurðsson lék sinn fyrsta leik í 85 
daga og leit vel út. Gylfi kom inn á 
63. mínútu og sjö mínútum síðar 
skoraði hann sitt nítjánda landsliðs-
mark. Hann vippaði þá boltanum 
laglega í netið úr þröngri stöðu eftir 
að Rune Jarstein, markvörður Nor-
egs, varði skot Birkis Bjarnasonar.

„Þetta var mjög góð tilfinning. 
Það var skemmtilegt að koma aftur 
inn í keppnisleik og mér leið vel,“ 
sagði Gylfi eftir leikinn. Hann segir 
ekkert því til fyrirstöðu að hann 
spili meira í leiknum gegn Gana 
á fimmtudaginn. „Ef það er allt í 
góðu sé ég enga ástæðu af hverju ég 
get ekki spilað aðeins meira næst.“

Mark Gylfa dugði Íslendingum 
þó ekki til sigurs. Á 80. mínútu fékk 
Frederik Schram, sem stóð í íslenska 
markinu í fjarveru Hannesar Þórs 
Halldórssonar sem er lítillega 
meiddur, sendingu til baka frá Kára 
Árnasyni. Sendingin var ekki góð 
en Frederik tók afleita ákvörðun 
og reyndi að leika á Joshua King. 
Það tókst ekki betur en svo að King 
hirti af honum boltann og skoraði í 
autt markið. Fimm mínútum síðar 

skoraði annar varamaður, Alexand-
er Sørloth, sigurmark Norðmanna. 
Markið kom eftir langt innkast og 
það má því segja að Íslendingar hafi 
verið felldir á eigin bragði.

Íslenska vörnin var skrefi eftir á í 
leiknum á laugardaginn og of lengi 
að setja pressu á sóknarmenn Nor-
egs, eins og í fyrsta markinu sem 
Bjørn Johnsen skoraði eftir 15 mín-
útna leik. Íslenska liðið tók við sér 
eftir markið og Alfreð Finnbogason 
jafnaði metin úr vítaspyrnu á 30. 
mínútu. Alfreð var svalur á punkt-
inum og sendi Jarstein í vitlaust 
horn. Þetta var hans tólfta mark 
fyrir landsliðið.

Rúrik Gíslason fiskaði vítið eftir 
góðan sprett upp vinstri kantinn. 
Rúrik var mjög sprækur í leiknum 

og gerði hægri bakverði Noregs, 
Jonas Svensson, lífið leitt. Fyrir 
utan innkomu Gylfa var frammi-
staða Rúriks það jákvæðasta við 
leik íslenska liðsins á laugardaginn.

„Við þurfum að vera öflugri í 
stöðunni einn á móti einum og 
vinna bardagana inni á vellinum. 
Leikurinn þróaðist þannig að þetta 
var mikil stöðubarátta og mikið um 
langa bolta og við vorum of oft linir 
í baráttunni,“ sagði landsliðsþjálfar-
inn Heimir Hallgrímsson eftir leik.

„Við ætluðum að halda boltanum 
betur og æfa okkur í því að spila 
boltanum út úr pressu. Það er ætl-
unin að vera eins svalir á boltann 
og mögulegt er þegar við mætum 
öflugum andstæðingnum í Rúss-
landi. Við freistuðumst ansi oft til 
þess að sparka boltanum langt og ég 
var ekki alveg nógu sáttur við það,“ 
bætti Eyjamaðurinn við.

Ísland hefur nú tapað þremur 
leikjum í röð með markatölunni 
3-9. Þetta hefur verið lenskan hjá 
íslenska liðinu undanfarin ár að 
tapa vináttulandsleikjum en vera 
síðan tilbúið þegar mest á reynir. 
Það breytist vonandi ekkert. 

Það ber líka að taka með í reikn-
inginn að í síðustu þremur leikjum 
Íslands hefur Aron Einar Gunnars-
son leikið einn hálfleik, Gylfi tæpan 
hálftíma og Hannes ekki neitt. Og 
þetta eru þrír mikilvægustu leik-
menn liðsins.

Íslendingar mæta Ganverjum á 
Laugardalsvelli á fimmtudaginn, í 
síðasta leiknum fyrir HM. Hver svo 
sem úrslitin verða væri gott að sjá 
betri frammistöðu en gegn Norð-
mönnum til að taka með sem vega-
nesti til Rússlands. 
ingvithor@frettabladid.is

Vonandi sama uppskriftin og 2016
Lars Lagerbäck sótti sigur á sinn gamla heimavöll þegar Noregur vann Ísland, 3-2, í vináttulandsleik á Laugardalsvellinum á laugardag-
inn. Íslenska liðið var í góðri stöðu en kastaði sigrinum frá sér. Gylfi Þór Sigurðsson sneri aftur á völlinn og skoraði annað mark Íslands.

Hörður Björgvin Magnússon skallar yfir mark Noregs. Íslendingar þurftu að lúta í lægra haldi fyrir Norðmönnum, 3-2, í vináttulandsleik á Laugardalsvellinum á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fyrsta tapið á heimavelli í fimm ár 

Tapið gegn Noregi á laugardaginn 
var fyrsta tap Íslands á Laugardals-
vellinum í fimm ár, eða síðan 7. 
júní 2013. Íslendingar töpuðu þá 
2-4 fyrir Slóvenum í undankeppni 
HM 2014.

Líkt og í leiknum gegn Noregi 
komst Ísland í 2-1 gegn Slóveníu 
en missti tökin í seinni hálfleik 

eftir að Aron Einar Gunnarsson fór 
meiddur af velli. Hann var heldur 
ekki með gegn Noregi.

Milli þessara tveggja leikja lék Ís-
land 16 leiki á Laugardalsvellinum, 
vann 13 og gerði þrjú jafntefli. 
Markatalan var 29-6 og íslenska 
liðið hélt 12 sinnum hreinu í 
þessum 16 leikjum.

Eiður Smári niðurlútur eftir tapið fyrir Slóveníu 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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True 4K UHD HDR

120Hz 3D Stuðningur

Fótbolta Stilling

Allt að 300” mynd

VERÐ ÁÐUR 

249.990

KYNNINGAR

TILBOÐ

SUMAR
SMELLIR

SENDUM

FRÍTT
ALLAR VÖRUR 

ALLT AÐ 10kg

HM SKJÁVARPINN
BENQ TK800 TRUE 4K HDR SKJÁVARPI

199.990

EEIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTT MMMMMMMMMMMMMEESSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚRRRRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVAALL LANDSSIINNSS AAF TTÖÖLLVVUM OG TÖLVUBÚNAÐINAÐI

LED MMMMIINI
RiRisasasmsmárár HD DRRisasmmárár HHD skskjájáj varpiskkjájáj i

19.990

SEN

Salora 40BHD1200 HD Ready LED

ÁFRAM ÍSLAND

abrengl
4. júní 2018

• BBiirrt m
eð fyrirvara um

bre
breeytingar,r,innnsláttarvillur og m

ynda
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55” 4K UHD HDR
79.990



PS4 SLIM 500GB

PS4 SLIM 500GB
Glæsileg leikjatölva á frábæru verði

39.990

PS4 PRO 1TB GOW
Playstation Pro 1TB
pakki með God of War 59.990 GLOBAL CHARGER

Glæsileg USB ferðahleðsla 
með 5 USB tengjum og tösku

SG BP VEROVE NA V2SG EG XPAN

LLLLTTÓÓLLLLEEEIIKKJJJJAASSTT
j ziá Arozzstóll fráleikjasHágææða Veerona V2

39.990

7.990

ÚRVALIÐ ER 
HJÁ TÖLVUTEK ER EITT MESTA ÚRVAL LAN

NINTN ENDO SWITCH

NINTENDO SWITCH
Nýjasta leikjavélin frá Nintendo

49.990
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69.990ACER SWIFT 1
Lúxus Acer fartölva 
með baklýst lyklaborð 
og ofur öflugt AC   
þráðlaust net

Fislétt og viftulaus úr 
Ultra-Thin línu Acer

13” FHD IIPPSS
1920x1080 Anti-Glare

Intel N3350
2 42.4 GHGHz Bz Bursurst Dt Dualual CoCorere örgörgjörjörvivi

4GB minni 
DDR3 1600MHz

128GB SSD
M.2 diskur

örrvivi

89.990ACER ASPIRE 3
Glæsileg ný 2018 enn 
þynnri kynslóð með 
silkiskorið bak og 
öflugra þráðlaust net

Ný kynslóð fáanleg í 
bláum eða rauðum lit

15” FHD LLEEDD
1921920x10x10800 CoComfymfyViView

Intel N55000
2.7 GHz Burst Quad Core örgjörrvi

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

VERRRÐÐ ÁÐ ÁÁÐUR 

7979.79.99990

SUMAR

TILBOÐ
VERÐ Á

99.9

SUMAR

TILBOÐ

Fjölhæf og öflug Acer
360° lúxusfartölva 

ACER SPIN 5
Ný 8. kynslóð Intel 
örgjörva, IPS fjöl-
snertiskjár og Hello 
fingrafaraskanni

129.990

13” 
1921 0x1080 snertiskjár

Intel i5 8250U
3.4 GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

ÁÐUR 
990

AR
BOÐ

13” FHD IPS
11920x1080 snertiskjár

2TB LACIE PORSCHE
Örþunnur ferðaflakkari með 
USB-C 3.1 og meiri hraða 19.990

2TB

cerFjölhæf og öflug AAc
360° lúxusfartölvva 

örggjörva, IPS fjöl-
snertiskjár og Hello 
finngrafaraskanni

2TB ÚÚTGÁÁFA
10.990

4TB ÚTGÚTGÁÁFA
22.990

1TB FLAKKARI
2.5” Seagate Expansion flakkari

7.990
1TTBB SSLIM
Seagate SLIM ferðaflakkari

8.990

VEERÐ ÁÐUUR 

49.9900

SUMAR
TILBOÐ

SNERTISKS JÁR STYLUS PENPEPP NI

VERÐ ÁÐUR 

149.990

SUMAR

TILBOÐ

Alþjóðlegrafmagns-tengi fylgjagja



KYNNINGARBLAÐ

Guðrún Hreinsdóttir 
reynir að halda einn 
hreyfingarlausan dag í 
viku. Það tekst ekki alltaf, 
hún getur ekki verið 
kyrr. Hún stundar fjall-
göngur og útivist en hjól-
reiðar eiga hug hennar 
allan.   ➛4
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Ljósmyndasýningin „Svartmálmur“ hefur verið opnuð á Ljósmyndasafni Reykjavíkur. MYND/HAFSTEINN

Ákvað að skrásetja 
íslenskan svartmálm
Ljósmyndarinn Hafsteinn Viðar Ársælsson ákvað að fara í ljósmyndanám til 
að skrásetja íslensku svartmálmssenuna. Afraksturinn má sjá í bókinni „Svart-
málmur“ og á samnefndri ljósmyndasýningu. ➛2

Stendur undir nafni



best. Ég gaf líka mikið af plássinu til 
NYIÞ, sem er ritúalhópur sem var 
með athöfn við opnun sýningarinn-
ar,“ segir Hafsteinn. „Á sýningunni 
getur fólk séð mikið blóð, reyk og 
myrkur. Það er svona aðalþemað. 
Myndirnar eru alls konar, stundum 
eru þetta uppstilltar myndir, sumar 
eru af tónleikum og aðrar eru af 
þeim að hanga í æfingahúsnæðum 
eða baksviðs. Mér finnst eiginlega 
augnablikin sem eru á milli takna 
áhugaverðust, þannig að það er líka 
mikið af þeim.

Allar hljómsveitirnar hafa sinn 
innri heim og heimspeki, sem eru 
oftast með grunn í alls kyns dul-
speki. Ég skoða textana og hlusta á 
tónlistina og reyni að spegla það,“ 
segir Hafsteinn. „Þeir hafa kannski 
verið að pæla í textunum og útlitinu 
í einhver ár og ég vil bara þjóna 
þeirra innri heimi.“

Hafsteinn vildi halda sýninguna 
til að vekja meiri athygli á þessari 
senu á Íslandi. „Fólk virðist almennt 
ekki vita hvað hún er stór erlendis 
og hvað það er lögð mikil vinna 
og metnaður í þetta,“ segir hann. 
„Nýlega var til dæmis Vánagandr 
hópurinn, sem er útgáfu- og 
dreifingaraðili fyrir íslenskan 

svartmálm, pantaður til Hollands 
og spilaði fyrir 4.000 manns, sem 
er næstum hálf Laugardalshöll, en 
hérna heima vissi eiginlega enginn 
af því. Mér finnst mikilvægt að fólk 
viti hvað er að gerast og vonandi 
hefur þetta áhrif á einhverja sem 
þekkja ekki til þessarar stefnu.“

Nóg fyrir stafni
Hafsteinn hefur í nógu að snúast, 
fyrir utan myndatökur. „Ég er 
líka með plötufyrirtæki, sem 
heitir Mystískaos, sem er eigin-
lega hálfgerð tónlistarkommúna. 
Við vinnum í tónlist hvers annars 
og erum staddir í fjórum ólíkum 
löndum. Þetta er spennandi verk-
efni og alltaf eitthvað í gangi,“ segir 
Hafsteinn. „Ég er líka örugglega 
með svona fimm breiðskífur á 
biðlínunni og hef verið að vinna 
í næstu plötu hljómsveitarinnar 
minnar, Wormlust, í svona fimm 
ár.“ Wormlust gaf út eina breið-

skífu árið 2013 sem fékk afar góðar 
viðtökur.

„Ég ætla bara að spila hlutina eftir 
eyranu og dembi mér örugglega í 
tónlistina næst,“ segir Hafsteinn. 
„En ég held að það sé alveg pláss 
fyrir bæði tónlistina og ljósmynd-
unina. Núna er ég bara að reyna að 
átta mig á því hvert er næsta skref 
í ljósmyndun, því það er ekki hægt 
að gera það sama endalaust og ég 
hef eiginlega sagt allt sem ég vildi 
segja á þessu sviði,“ segir Hafsteinn. 
„Það á eftir að ýta mér svolítið út 
fyrir þægindarammann, því ég hef 
svo lengi verið í þessari svartmálms-
senu.“

Hafsteinn efast um að hann haldi 
áfram að mynda hljómsveitir. „Ég 
held að það verði frekar að fara til 
Suður-Ameríku í Ayahuasca eða 
til Ameríku til einhvers snákasér-
trúarsafnaðar eða hvað sem er. Mig 
langar til að sjá heiminn,“ segir 
Hafsteinn. 

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI

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 | 

Hafsteinn Viðar Ársælsson 
ákvað að byrja að skrásetja 
íslenskan svartmálm með 

myndatökum árið 2014. Nýlega 
gaf hann afrakstur þeirrar vinnu 
út í bók sem heitir „Svartmálmur“ 
og í tengslum við útgáfuna stendur 
hann fyrir ljósmyndasýningu undir 
sama nafni í Skoti Ljósmynda-
safns Reykjavíkur sem var opnuð 
fyrir helgi. Þar má sjá ljósmyndir af 
mörgum þeim íslensku svartmálms-
sveitum sem hafa verið áberandi í 
þessari senu, sem er mjög metn-
aðarfull, en nokkrar íslenskar sveitir 
hafa náð langt á þessu sviði erlendis.

„Ég byrjaði að stunda ljósmyndun 
til að mynda hljómsveitirnar. Það 
var enginn að gera það,“ segir Haf-
steinn. „Hugmyndin þróaðist út frá 
því að ég sá bók frá 1968-69 eftir 
Sigurgeir Sigurjónsson sem skrásetti 
íslensku psychedelic-senuna og var 
eins og tímahylki frá þeirri senu. 
Þetta fékk mig til að hugsa um svart-
málmssenuna hérna, sem er svolítið 
vanmetin. Það var enginn að skrá-
setja þetta, þannig að ég ákvað bara 
að taka að mér það verkefni.“

Hafsteinn hefur verið viðriðinn 
senuna síðan hann var 15 ára, 
þegar hann byrjaði að spila með 
svartmálmssveitinni Myrk. „Það 
var eiginlega fyrsta hljómsveitin 
mín. Síðan eru liðin 17 ár, þannig 
að ég hef verið í þessu í meira en 
helminginn af lífi mínu og held að 
ég verði í þessu alla ævi.“

Fór í nám fyrir verkefnið
„Fyrir þetta kunni ég ekkert á 
myndavél, þannig að ég skráði mig 
í Ljósmyndaskólann með þetta í 
huga og bókin „Svartmálmur“ sýnir 
í rauninni afraksturinn,“ segir Haf-
steinn. „Bókin byrjaði í desember 
2014 á Andkristnihátíð og gerð 
hennar lauk svo í febrúar á þessu 
ári. Ég lærði á meðan ég var að gera 
hana.

Ég vildi búa til hálfgert tímahylki 
fyrir þennan tíma í þessari senu,“ 
segir Hafsteinn. „Mér finnst mikil-
vægt að skrásetja þetta, því þetta er 
mikilvægt menningarlegt tímabil.

Senan er líka mjög áhugaverð 
fagurfræðilega. Fagurfræðin bindur 
þetta saman án míns innleggs og 
hljómsveitirnar eru allar hrifnar af 
myndrænu táknmáli,“ segir Haf-
steinn.

Hafsteinn hefur unnið verkefnið 
undir nafninu Verði ljós. „Nafnið 
kemur úr Biblíunni og er vísun í 
tenginguna við dulspeki,“ segir 
hann. „Þú færð líka ekki neitt á 
myndina nema það sé ljós. Það er 
líka smá kaldhæðni á bak við að 
gefa þessu nafn úr kristni.“

Vill vekja athygli á senunni
Á ljósmyndasýningunni „Svart-
málmur“, sem var opnuð síðast-

liðinn fimmtudag í Skoti Ljós-
myndasafns Reykjavíkur og verður 
opin til 15. ágúst, er hægt að sjá brot 
af myndunum í bók Hafsteins, en 
aðgangur að sýningunni er ókeypis. 
„Þetta eru myndirnar sem mér 
fannst henta sýningunni og rýminu 

Hafsteinn ákvað 
að fyrst enginn 
væri að skrá-
setja íslensku 
svartmálmssen-
una myndi hann 
gera það. MYND/
SIGTRYGGURARI

Á sýningunni má sjá alls kyns forvitnilegar myndir sem eru teknar við ólík 
tækifæri. MYND/HAFSTEINN

Svartmálms-
senan hefur 

alltaf lagt mikla 
áherslu á fagur-

fræði.  
MYND/HAFSTEINN

Dulspeki af ýmsu tagi hefur áhrif á myndir Hafsteins. MYND/HAFSTEINN

Íslenska svart-
málmssenan 
hefur fengið 
mikla athygli 
erlendis. MYND/
HAFSTEINN

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 
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Þetta er þörfin fyrir að vera úti 
og hreyfa sig en líka ákveðið 
rótleysi. Ég þarf alltaf að vera 

að og ef ég er ekki hjólandi fer ég í 
fjallgöngur. Hjólið er samt númer 
eitt. Ég hef alltaf verið hjólandi og 
man eftir öllum mínum hjólum. 
Sextán ára fékk ég 3-gíra hjól og 
var gert mikið grín að mér því þá, 
árið 1981 voru allir á racerum,“ 
segir Guðrún Hreinsdóttir, sjúkra-
liði og fararstjóri hjá Útivist, spurð 
út í áhugamálið.

Hún segist ekki geta setið kyrr 
og á óteljandi ferðalög að baki 
á reiðhjóli, bæði innanlands og 
utan. Hún þurfi nánast að beita sig 
hörðu til að taka því rólega.

„Ég reyni að hafa einn rólegan 
dag í viku og kalla hann „hreyf-
ingarlausa daginn“, en ef veðrið 
er gott get ég ekki staðið við það,“ 
segir hún og upplýsir að fram 
undan sé hjólatúr frá Stóru-Mörk 
inn að Básum, um nótt. „Það er 
svakalega skemmtilegt að hjóla um 
nótt. Í fyrra hjólaði ég að heiman 
frá mér úr Grafarvoginum og inn 
í Bása, það tók nóttina og nánast 
allan daginn, um 160 kílómetrar. 
Ég var auðvitað þreytt en þetta er 
svakalega skemmtilegt.“

Guðrún hefur verð virk í Hjóla-
rækt Útivistar frá árinu 2011. 
Hópurinn hjólar aðra hvora helgi 
frá Toppstöðinni í Elliðaárdal 
og oft í samfloti við Fjallahjóla-
klúbbinn. Hún segir allt að fjörutíu 
manns mæta í hjólaferðirnar.

„Við hjólum allt árið. Á vorin 
förum við út fyrir Reykjavík í 
dagsferðir og förum einnig í 
sumarleyfisferðir. Í fyrra til dæmis 
frá Brjánslæk yfir í Stykkishólm 
og aðra ferð yfir Tröllatungu og 
Steinadalsheiði. Í ferðinni yfir í 
Brjánslæk vorum við með allt á 
hjólunum og gistum í tjöldum. 
Það er ótrúlega skemmtilegur 
ferðamáti. En ég fer líka mikið ein 
í hjólaferðir. Í fyrra hjólaði ég til 
dæmis ein frá Stokkhólmi til Kaup-
mannahafnar. Þar hitti ég félaga 
mína og saman hjóluðum við til 
Berlínar. Þetta var þriggja vikna 
ferð og mjög skemmtileg.“

Til að æfa sig fyrir þessa ferð 
hjólaði Guðrún ein frá Stykkis-
hólmi til Patreksfjarðar, á þremur 
dögum.

„Það voru langir dagar því þegar 
maður er einn nennir maður ekki 
að stoppa og tjalda klukkan sex og 
bíða þar til klukkan verður tíu til 
að fara að sofa. Ég hélt bara áfram 
fram á kvöld og dagleiðirnar náðu 

kannski 130 kílómetrum. Í sumar 
stefni ég á fjögurra landa ferð með 
þremur félögum og tvær fjallahjóla-
ferðir innanlands, með Útivist.“ 

Guðrún er þaulvön að hjóla á 
þjóðvegunum en segir nauðsynlegt 
að gæta að örygginu.

„Oft er mjög mikil umferð. 
Við erum öll með hliðarspegla á 
hjólunum og alltaf í skærgulum 
jökkum. Það þýðir ekkert annað 
þó mér finnist þeir ekkert fallegir,“ 
segir Guðrún.

Á síðunni fjallahjolaklubburinn.
is má lesa um hjólaævintýri Guð-
rúnar frá Stokkhólmi til Kaup-
mannahafnar.

Það er svakalega 
skemmtilegt að 

hjóla um nótt. Í fyrra 
hjólaði ég að heiman frá 
mér úr Grafarvoginum og 
inn í Bása. 

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Guðrún Hreinsdóttir sjúkraliði hjólar hverja lausa stund. Hún er fararstjóri hjá 
Útivist og ferðast á reiðhjóli bæði innanlands og utan.  MYND/EYÞÓR    

Guðrún hjólaði frá Stokkhólmi til Kaupmannahafnar í fyrrasumar. 

Veðurguðirnir gerðu Guðrúnu ekki alltaf auðvelt fyrir á ferðalaginu. 
MYNDIR/GUÐRÚN HREINSDÓTTIR

Guðrún segir skemmtilegast að ferðast með tjald og allan búnað á hjólinu.

Gaman að hjóla á nóttunni
Guðrún Hreinsdóttir reynir að halda einn hreyfingarlausan dag í viku. Það tekst ekki alltaf, hún 
getur ekki verið kyrr. Hún stundar fjallgöngur og útivist en hjólreiðar eiga hug hennar allan. 

 
Þann 14. júní n.k. mun stórglæsilegt sérblað um HM í knattspyrnu fylgja Fréttablaðinu. 

ÁFRAM ÍSLAND
Blaðið kemur út sama dag og flautað er til leiks á mótinu.  
Fyrsti leikur Íslands er tveim dögum síðar, gegn ljón sterku liði Argentínu. 

Í blaðinu er að finna eitthvað fyrir alla. Gallharðir fótboltaáhugamenn fá sinn 
skammt af áhugaverðum viðtölum og fróðleik. Auk þess er slegið á léttari strengi 
fyrir þá sem hafa almennt minni áhuga á boltanum en eru að sjálfsögðu gallharðir 
stuðningsmenn íslenska liðsins. Í blaðinu verður einnig að finna stórt leikjadagatal 
sem auðvelt er að kippa út úr blaðinu og færa inn úrslit leikja jafnóðum á meðan á 
mótinu stendur. 

Áhugasamir auglýsendur geta fengið 
nánari upplýsingar í síma 512 5402 
eða með því að senda póst á netfangið
serblod@frettabladid.is
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Híbýli fasteignasala s. 585-8800 
kynnir: Falleg efri sérhæð 
ásamt aukaíbúð í risi við 

Laugateig 9. Eigninni fylgir stór bíl-
skúr á lóðinni. Komið er inn á gang/
hol sem tengir saman rými íbúðar-
innar, eldhús og stofur á hægri hönd, 
þrjú svefnherbergi á vinstri hönd og 
baðherbergi við enda gangs.

Eikarinnrétting í eldhúsi með 
granítborðplötu, flísar á gólfi, 
gluggar í tvær áttir. Borðstofan er 
opin við eldhús (var áður lokað á 
milli), flísar á gólfi, útgengi á suður-
svalir. Setustofa er rúmgóð og opin 
við borðstofu, hægt að loka af með 
rennihurðum, parket á gólfi. Flísar 
á veggjum og gólfi á baðherberginu, 
baðkar með sturtu, innrétting undir 
vaski, upphengt salerni, gluggi.

Hjónaherbergið er rúmgott, 
parket á gólfi, fataskápur. Tvö góð 
barnaherbergi með fataskápum og 
parketi á gólfum.

Í risi er tveggja herbergja íbúð 
sem mögulegt er að leigja út. Bjart 
hol framan við gang íbúðarinn-
ar, plastparket á gólfi. Rúmgott 
svefnherbergi, skápar undir súð, 

gluggi. Eldhúsið er með upphaf-
legri viðarinnréttingu, dúkur á gólfi, 
borðkrókur, loftgluggi. Baðherbergi 
með sturtuklefa. Geymsla með 
glugga.

Sameiginlegt þvottahús er í 
kjallara. Einnig fylgir íbúðinni sér 
geymsla í kjallara. Stór bílskúr á 
lóðinni fylgir íbúðinni.

Sérhæð með aukaíbúð

Opið hús í dag frá kl 17.15 til 18.00 að Lauga-
teig 9, 105 Reykjavík.

Björt og falleg hæð sem er 
opin að hluta. 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00. Efri 
sérhæð, ásamt bílskúr og óinnréttuðu rými í kjal-
lara (óskráðir ca 46 m2) í tvíbýlishúsi.   Eignin er 
skráð 238,8 m2, þar af íbúð 187,4 m2, bílskúr 27,4 
m2, stigi 2 m2 og geymsla í kjallara 22 m2 inn 
af geymslu er rými sem er ca 40m2 (óskráðir), 
einnig er búið að gera herbergi í risi sem er ca 
15m2 (óskráðir).  V. 77,9 m.

Jöklafold 14 - 112 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 5. júní frá kl. 17:00 til 17:30 
80,1 m2, 3. herbergja íbúð á 3. hæð (gengið upp 
tvær hæðir) við Efstaland 18 í Reykjavík.  Eignin 
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherber-
gi, stofu og eldhús.  Sameiginlegt þvotthús og sér 
geymsla er í sameign.  V. 42,9 m.

Efstaland 18 - 108 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 5. júní frá kl. 18:00 til 18:30 
Falleg og vel skipulögð 116,4 m2, 4 herbergja 
endaíbúð á efstu hæð með sér inngangi og 
glæsilegu útsýni, ásamt 27,6 m2 bílskúr. Svalir í 
suðvestur með glæsilegu útsýni. Vinsæl staðset-
ning.  Mjög stutt er í skóla og leikskóla, sund og 
World Class, einnig er golfvöllur Mosfellsbæjar í 
næsta nágreni. V 52,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 5. júní frá kl. 18:00 til 18:30 
Gengið er inn í íbúðina frá Garðsenda. Fallegt og 
mikið endurnýjuð 79,9 m2, 3-4ra herbergja íbúð 
með sérinngangi í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 
2-3 herbergi, forstofu, geymslu, baðherbergi, eld-
hús og stofu. Frábær staðsetning í gróðursælu 
hverfi. V. 39,9 m.

Blikahöfði 7 - 270 Mosfellsbær 

Tunguvegur - 108 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 5. júní frá kl. 17:00 til 17:30 
Fallegt 175,1 m2 raðhús með innbyggðum bílskúr. 
Þrjú svefnherbergi og milliloft með sjónvarpsst-
ofu og vinnuaðstöðu. Tvær timburverandir og 
stórt hellulagt bílaplan með hitalögn. V. 72,9 m.

Spóahöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Langeyrarvegur 20 - 220 Hfj.

 
276,7 m2 einbýlishús á þremur hæðum með 
aukaíbúð í kjallara. Eignin skiptist í 183,8 m2 
íbúð á tveimur hæðum og 92,9 m2  íbúð í 
kjallara.  Húsið þarfnast endurbóta að innan 
sem utan.  V. 69,9 m.

Byggðarendi 21 - 108 Rvk.

 
259,8 m2, 7 herbergja einbýlishús á tveimur 
hæðum með bílskúr.  Húsið þarfnast ver-
ulegra endurbóta að innan sem utan. 

V. 75,9 m.

Flúðasel 88 - 109 Reykjavík 

 
4ra herbergja íbúð, ásamt auka herbergi 
í kjallara. Húsið nýlega viðgert að utan.  
Eignin er skráð 98,3 m2 og skiptist í stofu, 
eldhús, baðherbergi, þvottahús, þrjú svefn-
herbergi og herbergi í kjallara.  V. 39,9 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 18:00 

Opið hús fimmtud. 7. jun frá kl. 17:00 til 18:00 

Nýtt 40 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnis-
stað. Vel skipulagðar íbúðir, ásamt bílastæði 
í bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi.  
Íbúðirnar skilast fullbúnar með innréttingum frá 
Axis, án megin gólfefna. Gólf í baðherbergjum/
þvottahúsum verða flísalögð.  Verið er að reisa 
glæsilegan leik- og grunnskóla í hverfinu, 
Helgafellsskóla. Afhending í júní 2018.

4ra herbergja íbúðir.  V. 44,5 m. – 58,9 m.

5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Falleg og vel skipulög raðhús einni hæð við 
Ástu-Sólliljugötu í Mosfellsbæ.  Afhendist 
fullbúið án megingólfefna, baðherbergisgólf 
verða flísalögð, en þvottahúsgólf og bílskúr 
með epoxi. Lóð frágengin með hellulögðu 
bílastæði. 

Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 77,7 m. 
Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 77,7 m. 
Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 80,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 6. júní frá kl. 17:00 
til 17:30

Falleg og rúmgóð 108,7 m2, 4ra herbergja íbúð 
með fallegu útsýni á 3. hæð. Eignin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
Sérgeymsla í kjallara. 

V. 40,9 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær 

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbær

Suðurhvammur 9 - 220 Hafnarfjörður 
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Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

  

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

  

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

Nanari upplýsingar a skrifstofu 
Híbýla i sima 585-8800 eða a net-
fanginu hibyli@hibyli.is. Ingibjörg 
Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali s. 
864-8800 / ingibjorg@hibyli.is. Ólafur 
Már Ólafsson, löggiltur fasteignasali 
s. 865-8515 / olafur@hibyli.is 
Opið hús í dag frá kl 17.15 til 18.00 
að Laugateig 9, 105 Reykjavík.

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

+354 695 8905
elin@midborg.is

Andrésbrunnur 13 – 49,9 m
Opið hús í dag, mánud. 04.06. kl. 17:30 – 18:00

Eignin er skráð skv. ÞÍ 
122,2 fm (Íbúð 109,8 + 
geymslur 12,4)
3ja hæð – efsta
Stæði í bílskýli (ekki 
skráð í fm tölu eignar)
Lyfta

3 rúmgóð svefnherb.
Þvottahús innan íbúðar
2 geymslur fylgja 
eigninni
Einstaklega vel 
umgengin eign (einn 
eigandi frá upphafi)



LAXATUNGA 92
• 270 Mos. 182,1 fm. raðhús.  
• Gólfhiti.  
• Innbyggður bílskúr.  
• Yfirbyggðar svalir.  
• Sólverönd.  
• 3 svefnherbergi. 
• Verð 74,5 millj. 
Opið hús þriðjudag 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 svefnherb.
• Frábært útsýni.  
• Góður garður.  
• Innbyggður bílskúr.  
• Verð 87,9 millj.  

DIGRANESHEIÐI 2
• 200 Kóp. 
• Sérhæð. 
• 398,4 fm.    
• Gott útsýni.   
• Tvöfaldur bílskúr.  
• Stórar stofur.  
• Góður garður. 
• Verð 115 millj.

KÓPAVOGSBRAUT 12
• 200 Kóp. 
• 257,4 fm. 
• Einbýli.  
• Endurbyggt og endurnýjað.
• 5 svefnherb.  
• Stór lóð.  
• Verð 97,5 millj. 
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 17:30 

ÁLFAHEIÐI  13
• 200 Kóp. 
• Einbýli. 
• 179,1 fm.  
• Mikið endurnýjað.  
• Góðar verandir. 
• Bílskúr.  
• Verð 83,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 17:30 

GAUTLAND 3
• 108 Rvk. 
• 4ra herb.  
• 109 fm. 
• Gott hús.  
• Mikið endurnýjuð.  
• Stórar svalir. 
• Verð 52,5 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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

Steinar S. 
Jónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 898-5254

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

  



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

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Björt og vel skipulögð 124,2 fm. íbúð á 3. hæð að 

meðtaldri sér geymslu. Íbúðin er með rúmgóðum 

svölum til suðvesturs og sér bílastæði í bíla-

geymslu. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til 

vesturs og norðurs. Fallegt útsýni að Skarðsheiði, 

Esju og út á sundin. Þrjú svefnherbergi. Þvottaher-

bergi inn af eldhúsi. Gengið er inn í íbúð af opnum 

stigapalli með glerlokun að hluta. 

Stutt í Salaskóla, Salalaug, Kórinn íþróttasvæði 
og Golfklúbb Garðabæjar.

Verð 51,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 
Fallegt 299,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 

með aukaíbúðarrými með sérinngangi við Bleik-

jukvísl í Ártúnsholtinu. 

Skjólgóð verönd til vesturs útaf borðstofu. Aukin 

lofthæð í eldhúsi, stofum og alrými.  Fallegt útsýni 

úr stofum. Fjögur herbergi í aðaleign auk sér 2ja 

herbergja íbúðarýmis. 

Bílskúr með 3ja fasa rafmagni. 

Lóðin er frágengin með fallegum trjágróðri, hellu-

lögðum stéttum og viðarverönd.

Verð tilboð

Lómasalir 12 – Kópavogi. Mjög góð 4ra herbergja íbúð.

Bleikjukvísl 1. Einbýlishús í Ártúnsholti með auka íbúðarrými.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 18.00 
– 18.30 
Góð 104,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér 

geymslu við Frostafold í Grafarvogi. Íbúðinni fylgir 

23,6 fm. bílskúr. Svalir eru til suðurs og gluggar í 

þrjár áttir.  Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð. 

Rúmgóð og björt borð- og setustofa með útgengi 

á svalir sem skilast flísalagðar. Frá stofu og svölum 

nýtur útsýnis. Eldhús er opið við borðstofu. Tvö 

svefnherbergi. 

Skipt hefur verið um gler í stærstum hluta íbúðar-

innar.

Verð 44,9 millj.

   kostlegu útsýni út á sundin að Esjunni, Hörpu og

   víðar og rúmgóðum svölum til suðurs við Vatns

   stíg 22.  Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu 

   með tengi fyrir hleðslustöð fyrir rafbíla. 

   Vatnsstíg í neðstu röð við sjóinn og frá henni 

   nýtur afar fallegs útsýnis.  

Núverandi eigendur hönnuðu íbúðina sjálf að innan og er mikið lagt í innrétt-

ingar, tæki og gólfefni, sem eru mjög vönduð. Innréttingar eru hvítar sprautu-

lakkaðar og úr hnotu. Quartz er á borðum innréttinga. Innihurðir eru allar 

extra háar úr hnotu og án gerefta. Led-lýsing er í allri íbúðinni. 

Verð 104,5 millj.

staðsett einbýlishús á einni hæð á 892,0 fm. 

gróinni lóð. Fallegt útsýni til suðvesturs út á 

sundin og yfir borgina.

Auður Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun 

á lóð. 

glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við 

höggmyndagarð Hallsteins Sigurðssonar mynd-

höggvara.

-

bergjum. Gólfsíðir gluggar.

verönd til suðvesturs og heitur pottur með skjól-

girðingu.                         Verð 99,9 millj.

Frostafold 23. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Vatnsstígur. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð.

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

4. hæð, efstu hæðir, með rúmgóðum svölum til 

suðurs og fallegu útsýni til norðurs. Tvö baðher-

bergi eru í íbúðinni. Eldhús er endurnýjað á afar 

vandaðan og glæsilegan máta með vönduðum 

eldhústækjum. Tvö svefnherbergi. Opið rými sem 

er sjónvarpsrými og skrifstofa. Nýlegt parket á 

aðalhæð og búið er að skipta um flesta ofna í íbúð. 

Íbúðinni fylgir 20,6 fm. bílskúr.

Staðsetning er afar góð. Stutt er í leikskóla, grunn-

skóla og íþróttasvæði.

Verð 59,9 millj.

Vandað og afar vel staðsett 243,0 fm. einbýlishús

á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum 

bílskúr auk um 20,0 fm. sólskála við Hæðarbyggð.  

Útsýnis nýtur frá stofum efri hæðar og úr sólskála 

út á sjóinn, að Snæfellsjökli, Esjunni og víðar. 

Samliggjandi rúmgóðar stofur. Sjónvarpsstofa með 

útgengi í sólskála. Fjögur herbergi. 

Lóðin er einstaklega falleg verðlaunalóð með 
miklum veröndum, skjólveggjum og fallegum 
gróðri.
Staðsetning er virkilega góð þaðan sem stutt 
er í Hofstaðaskóla og Fjölbrautaskólann í 
Garðabæ . 

Verð 95,0 millj.

Garðhús 12 - Grafarvogi. 4ra herbergja glæsileg íbúð ásamt bílskúr.

Hæðarbyggð – Garðabæ.Dofraborgir. Frábær staðsetning.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45 
Fallegt og vel skipulagt 229,6 fm. einbýlishús á 

tveimur hæðum við Engimýri í Garðabæ að með-

töldum 43,1 fm. bílskúrs. Stofa/borðstofa með 

útgengi í garðskála.  Rúmgott sjónvarpshol. Fjögur 

herbergi. Gróin lóð með miklum trjágróðri.  Verönd

stæði fyrir marga bíla á hellulögðu upphituðu plani. 

Frábær staðsetning í grónu hverfi, stutt  í skóla, 
leikskóla og aðra þjónustu.

Verð 82,9 millj.

Góð 104,0 fm. 4ra herbergja íbúð við Þórsgötu. 

Íbúðin er hæð og ris ásamt sér þvottahúsi í kjallara. 

Búið er að endurnýja baðherbergi. Falleg nýleg 

viðarinnrétting í eldhúsi.  Hluti glers og glugga er 

endurnýjað. Stofa auk borðstofu. Lökkuð furugólf-

borð´. Húsið var sprunguviðgert og málað að utan 

fyrir 8 árum síðan. 

Frábær staðsetning þar sem miðbærinn er í 
göngufæri.

Verð 53,9 millj.

Engimýri 13 – Garðabæ.

Þórsgata. 4ra herbergja íbúð – hæð og ris.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 
Virkilega glæsilegt 174,9 fm. einbýlishús á þremur

hæðum með aukaíbúð í kjallara og sér bílastæði á 

lóð við Grettisgötu. 

árum, m.a. gler og gluggar, raflagnir, baðherbergi, 

gólfefni og innihurðir o.fl.  Sérsmíðaðar eldhúsinn-

réttingar. Aukaíbúð í kjallara var útbúin og innréttuð 

Lóðin er afgirt að stórum hluta með tyrfðri flöt og 

viðarverönd auk nýlega hellulagðs rúmgóðs bíla-

stæðis austan við húsið. 

Verð 94,9 millj.

Grettisgata 51. Glæsilegt einbýlishús.
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Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 3-býlishúsi við Sólvallagötu. Tvær samliggjandi stofur, borðstofa/vinnu-
herbergi, eldhús, tvö herbergi, tvö baðherbergi. Svalir. Verð 79,5 m. Auk þess er til sölu 86 fm 3ja herb. íbúð í kjallara hússins. Verð 38,5 
m. Frábær staðsetning. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu. 
Opið hús miðvikudaginn 6. júní milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Mjög fallegur samtals 101,6 fm sumarbústaður í Borgarfirði í landi Munaðarness, Jötnagarðsás 1. Bústaðurinn var byggður árið 2000 
og útihús árið 2012. Bústaðurinn stendur á 3.600 fm eignarlandi. Timburverönd með skjólveggjum, heitum potti og útisturtu.  
Stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þrjú rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Auk þess er útihús. 
V. 29,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

SÓLVALLAGATA 11  - TVÆR ÍBÚÐIR
101 REYKJAVÍK

JÖTNAGARÐSÁS 1
311 BORGARBYGGÐ

LÁTRASTRÖND 14
170 SELTJARNARNES

Mjög fallegt 200,4 fermetra endaraðhús við sjávarsíðuna á Sel-
tjarnarnesi með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi. 
Einstaklega fallegt óhindrað sjávarútsýni er frá stofu og eldhúsi 
að Esju og Snæfellsjökli. Stór grasi vaxinn suðurgarður. Húsið 
getur verið laust til afhendingar strax. V. 95,0 m.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Sími 896 1168 - brynjar@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

Vorum að fá í sölu glæsilega 165,3 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi við Borgartún. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Glæsi-
legar samliggjandi stofur, sólskáli, eldhús, tvö herbergi, fataher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og forstofa. Tvennar svalir. 
Inngangur í íbúðina er beint úr lyftu. Fallegt útsýni. V. 76,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Vorum að fá í sölu 259,8 fm einbýlishús á pölllum á fínum stað í 
austurborginni. 4-5 svefnherbergi. Bílskúr tilheyrir. 
Húsið þarfnast lagfæringa. Húsið er laust við kaupsamning. 
V. 75,9 m.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Topp íbúð, 198,3 fm, á efstu hæð á friðsælum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Stofa, borðstofa, fjögur herbergi, tvö baðherbergi 
og þvottahús. Hjónasvíta með sér baðherbergi og miklum fata-
skápum. Glæsilegar innréttingar. Aukin lofthæð. Skjólgóðar suð-
vestur svalir. Tvö stæði í bílgeymslu. Húsvörður. V. 98,9 m.
Opið hús mánudaginn 4. júní milli 17:00 og 17:30 (íb. 0604).
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum í Fossvogi. 
Húsið er skráð 228,7 fm, þar af bílskúr 25,6 fm. Suðursvalir. Mjög 
gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö 
baðherbergi. Frábær staðsetning. V. 84,9 m.

Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

BORGARTÚN 30A
105 REYKJAVÍK

BYGGÐARENDI 21
108 REYKJAVÍK

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

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

MÁNATÚN 3
105 REYKJAVÍK

LOGALAND 23 
108 REYKJAVÍK

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 sjáv-
arútsýni og fjallasýn. Tvennar svalir. V. 67,9 m.

Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Vorum að fá í sölu samtals 179,6 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjöl-
býlishúsi við Hvassaleiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og 
geymsla í kjallara. Stór stofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö bað-
herbergi. Svalir útaf stofu. V. 57,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 5. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
SKÚLAGATA 40A
101 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
HVASSALEITI 26
108 REYKJAVÍK

4ra herb. samtals 126,8 fm íbúð með bílskúr á 1. hæð í litlu fjöl-
býlishúsi við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Vel skipulögð íbúð. Stofa 
og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Útgengt er á séraf-
notaflöt frá stofu. Stutt í skóla, sundlaug og fleira. V. 52,9 m.

Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Mjög góð 80 fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð (þriðju) með sér-
inngang á góðum stað í Norðlingaholtinu, 110 Reykjavík. Góðar 
svalir útaf stofu. Þvottahús innan íbúðar. V. 35,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 5. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
KLAPPARHLÍÐ 18
270 MOSFELLSBÆR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
BJALLAVAÐ 15
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



GERPLUSTRÆTI 31-37 - MOSFELLSBÆ

Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. 
Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað við að láta húsin falla 
vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án 
gólfefna. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum.

Áætluð afhending er sumar 2018.  Verð frá 44,5 millj.
Uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s: 896 1168 og Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. júní 
milli kl 17:00 og 17:45

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

Mjög góð og vel skipulögð 141,1 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr 
á eftirsóttum og fjölskylduvænum stað við Laugalind í Kópavogi. 
Íbúðin er björt og gott útsýni er af svölum yfir hverfið en húsið 
stendur rétt við Lindaskóla og leikskólann Núp. Íbúðin getur 
verið laus fljótlega. V. 57,9 m.

Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

276,7 fm einbýlishús á þremur hæðum með sér íbúð í kjallara. 
Húsið virðist hafa verið talsvert endurnýjað en þó hefur komið 
upp leki hefur komið upp í lögnum í lofti ( geislahitun) á einhverj-
um stöðum sem hefur skemmt talsvert út frá sér. Húsið er laust 
við kaupsamning. V. 69,9 m.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

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. Garður-
inn í kringum húsið er fallegur og hægt er að ganga í hann niður af 
svölum. Bílaplan er hellulagt og upphitað. V. 86,4 m.
Opið hús mánudaginn 4. júní milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

4ra herb. 123,5 fm íbúð á annari hæð (efri) merkt 02-01 með bíl-
skúr. Nýir gluggar og gler. Mjög gott útsýni. Einstaklega góður 
staður. Þrjú svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. V. 51,9 m.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Glæsilegt og mjög vel staðsett 332 fm einbýlishús með 48 fm 
aukaíbúð og innbyggðum 35,6 fm bílskúr. Húsið hefur á undan-
förnum árum verið yfirfarið og margt endurnýjað. Aukaíbúð er 
2ja herbergja nýlega innréttuð með sér inngangi og innangengt. 
Mjög góð aðkoma er að húsinu. V. 123,8 m.
Opið hús þriðjudaginn 5. júní milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

4ra herbergja 114,2 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu vel staðsettu 
nýlegu lyftuhúsi við Selvað í Norðlingaholti. Stæði í bílageymslu 
fylgir. Sér inngangur af svalagangi. Þrjú svefnherbergi. Sér 
þvottahús. V. 47,9 m.
Opið hús mánudaginn 4. júní milli 17:00 og 17:30. 

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

LAUGALIND 5
201 KÓPAVOGURF

LANGEYRARVEGUR 20
220 HAFNARFJÖRÐUR

RAUÐAGERÐI 42
108 REYKJAVÍK

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

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

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

SELJALAND 5
108 REYKJAVÍK

FURUGERÐI 4
108 REYKJAVÍK

SELVAÐ 1
110 REYKJAVÍK

3ja herb. 97,4 fm íbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu/borðstofu og tvö herbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Sér verönd. V. 44,9 m.
Opið hús mánudaginn 4. júní milli 17:00 og 17:30.

Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

5 herb. 121,2 fm íbúð á 1.hæð í góðu steniklæddu fjölbýli. Fjögur 
svefnherbergi, sér þvottahús innan íbúðarinnar og búr, tvennar 
svalir, snyrtileg sameign. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu. V. 44,9 m.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
NAUSTABRYGGJA 12
112 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ÁSBRAUT 13
200 KÓPAVOGUR

Góð 98 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Hraunbæ í Reykjavík. 
Vestur svalir. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, herbergisgang, 
þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Snyrtileg og góð íbúð þar 
sem stutt er í alla helstu þjónustu. V. 36,0 m.
Opið hús mánudaginn 4. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

2ja herbergja 53,4 fm íbúð á vinsælum stað í Þingholtunum í 
miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 
herbregi og forstofu. Stutt er í fjölbreytta þjónustu, menningu og 
mannlíf. V. 31,9 m.

Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HRAUNBÆR 92
110 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
BALDURSGATA 36
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stóglæsileg 4ra herbergja 116 fm íbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýli með stæði í bílageymslu. Aukinn lofthæð. 
Vandaðar innréttingar og fallegt útsýni. Stórar suður svalir.
Bæði leik- og grunnskóli eru í götunni. Hægt er að hlaða rafbíl í bílageymslunni. 
V. 64,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 5. júní milli kl 17:15 og 17:45
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

LANGALÍNA 29
210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS



Bollagarðar 7, 170 Seltjarnarnesi, endaraðhús.
OPIÐ HÚS ÞRI 5/6. KL. 16:30-17:00.

Bollagarðar 7, Seltjarnarnesi. Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á góðum stað við 
Bollagarða á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist í eldhús með fallegri hvítri eldhúsinnréttingu, 
stofur og gestasnyrtingu, á efstu hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi með baðkari 
og sturtuklefa. Á neðstu hæð er þvottaherbergi og tómstundaherbergi sem mögulegt væri 
að nota sem svefnherbergi. Verð 83,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 5. júní kl. 16:30-17:00, 
verið velkomin. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamningsgerð.

Sætún, eignarland. Kjalarnes/Reykjavík.

Svæði A:  3.125 lóð á spildu við þjóðveginn. Verð 6 millj.  

Svæði B:  7.159 fm lóð undir iðnaðar/landbúnaðarhúsnæði með 778 fm. húsnæði  
                 m/ leigutekjum. Verð 120 millj.  

Svæði E:  2.536 fm. lóð undir íbúðarhús. Verð 14,8 millj.  

Svæði F:  52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Verð 25 millj.   

Möguleiki að kaupa einstaka hluta en verð fyrir alla hlutana er 160.000.000.

Kolbeinsmýri 1, 170 Seltjarnarnes, parhús.
OPIÐ HÚS ÞRI 5/6 KL. 16:30-17:00.

Kolbeinsmýri 1, 170 Seltjarnarnes. Vandað, vel skipulagt 270 fm parhús ásamt 26,8 fm  
bílskúr, samtals 296,6 fm. Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 2 baðherb.,  
eldhús, þvottahús og bílskúr. Skjólgóður pallur og garður í góðri rækt. Agla Marta hannaði 
innréttingar í eldhúsi, tréverk og arinn. Allt tréverk er í stíl og innréttingar vandaðar. Mjög 
góð staðsetning, stutt í verslanir, leikskóla, skóla, íþróttahús og frábæra sundlaug.   
Verð 109 millj. Opið hús þriðjudaginn 5. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Sökkull á eignarlóð Þingvöllum

Hvannalundur 9, Grímsnes- og Grafningshreppi. Um er að ræða sökkul og plötu undir  
62 fm. sumarhús í Miðfellslandi við Þingvallavatn. Kjallari er undir plötunni að hluta til eða um 
30 fm. Niðurfall er í kjallaranum.  Hitalagnir eru steyptar í plötuna. Gólfplatan er einangruð. 
Teikningar fylgja.  Nýleg rotþró er á lóðinni með frágengnum siturlögnum. Inntök fyrir kalt vatn 
og rafmagn eru greidd.   Lóðin er vel gróin. Á lóðinni stendur eldra 38,8 fm. sumarhús sem 
byggt var árið 1978.  Það hús er í lélegu ásigkomulagi en hægt að nýta sem vinnuskúr meðan 
nýrra húsið verður byggt. Nýleg rafmagnstafla er í eldra húsinu. Lóðin er eignarlóð, 2115 fm. að 
stærð.  Búið er að planta um 200 plötunum á lóðinni. Verð 8,5 millj.

Sæbólsbraut 33, 200 Kópavogi.
OPIÐ HÚS MÁN 4/6 KL. 17:00-17:30.

Sæbólsbraut 33, Kópavogi, endaraðhús: Ca. 185 fm. glæsilegt endaraðhús á frábærum stað 
við Sæbólsbraut í Kópavogi. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum og sá Einar 
Ingimarsson arkitekt um innanhúshönnun. Allar innréttingar og tæki eru sérlega vönduð. 
Gengt er frá stofu út á pall og þaðan í fallegan garð. Á neðri hæð er forstofuherbergi, eldhús, 
þvottaherbergi, tvær stofur og gestasnyrting, á efri hæðinni eru þrjú rúmgóð svefnherbergi, 
sjónvarpshol og baðherbergi. Verð 77 millj. Opið hús mánudaginn 4. júní  kl. 17:00-17:30, 

Melabraut 9, 170 Seltjnes., sérhæð.
OPIÐ HÚS ÞRI 5/6 KL. 17:15-17:45.

Melabraut 9, Seltjarnarnesi: 

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.  

Opið hús þriðjudaginn 5. júní kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

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

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
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FURUHLÍÐ 31 – PARHÚS

Verðtilboð - 238 fm
Glæsilegt 5-6 herbergja parhús með bílskúr. 
Rúmgott og fallegt eldhús. Sólstofa, mjög falle-
gur garður. Innst í botnlanga, jaðarlóð og fallegt 
útsýni. 

MÁVAHRAUN 21 - EINBÝLI

267 fm - 97,9 millj.
Nýlegt og einstaklega fallegt einbýli, vel staðsett 
miðsvæðis í Hafnarfirði. Húsið var byggt árið 2002 
og allar innréttingar sérsmíðaðar. Sérlega gott 
aðgengi. Falleg og lóð.

SKÓGARÁS - EINSTÖK STAÐSETNING 

302 fm - 114,9 millj.
Sérlega glæsilegt vandað einbýli með  bílskúr,  vel 
staðsett á glæsilegum útsýnisstað í Áslandshverfi 
í Hafnarfirði. Fallegar innréttingar.  Jaðarlóð við 
ósnortna náttúruna.

VÖRÐUBERG 24  –  ENDARAÐHÚS

169 fm - 71,9 millj.
Afar fallegt og vandað tvílyft endarraðhús með 
bílskúr. Glæsilegur garður og næg bílastæði. Stór 
verönd með heitum potti og garðhúsi.

SÆVANGUR 10 – VERÐTILBOÐ

203 fm 
Sérlega fallegt einbýli á einni hæð með innbyg-
gðum bílskúr (38 fm stúdió íbúð). Heitur pottur, 
verðlaunagarður. Sjávarútsýni

ERLUÁS 74  - EINBÝLI

105 fm - 105 millj.
Glæsilegt vandað einbýli á einni hæð með 
rúmgóðum 60 fm bílskúr. Einstök staðsetning í 
Áslandinu og stórkostlegt útsýni yfir bæinn og 
fjörðinn ofl.

Magnús 
Emilsson
Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Hilmar Þór 
Bryde
 löggiltur fasteignasali 
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hlynur 
Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Ágústa 
Hauksdóttir
Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Freyja 
Sigurðardóttir
Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Helgi Jón 
Harðarson
Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Hildur 
Loftsdóttir
Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

Andrea Guðrún 
Gunnlaugsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
andrea@hraunhamar.is



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

Austurkór 98
203 Kópavogi

Í einkasölu stórar og fallegar 3ja til 4ra herberga íbúðir í nýju lyftuhúsi
Stærðir eru 134 fm og 153 fm, öll rými eru sérlega rúmgóð
Opin stofu og eldhúsrými, tvennar svalir eða verandir fylgja öllum íbúðum
Rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi, sér þvottah. Innréttingar frá Ormsson
Húsið er klætt og viðhaldslétt að utan og stendur í fallegu umhverfi 
Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum og eru tilbúnar til afhendingar
Fjórar íbúðir óseldar.

59,9 millj.Verð frá :

Nýjar og
fullbúnar íbúðir  
við Austurkór 98

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júni kl. 17:00 - 17:45

Einstakt útsýni

Íbúð 101

íbúðir 102- 302

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

 

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

Nánari upplýsingar veita: 



Með þér alla leið

Um er að ræða 34 fm bjálkahús 
byggt 2012 sem stendur  
á 2813 fm eignarlóð í  
grónu sumarbústaðalandi  
Fallegt úrsýni

11,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Norðurnes

s. 780 2700

276 Kjósarhreppur

2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli  
Rúmgóð íbúð og hægt að bæta við 
svefnherbergi  
Endurnýjað eldhús og þvottahús innaf  
Svalir til austurs  

34,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kambasel 85

s. 775 1515

109 Reykjavík

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm  
Í landi Syðri-Langholts við Flúðir 
1,9 hektara leiguland  
Glæsilegt útsýni  
Heitt og kalt vatn 

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtabyggð

s. 695 5520

845 Hrunamannahreppur

 

59 fm sumarhús Reykholtsdalhreppur  
í Borgarbyggð 5000 fm eignarlóð 
1/15 eigandi að 200 ha landi  
Einnig sameigandi að stóru einbýli  
Heitt vatn endurgjaldslaust  
Skógi vaxið land

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sturlu Reykir

s. 695 5520

311 Reykholtsdalshreppur

Glæsilegt 100fm sumarhús á fallegum 
útsýnisstað í Úthlíð  
Mjög vandað hús og vel um gengið  
Verönd allan hringinn í kring um bústaðinn, 
heitur pottur, gott leiksvæði,  
heitt og kalt vatn

39,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vörðás

s. 780 2700

801 Biskupstungur

Heilsárshús sem er 114 fm í nágr. við Sogið  
Húsið er með steyptum kjallara á eignarlóð 
10 þús fm, heitur pottur, hitaveita  

 
Aðgangur að vatni með bryggju  
18 mín akstur til Selfoss, og er í nágrenni 
við Írafoss virkjun

42,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brekkur 9

s. 775 1515

801 Selfoss

Mjög vel skipulögð 127,8 fm 4-5 herbergja 
enda íbúð á 8 efstu hæð ásamt 25,7fm 
bílskúr, samtals : 153,5fm  
þrjú herbergi (var áður 4 lítið  
mál að breyta aftur), geymslu og bílskúr  

 
Einstakt útsýn

41,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Krummahólar 4

s. 780 2700

111 Reykjavík

tveimur hæðum þar af er bílskúr 24,5 fm  
Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol 
19,8 fm útsýnissvalir til suðurs  
Sér þvottahús innan íbúðar

53,2 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Frostafold 23

s. 773 6000

112 Reykjavík

230 fm einbýlishús á einni hæð  
Mikið endurnýjað, 4 svefnherbergi  
Stór bílskúr  
Garður með heitum potti  
Útsýni til vesturs

Tilboð óskast  

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nesbali 32

s. 775 1515

170 Seltjarnarnes

ca 100 fm) 4ra herbergja útsýnisíbúð á 
efstu hæð í nýlega endurbættu steinhúsi á 
þessum vinsæla stað í Reykjavík  
Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni  
Samtals er eignin því 102,4 fm

45,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjallavegur 6

s. 893 9929

104 Reykjavík

Glæsileg 66 fm, 2ja herbergja  
 

Stutt í miðbæinn  
Lyftuhús

52,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307  

Hrönn Bjarnadóttir aðstm. fasteignasalaNánari upplýsingar:

Mýrargata 26 

s. 663 5851

101 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
með sér garði. Skráð stærð er 123,9 fm  
en íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu  
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi 
Þangað er hægt að sækja ýmsa 
þjónustu og félagslíf

61,9 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðaþing 10

s. 697 9300

203 Kópavogur

Rúmgóð, björt og vel skipulögð 180 fm 
neðri sérhæð við Grenimel 46
2 barnaherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi innaf þvottaherbergi  
Útgengt er úr stofu íbúðarinnar á upphitaða 
hellulagða verönd 
Gæti hentað vel fyrir fatlaða

90,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grenimelur 46

s. 893 9929

107 Reykjavík

Tværi íbúðir undir sama þaki !  
Glæsilegt 120 fm heilsárshús 7 
svefnherbergi m gestahúsi  
Heitt og kalt vatn, heitur pottur  
Rúmlega 5000 fm eignarland  
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna  

44,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarás 3

s. 695 5520

311 Skorradalur

2ja herbergja íbúð í kjallara  
Endurnýjuð íbúð, rúmgott svefnherbergi  
Miðsvæðis í póstnúmeri 108

29,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Safamýri 83

s. 775 1515

108 Reykjavík
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Stór eignarlóð í nágrenni við Grímsborgir  

Teikningar af 143,5 fm heilsárshúsi fylgja

10,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbakki

s. 775 1515

801 Selfoss

Glæsilegt 64 fm heilsárshús 
 

Þrjú svefnherbergi  
Björt stofa með stórum útsýnisgluggum 4ra 
manna árabátur fylgir með          

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 149

s. 695 5520

311 Skorradalur

74 fm heilsárshús á eignalóð  
sem er 7600 fm  
Byggt 2004  
Heitur pottur, heitt vatn  
Lokað svæði með rafmagnshliði  
Kjarri vaxið svæði

29,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammabraut 5

s. 775 1515

801 Selfoss

Vel staðsett 36,1 fm sumarhús  
á 2000 fm eignalóð  
Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, 
eldhús, baðherbergi og geymslu  
Húsið þarfnast viðhalds  
Lóðin er gróinn með fallegum trjám

9,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kvistalundur

s. 780 2700

801 Þingvellir

108 fm heilsárshús í landi Búrfells 
5 svefnherbergi og gestahús  
Heitt og kalt vatn  
Lokað hlið að svæðinu  

29,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjarbakki 31

s. 695 5520

801 Grímsnes

60 fm sumarhús ásamt 25 fm gestahúsi  
Einnig um 10 fm áhaldageymsla 7650 fm 
eignarlóð skammt frá Minni  
Borg Stór sólpallur, heitur pottur  
Eigandi

26,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Oddsholt 53

s. 695 5520

801 Grímsnes

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  
og góðri lóð

74,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Viðarás 21a

s. 775 1515

110 Reykjavík

Skemmtilegt raðhús á þremur hæðum  
Skráð stærð 218,8 fm auk bílageymslu  
Í kjallara er 2ja herbergja aukaíbúð  
Mjög falleg aðkoma og garður

69,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dalsel 5

s. 697 9300

109 Reykjavík

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

30,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjaltabakki 6

s. 899 1178

109 Reykjavík

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum  
 

Húsið er alls 2134 fm  
Fimm svefnherbergi  
Möguleiki á að loka alveg á kjallara  
og leigja út

64,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jófríðarstaðavegur 6

s. 778 7272

220 Hafnarfjörður

Vel skipulögð 94,6fm 4ra herbergja enda 
íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi  
Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu, 
eldhús, þvottahús, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi og geymslu  
Búið er að klæða áveðurshlið og skipta um 
glugga og gler á þeirri hlið

34,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Spóahólar

s. 780 2700

111 Reykjavík

Falleg og skemmtilega skipulögð 111 fm 
4ra til 5 herbergja  
Mikil lofthæð í stofu og fallegt útsýni  
3-4 svefnherbergi  
Frábær staðsetning

55,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307  
Hrönn Bjarnadóttir  aðstm. fasteignasalaNánari upplýsingar:

Álagrandi 25

s. 663 5851

107 Reykjavík

Falleg og vel um gengin endaíbúð á efri hæð  
Gott innra skipulag, eignin er  
samtals 116,6 fm  
Stórt og bjart stofu og eldhúsrými, 
fallegt útsýni 
Tvö góð svefnherbergi, sér baðh. innaf 
hjónaherb. Þvottahús er sér innan íbúðar

56,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Maltakur 3B

s. 899 1178

210 Garðabær

Glæsilegt útsýni  
Falleg 4ra herbergja útsýnisíbúð  
á tveimur hæðum  
Stórar stofur og hátt til lofts  
Svalir í suð-vestur 

Tilboð óskast 

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur 9

s. 897 0634

101 Reykjavík

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

41,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reiðvað 7

s. 899 1178

110 Reykjavík

Vaðnes



Með þér alla leið

.       

Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 17:00 - 17:30

Mikið endurnýjuð og björt 5 herbergja  
hæð við Borgarholtsbraut í Kópavogi  
4 svefnherbergi  
Sérinngangur  
Bílskúr  
Stutt í alla þjónustu, skóla  
og sundlaug

.       

Verð: 47,9 millj.

Borgarholtsbraut 35
200 Kópavogur

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4.júní kl. 18:00 - 18:30

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
210 Garðabær

.       

Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4.júní kl. 17:00-17:30

Mjög vel skipulögð 115,5 fm 4-5 herbergja 
enda íbúð á 2. hæð með suð/vestur svölum

Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu, 
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað, þvottahús 

Framnesvegur 36
101 Reykjavík

.       

Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4.júní kl. 16:00 - 16:30

íbúð 504

3ja herbergja íbúð á 5. hæð

Útsýni - endaíbúð  
Stæði í bílageymslu  
Lyftuhús

Boðagrandi 7 
107 Reykjavík

.       

Verð: 29,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4.júní kl. 17:00 - 17:30

58 fm íbúð á jarðhæð  
Sérafnotaréttur  
Geymsla á hæðinni og þvottahús

Víkurás 1
110 Reykjavík

.       

Verð: 46,7 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4.júní kl. 17:00 - 17:30

Falleg hæð Samtals 97 fm að stærð

Að viðbættu tæplega 50 fm rislofti

Þrjú svefnherbergi

Tvískipt stofa  

Tvennar svalir

Njörvasund 1
104 Reykjavík

.       

Verð: 25,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulögð íbúð á 2. hæð í Torfufelli 29 

2ja herbergja 57 fm

Búið að klæða húsið

Stutt í alla helstu þjónustu

Torfufell 29
111 Reykjavík

.       

Verð: 38,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5.júní kl. 18:00 - 18:30

3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Sérafnotaréttur

88,5 fm íbúð

Rimaskóli í sömu götu

Rósarimi 1
112 Reykjavík

.       

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 17:00 - 17:30

Glæsileg 77,2 fm 2ja herbergja íbúð  
í lyftuhúsi  
Sérlega glæsilegar innréttingar  

 
Laus strax

Skipholt 11
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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

.       

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 17:00 - 17:30

Fallegt, vel skipulagt og mikið  
endurnýjað 325 fermetra  
(Ca 340 fermetrar með sólskála)  
einbýlishús á tveimur hæðum með 

Fjögur svefnherbergi
3 stofur - 3 baðherbergi

102,0 millj.

Heiðarás 18 
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsilegar íbúðir í nýbyggingu 
 
Lyftuhús
Stæði í lokaðri aðgangsstýrðri 
bílageymslu
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Afhending við kaupsamning  

Einstök staðsetning á rólegum stað í  
hjarta borgarinnar, í nánd við iðandi 
og fjölbreytt borgarlíf

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sölusýning - 8 íbúðir

.       

Verð: 50,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 18:00 - 18:45

Mjög falleg 120,5 fm íbúð á 1. hæð  
Eignin er 4ra herbergja  
Stór og góður lokaður sólpallur  
Bílastæði í 3ja bíla bílageymslu  

Andrésbrunnur 2
113 Reykjavík

.       

Verð: 59,2 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 17:30 - 18:00

fyrir +60 ára
Öryggis og þjónustuíbúðir í Reykjavík  
Glæsileg 3ja herbergja íbúð í nýbyggingu 
Íbúðin er skráð 88,9 fm og  
sér geymsla 8,4 fm, samtals 97,3 fm  

 
Eigninni fylgir eitt stæði í bílageymslu  
Vandaður frágangur og innréttingar  
Einstök staðsetning
Tilbúin til afhendingar

Sóltún 1
105 Reykjavík

.       

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS

85 fm 4ra herbergja íbúð m sérinngangi 

Mjög vel skipulögð íbúð 

Eftirsóttur staður 

Búðagerði 8 
108 Reykjavík

.       

Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6.júní kl. 18:00 - 18:30

83,7 fm íbúð á efstu hæð  
með stæði í lokaðri bílageymslu 

Vandað lyftuhús á Norðurbakkanum 

Rúmgóðar svalir í suð-austurátt

Norðurbakki 19B
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 143,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní  kl. 17:00 - 17:40

Tvær sérhæðir ásamt kjallara (115 fm hvor) 
Þrjú svefnherbergi á hvorri hæð 

Frábær staðsetning 

Eignirnar seljast saman 

4 herbergi í kjallara (80 fm)

Tómasarhagi 28
107 Reykjavík

.       

Verð: 38,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 17:15 - 17:45

Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð  
86 fm með suður svölum  
Nýlegt baðherbergi  
Tvö góð svefnherbergi og stofa

Stóragerði 10
108 Reykjavík

.       

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.júní kl. 18:00 - 18:30

Falleg og vel skipulögð fjögurra  
herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi  

Tvö góð svefnherbergi, tvær stofur  
Þvotthús innan íbúðar  
Lyfta

Brekkuás 3
221 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

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

Mánatún 1
105 Reykjavík

OPIN HÚS

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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 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:  

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

.       

Verð: 65,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6.júní kl. 17:00 - 17:30

Glæsilega og rúmgóða 149 fm íbúð á 2. hæð  
í lyftuhúsi við Borgartún, Reykjavík.

Skiptist eignar: Forstofa, hol, stofur, svalir, 
eldhús, tvö baðherbergi, barnaherb./
vinnuherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi  
og þvottahús. Geymsla í kjallara og stæði  
í lokaðri bílageymslu.

Borgartún 30a  
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

..

 
Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum  

 
Endurnýjað í sígildum stíl árið 2002  
Tvöfaldur bílskúr 6-7 svefnherbergi og 
5 baðherb/snyrtingar - Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast 

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð  
Lítið fjölbýli að stærð 97,5 fm  
Gengið innaf svölum í íbúðina  
Viðhaldslétt hús að utan, húsið steinað  
Stórar suðvesturur svalir út úr stofu  
Staðsetning hentug fyrir fjölskyldufólk  

41,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flétturimi 36

s. 845 8958

112 Reykjavík

Björt og góð 67 fm, 3ja herbergja íbúð  
Baðherbergi er nýlega endurnýjað  
Nýlegt skólp  
Frábær staðsetning

36,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307 

Nánari upplýsingar:

Ljósvallagata 14 kjallari

s. 663 5851

101 Reykjavík

Hrönn Bjarnadóttir  aðstm. fasteignasala

2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð  
Rúmgott svefnherbergi 52 fm  
8 fm geymsla í kjallara  

33,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 44

s. 775 1515

101 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

162,5 fm endaraðhús með bílskúr  
Vesturgarður og vestursvalir  
Svefnherbergi nokkur talsins 
Lokaður garður  

69,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Staðarbakki 2

s. 775 1515

109 Reykjavík

Um 1390 fm atvinnihúsnæði á áberandi 
stað með fjölbreytta nýtingarmöguleika  
Eignin er skráð á 3 fastanúmer og skiptist í 
verslun, skrifstofur og gistiheimili í framhúsi  
Iðnaðar eða lagerhúsnæði í bakhúsi með 
innkeyrsluhurðum. Næg bílastæði 

óákveðið Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bæjarhraun 24

s. 697 9300

230 Hafnarfjörður

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. Tvö svefnherb. 

 
þvottaaðstaða á baði. Gott hjólastólaaðgengi. 

48,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 56b

s. 778 7272

105 Reykjavík

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð  
með sérinngangi Íbúðin er skráð  
83,9 fm með geymslu  
Íbúðin er nánast endurnýjuð frá grunni

40,9 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kleppsvegur

s. 697 9300

104 Reykjavík

Falleg 76 fm 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Frábær staðsetning

41,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Baldursgata

s. 897 0634

101 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

78,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór 139

s. 899 1178

203 Kópavogur

Falleg Sigvalda íbúð 4-5 herbergja 
skráð stærð 111,7 fm 
Íbúðin á annarri hæð, 1 íbúð á hæð  
Tvennar svalir, til austurs og suðurs úr stofu 
Íbúðin er björt og skipulag einstaklega gott 
Íbúðinni fylgir 7,2 fm geymsla með glugga  
í kjallara - Frábær staðsetning

54,6 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skaftahlíð 14

s. 845 8958

105 Reykjavík

11.hæð
176 fm Glæsileg íbúð - sjávarútsýni
3 svefnherbergi, suðursvalir
Stæði í bílageymslu

Tilboð óskast 

Vatnsstígur 16-18
101 Reykjavík

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð 115,6 fm 
auk stæðis í bílageymslu  
Þrjú góð svefnherbergi  
Þvottahús innan íbúðar  
Glæsilegt eldhús með ekta  
stein í borðplötum

57,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lyngás 1D 301

s. 773 6000

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir: 

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



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.

Aðalstræti
400 ÍSAFIRÐI

Um er að ræða 243,6 fm þjónustu og ver-
slunarhúsnæði á tveim hæðum (jarðhæð 
og kjallari). Eignin sem er staðsett í 
austurhluta hússins hýsti áður verslun ÁTVR 
á Ísafirði. Eignin sem er í góðu ástandi er 
byggð árið 1985. Góð og vel staðsett eign 
sem bíður uppá mikla möguleika.

Verð: 20,5 millj.

Strandgata
735 ESKIFIRÐI

Um er að ræða 174 fm eign á neðrihæð. 
Eignin sem áður hýsti afgreiðslu Ísland-
spósts er vel staðsett rétt við Miðbæinn 
og gætur því hentað undir ýmsa starfsemi.  
Auðvelt er að nýta það annaðhvort sem 
verslunar- og eða skrifstofuhúsnæði 
en einnig er möguleiki á að breyta því í 
íbúðarhúsnæði. 

Verð: Tilboð. 

Núpur Dýrafirði 
471 ÞINGEYRI

Um er að ræða Skólabyggingu, heimavist 
og tvær aðalbyggingar fyrrum héraðss-
kólans á Núpi í Dýrafirði. Eigninar eru 
byggðar á árunum 1931 til 1964 og eiga sér 
allar merkilega sögu.

Verð: Tilboð  

FELLAHVARF 
203 KÓPAVOGI 

Um er að ræða fallegt 148 fm, 4ra herb. 
raðhús með stórkostlegu útsýni yfir Elliða-
vatn og Heiðmörk. Þrjú góð svefnherbergi 
með innréttingum og parketi á gólfum. 
Eldhús er flísalagt með ljósri innréttingu og 
tækjum frá Gorenje.

 Opið hús miðvikudaginn 6. júní 2018 
milli kl. 14:00 og kl. 15:30.

Verð: 69,9 millj.

Aðalgata
580 SIGLUFIRÐI

Um er að ræða 234 fm eign á neðrihæð. 
Eignin sem áður hýsti afgreiðslu Ísland-
spósts er vel staðsett rétt við Miðbæinn 
og gætur því hentað undir ýmsa starfsemi. 
Auðvelt er að nýta það annaðhvort sem 
verslunar- og eða skrifstofuhúsnæði 
en einnig er möguleiki á að breyta því í 
íbúðarhúsnæði.

Verð: 22 millj.

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.

Fagradalsbraut
700 EGILSSTÖÐUM

Um er að ræða 356 fm eignarhluta í stein-
steyptu húsi sem áður hýsti afgreiðslu 
Íslandspósts. Eignin er á tveim hæðum 
og samanstendur af afgreiðslurými og 
góðu vinnurými á fyrstu hæð. Skrifstofur, 
geymslur og stór kaffistofa í kjallara. Vel 
staðsett eign rétt við Miðbæinn og gætur 
því hentað undir ýmsa starfsemi.

Verð: 49 millj.

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

LAUST STRAX LAUST STRAX LAUST STRAX

LAUST STRAX

OPIÐ HÚS

LAUST STRAX

LAUST STRAX

LAUST STRAXLAUST STRAXLAUST STRAX

LÆKKAÐ VERÐ

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

Mánatún 3, 105 Reykjavík -  nýlegt lyftuhús / 
tvö bílastæði 
Falleg og vel skipulögð 124,4 fm íbúð á fjórðu hæð (innsta 
íbúð á gangi) 
í nýlegu húsi 
við Mánatún 3 í 
Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu 
með fataskápum, 
parketlagðar 
stofur með útgengi 
á svalir sem eru 
opnað við eldhús, 
eldhús er með viðarinnréttingu, háum borðkrók, gluggi. Tvö 
stór svefnherbergi með fataskápum og innréttingum, flísalagt 
baðherbergi með stórri sturtu og góðum innréttingum. Þvot-
tahús er innan íbúðar, flísalagt með hvítum innréttingum og 
skolvaski. Falleg íbúð á eftirsóttum stað miðsvæðis í borginni, 
stutt í alla verslun og þjónustu. Íbúðinni fylgir geymsla í kjal-
lara og tvö bílastæði í bílageymslu hússins. Verð 73 millj.

Hverfisgata 82 - 101 Reykjavík - Glæsilegt 
útsýni, laus strax.  

Góð 2ja herbergja 
íbúð á efstu hæð 
með glæsilegu 
útsýni við Hverfis-
götu 82 í miðborg 
Reykjavíkur. Íbúðin 
skiptist í forstofu 
með parketi á 
gólfi, eldhús með 
viðarinnréttingu 
sem er opið við setustofu. Setustofa er björt með miklu 
útsýni, innan við setustofu er svefnherbergi með fataskáp. 
Góð staðsetning í miðbænum, stutt í alla verslun og þjónuns-
tu og iðandi mannlíf borgarinnar. Verð 29,9 m.

Fálkagata 21 - 107 Reykjavík - útsýnisíbúð í 
Vesturbænum.
Falleg og björt 3ja - 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) 
með glæsilegu 
útsýni í eftirsóttu 
fjölbýlishúsi við 
Fálkagötuna. 
Íbúðin skiptist í hol 
með fataskápum, 
samliggjandi stofu 
og borðstofu með 
útgengi á svalir 
og víðáttumiklu 
útsýni, eldhús með hvítri innréttingu, væri unnt að opna 
milli eldhúss og borðstofu. Hjónaherbergi með fataskápum, 
rúmgott barnaherbergi sem er á upphaflegri teikningu tvö 
herbergi og væri unnt að skipta aftur, flísalagt baðherbergi. 
Húsið að utan hefur verið viðgert og málað og virðist í 
góðu ástandi. Frábær staðsetning rétt við Háskóla Íslands, 
göngufæri við miðborgina. Verð 47,8 millj. 

Norðurtún 23, Álftanesi - einbýlishús ásamt 
bílskúr á stórri lóð.
Fallegt, bjart og vel skipulagt einlyft 192, 2 fm einbýlishús auk 
rislofts og bílskúrs. 
Sérlega fallega lóð 
og gróinn garður, 
á góðum og 
fjölskylduvænum 
stað við Norðurtún 
á Álftanesi (nú 
Garðabær).
Aðalhæð hússins 
er 139,5 fm, bílskúr er 31,3 fm og risloft er skráð 21,4 fm en 
er mun stærra að gólffleti þannig að húsið er rúml 200 fm og 
stendur á 900 fm eignarlóð innarlega í botnlagna.
Á neðri hæð er forstofa, eldhús, þvottahús, stofur og svef-
nálma með þremur svefnherbergjum og baðherbergi. Á efri 
hæð eru 3 svefnherbergi og geymsla. Rúmgóður bílskúr með 
geymslulofti yfir að hluta. Möguleiki er á að taka minni eign 
upp í kaupin.  Verð 72 m.

Laugateigur 9 - 105 Reykjavík. Tvær íbúðir - 
efri sérhæð og aukaíbúð í risi ásamt bílskúr. 
Opið hús mánudaginn 4. júní frá kl 17:15 til 17:45 
Falleg, björt og mikið endurnýjuð 4ra 
herbergja íbúð í litlu fimm íbúða fjölbýlishúsi 
við Sæviðarsund.
Eignin skiptist í eldhús með nýlegri hvítri 
háglans innrétinngu, rúmgóð setustofa með 
útgengi á suðursvalir með fallegu útsýni. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fataskápar í 
hjónaherbergi. Hol í svefnálmu með fataskápum og tengi fyrir þvottavél/þurrkara, 
endurnýjað baðherbergi. Góð staðsetning miðsvæðis, stutt í skóla, verslun og 
helstu þjónustu.   

Tómasarhagi 28, 107 Reykjavík - heil húseign í 
Vesturbænum
Heil húseign (323,9 fm) á eftirsóttum stað 
í Vesturbænum. Eignin er á tveimur fastanú-
merum, þ.e. efri og neðri sérhæð ásamt kjal-
lara sem er óskiptur. Unnt væri að útbúa litla 
einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi. 
Bílastæði fyrir sitthvora hæðina eru undir 
svölum og hluta húss. Hægt væri að loka 
stæðunum þannig að hvor hæð um sig fengi 
bílskúr. Frábær staðsetning, sjávarútsýni úr 
stofum beggja hæða. Eign sem býður uppá mikla  möguleika. 
Verð. 142 millj. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Már Ólafsson löggiltur fastei-
gnasali í síma 865-8515

Vefarastræti 19 - 107 Reykjavík - Nýtt hús, 
stæði í bílageymslu
Glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð í nýju lyftuhúsi (2017) - ásamt stæði í bílag-
eymslu við Vefarastræti í Mosfellsbæ. 
Íbúðin er með sérinngangi ef sameigin-
legum útisvölum. Íbúðin skiptist í forstofu 
sem er opin við stofu, borðstofu og setust-
ofu sem eru opnar á sitthvora höndina við 
eldhús, tvö stór svefnherbergi, fataskápar í 
hjónaherbergi, baðherbergi/þvottahús með 
miklum innréttingum. Íbúðinni fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. Lyfta gengur 
úr bílageymslunni upp á íbúðarhæðina. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara 
hússins. 
Verð 48,5 millj.   

Laugateigur Vefarastræti Tómasarhagi

OPIÐ HÚS

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa



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 

ÞRJÚ IÐNAÐARBIL ÁSAMT SKRIFSTOFURÝMI TIL SÖLU

Cuxhavengata 1    220 Hafnarfirði 102.900.000

Um er að ræða þrjú fastanúmer, iðnaðarbil með skrifstofurými á 
annari hæð. Tvo iðnaðarbil eru í útleigu, eitt verður afhent tómt. 
Skrifstofurými hafa verið innréttuð sem eitt rými.  

Öll þrjú iðnaðarbil hafa stórar innkeyrsluhurð og venjulega hurð. 
Endabilið er með tvær stórar innkeyrsluhurðar.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Stærð: 411,8 m2      

REKSTUR 
TIL SÖLU!

Sláturhús Vesturlands  300 Borgarnesi

Verð: 39.900.000

Félagið er í húsnæði að Brákarbraut 19, 
Borgarnesi, c.a. 465fm. Félagið er með 
leyfi fyrir slátrun á eftirfarandi gripum; 
Sauðfé, geitur, svín, nautgripir, hross 
og folöld. Eftir eru tæp 10 ár af leyfi til 
slátrunar. 

Allur búnaður fylgir með í kaupunum, 
lausamunir svo og þau tæki sem eru 
naglföst. Kjötskurðarleyfi og pökkun er til 
staðar. Nýbúið er að fara yfir tækjabúnað. 

Félagið er með 10 ára hagstæðan húsa-
leigusamning, með forkaupsrétti.

Sigurður 
fasteignasali

gsm: 898 6106

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

Fyrstu íbúðir 
verða afhentar
sumarið 2018

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

AÐEINS ÞRJÚ BIL ÓSELD

Gjáhella 13     221 Hafnarfirði 29.500.000 á bil

Fasteignasalan TORG kynnur: Gjáhella 13 til afhendingar í septem-
ber 2018. Byggingin er skráð iðnaðarhúsnæði með skrifstofum/
vinnustofum á efri hæð. Húsið er stálgrindarhús á steinsteyptum 
járnbentum sökklum, með stálsamlokueiningum úr völsuðu stáli 
með einangrun á milli. Samkvæmt teikningum er húsinu skipt i 
tólf eignarhluta á tveimur hæðum. Stærða eignarhluta er 134,6 – 
142,4 fermetrar. Enn er möguleiki á að sameina bil eða opna milli 
bila og samtengja. Lóð er skilað fullfrágenginni með malbikuðum 
bílastæðum. Olíugildra er til staðar frá niðurföllum neðri hæðar og 
bílaplani.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700 

Stærð: 134,6 – 142,4  m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. júní kl.17:30-18:00

Vesturvallagata 5   101 Reykjavík 34.500.000

Sjarmerandi og vel skipulögð, 3 herbergja íbúð við Vesturvallagötu 5.  Íbúðin skiptist í hol, 
gott alrými eldhús og stofu,tvö svefnherbergi og baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvotta-
vél. 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. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 66,9 m2

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 rFaste ignasalan  TORG    Garðatorg i  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 4. júní 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

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 7. júní 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  4. júní  kl. 17.30 – 18.00

Álftamýri 38     108  Reykjavík

Vel skipulögð og afar falleg 3ja herbergja íbúð á eftirsóttum stað í næsta nágrenni við alla 
þjónustu. Sameign og stigagangur snyrtileg.  Frábær staðsetning. Íbúðin er á efstu hæð 
í austurenda hússins og hefur því glugga á þrjá vegu. Yfirstandandi eru endurnýjanir á 
húsinu, gluggaskipti, svalaviðgerð, þar með talið skipti á svalahurð....
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 75,0 m2      

37.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  5. júní kl. 16.45 – 17.30

Lyngmóar 6     210 Garðabæ

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð á þessum vinsæla stað í Garðabæ. 
Suðursvalir eru gler-lokaðar, sem renna má til hliðar og njóta sólar. Íbúðin tekur afar vel á 
móti og er hlýleg og snotur.  Svalarrýmið er fjórða herbergið. Bílskúr fylgir. Húsið var tekið 
í gegn að utan fyrir fáum árum, gert við múr og skipt um gler og marga glugga. Ótrúlega 
mikið útsýni er frá íbúðinni. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 113,5 m2       Bílskúr     

47.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  5. júní kl. 19.00 – 19.30

Mosagata 3  Urriðaholti, 210 Garðabæ 

Góð 5 herb. íbúð merkt 206 á 2. hæð í enda hússins með glugga til þriggja átta. 
Stórkostlegt útsýni í allar áttir. Fullbúin með gólfefnum.  Stórar og góðar svalir með 
útgengi úr stofu. Íbúðin er  einkar björt og rúmgóð. Hún skiptist í forstofu, opið eldhús 
með eyju, borðstofu og stofu í aðalrými, fjögur svefnherbergi, baðherbergi og sér þvotta-
herbergi. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 5     Stærð: 135 m2      

61.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. júní kl. 18.00 – 18.30

Holtsvegur 29    Urriðaholti, 210 Garðabæ 

Rúmgóð, björt og afar falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi. Frábært og ótrúlega 
mikið útsýni yfir Urriðakotsvatnið, Setbergið, Hafnarfjörð og Suðurnesin. Fjallasýn og 
Snæfellsjökull sést í björtu veðri. Stæði innandyra á fyrstu hæð. Stór geymsla. Frábær 
staðsetning í göngufjarlægð frá leik- og grunnskólanum, Urriðakotsskóla.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 104,9 m2        Bílgeymsla   

53.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. júní kl 18.30-19.00 

Safamýri 41    108 Reykjavík 37.900.000

Mjög falleg og björt íbúð með sérinngangi  í góðu þríbýlishúsi í 
Safamýrinni. Um er að ræða eign á jarðhæð og skiptist í  forstofu, 
tvö svefnherberi, rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi, geymslu 
innan íbúðar og sameiginlegt þvottahús. Nýleg gólefni eru á 
íbúðinni, baðherbergið var endurnýjað 2011, nýr þakdúkur  og búið 
að skipta um skolp og dren. Staðsetningin er frábær þar sem stutt 
er í leikskóla, skóla, íþróttasvæði Fram og alla þjónustu.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 69,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. júní kl 17.30-18.00

Kópavogsbraut 87    200 Kópavogi 59.900.000

Mjög fallega 5 herbergja sérhæð á 1.hæð með sérinngangi og 
bílskúr og stórum sameiginlegum garði á eftirsóttum stað í Vesturbæ 
Kópavogs. í eigninni eru 4 svefnherbergi, góð stofa og tvö salerni 
(annað með baðaðstöðu). Stærð íbúðar: 119,5 fm, geymsla og 
þvottherb í sameign 8 fm (óskráð) og bílskúr: 35 fm = 162,5 fm. Undir 
öllum bílskúrnum er gryfja/kjallari sem er með lofthæð um 2,1 m og er 
í raun 35 fm til viðbótar við birta fermetratölu.
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 154,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. júní kl 18.30-19.00

Álalind 10    201 Kópavogi 75.900.000

Frábær fjölskylduíbúð með fjórum svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Sér-
inngangur er af svölum inn í íbúðina og henni fylgir gott stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin 
afhendist fullbúin með gólfefnum. Steinn er á borði bæði í eldhúsi og baðherbergjum. Í 
eldhúsi er spanhelluborð, ofn og örbylgjuofn innbyggðir í innréttingu í vinnuhæð ásamt 
fallegum frístandandi háfi yfir eldavél. Uppl. veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 158,5 m2       Bílageymsla  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5 júní kl. 17:30-18:00

Ljósheimar 8    108 Reykjavík 42.500.000

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er endurnýjuð að hluta. 
Baðherbergið er skipt í tvennt og báðir hlutar þess endurnýjaðir. Annað baðherbergið 
er með innréttingu og stórri sturtu og hitt er með innréttingu og salerni. Herbergin eru 
þrjú. Stofan er rúmgóð. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 101 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. júní kl 17.30-18.00 

Grandavegur 1   107 Reykjavík 54.900.000

Björt og falleg íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsóttastað í 
Vesturbænum. Um er að ræða 3ja herb íbúð á 2.hæð í góðu 
fjölbýli ásamt bílskúr. Samtals er eignin skráð115,1fm og þar af er 
bílskúrinn 25,2fm. Stofa björt með útgengt á góðar svalir, rúmgóð 
herbergi og gólfefni er parket og flísar. Frábær staðsetning þar 
sem stutt er í þjónustu, íþróttasvæði K.R og fallegar gönguleiðir við 
Ægissíðuna.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 115,1 m2      Bílskúr

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



Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Aron Freyr 
Eiríksson  

lögg. fasteignasali.
s: 772-7376   

Nýhöfn 2 – Garðabær 

Glæsileg 133 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með 21 fm 
svölum og 48,3 fm sérafnotareit (sólpalli) á lóð ásamt sér 
stæði í bílgeymslu við Nýhöfn 2 í Garðabæ - Glæsilegt útsýni. 
Verð: 79,9 millj. 

Fallegt endaraðhús innst í rólegum botnlanga.
Rúmgott hjónaherbergi, þrjú barnaherbergi og tvö baðherbergi.
Opið eldhús inn í stofu. Fallegt útsýni, mikil lofthæð, heitur pottur.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR JÓHANNA LGF. Í SÍMA 6989470,  
EÐA  JÓHANNA@LANDMARK.IS 

JÓHANNA 
GUSTAVSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali 
johanna@landmark.is

698-9470

Eikarás 15  
210 Garðabær

Opið hús miðvikudaginn  
6. júni kl.18.00-18.30

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

OPIÐ HÚS

VIÐBÓTARHÚSNÆÐISLÁN

Kynntu þér tækifærin á framtidin.is

LÁTUM DÆMIÐ 
GANGA UPP

   

ferm. ferm.ferm.

herb. herb.herb.

íbúð nr. íbúð nr.Íbúð nr.

Búseturéttur:                            4.459.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       169.634 kr.

Búseturéttur:                          15.260.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        374.367 kr.

Búseturéttur:                            7.774.400 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       215.565 kr.

Mögulegt lán: 1.100.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Lok ágúst

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Miðjan júní 2018

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Grafarholt og miðbær 

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

 
Umsóknarfrestur:  
Til kl 16:00 þann 12. júní 

Úthlutun kl 12:00 þann 13. júní

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI ENDURSÖLUÍBÚÐIR UPPLÝSINGAR

EINHOLT 6  ·  105 RVK

NÝBYGGIN
G 192.5

5ja

103

     
BYGGT 2016 ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                         11.500.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        278.336 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending: Miðjan júlí 2018

ÞVERHOLT 17 - ÞAKÍBÚÐ  ·  105 RVK 

NÝBYGGIN
G 85.5 

3ja

503
Áður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta strax

KRISTNIBRAUT  65  ·  113 RVK EINHOLT 10  ·  105 RVK

     
 NÝTT PARKET 90,6 74.3

3ja 2ja

301 404

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000





Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Heimatilbúið múslí með 
höfrum, döðlum og 
berjablöndu
Heimatilbúið múslí er eitt af því 
sem er hollt og bragðgott og krefst 
ekki mikillar fyrirhafnar að útbúa. 
Þessi uppskrift er alveg skotheld 
og hægt er að leika sér með því að 
skipta út hráefnum eða bæta við, 
allt eftir smekk. Það er t.d. hægt 
að breyta til og nota rúsínur eða 
sveskjur í staðinn fyrir döðlur. 
Uppskriftin ætti duga í fjórar mál-
tíðir.

100 g gróft haframjöl
20 pekanhnetur eða hnetur að 
eigin vali
2 msk. sólblómafræ
6 döðlur eða 3-4 msk. rúsínur
25 g spelti
Hrein jógúrt
300 g ber, t.d. jarðarber, hindber 
og bláber
Hunang eða kanill, ef vill

Hitið pönnu við lágan hita. Hægt 
er að nota örlítið af kókosólíu ef 
pannan er of þurr. Setjið hafra-
mjölið út á pönnuna og látið 
það ristast lítillega. Hrærið 

vel í á meðan með sleif. Bætið 
pekanhnetum saman við, ásamt 
sól blómafræjum og látið ristast. 
Hellið í skál og látið kólna. Skerið 
döðlurnar í litla bita og veltið þeim 
upp úr spelti. Blandið öllu saman 
og setjið í krukku. Gott er að 
borða múslíið með hreinni jógúrt, 
setja fersk ber út á og loks örlítið 
hunang eða kanil, ef vill.

Grænn morgundrykkur
Þeir sem eru á hraðferð geta útbúið 
grænan morgundrykk kvöldið 
áður. Grænir drykkir standa alltaf 
fyrir sínu og mörgum finnst ekkert 
betra en að hefja daginn á slíku 
orkuskoti.

2-3 lúkur spínat eða 3-4 blöð  
af grænkáli
1 grænt epli
1 appelsína
2 cm biti engifer
2 stilkar sellerí, ef vill
Safi úr sítrónu
Klakar og vatn, ef vill
Mynta eða kóríander eða  
steinselja, ef vill og eftir smekk

Best er að byrja á að setja græn-
meti og vökva í blandarann og 
blanda vel saman og bæta svo 
ávöxtum saman við. Hægt er að 
setja drykkinn í glerkrukkur og 
geyma til að taka með sér í skólann 
eða vinnuna, eða hvert sem leiðin 
liggur þann daginn.

Heimagert múslí 
stendur alltaf 
fyrir sínu.  
NORDICPHOTOS/
GETTY

Græni drykkur-
inn er fullur af 
vítamínum og 
trefum. 

Föstudaginn 8. júní gefur Fréttablaðið út aukablaðið 

HÚSNÆÐI & VIÐHALD
Í þessu blaði ætlum við að bjóða upp ýmsan fróðleik fyrir fólk og fyrirtæki sem eru 
í framkvæmdarhug. Best er að skipuleggja sig vel áður en hafist er handa, bæði til 
að halda niðri kostnaði og tryggja að verkið dragist ekki óþarflega á langinn.

Verkefnin geta verið af ýmsu, pallasmíði, þakviðgerðir, hellulagnir, gluggaviðgerð, 
utan hús málun, múrviðgerðir, lagnaviðgerðir, parket og gólfefni, innréttingar, 
raflagnir, bílskúrinn og geymslurými og svona mætti endalaust telja. 

Blaðið frábær miðill fyrir verktaka, verslanir og þjónustuaðila sem bjóða upp 
á ýmiskonar vörur og þjónustu sem kemur að góðum notum í viðhaldi og 
endurbótum fasteigna. 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Ólafur H. Hákonarson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 512 5433 / olafurh@frettabladid.is 

Sími: 561 1433

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

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is

Morgunmatur á mánudegi
Gott er að byrja vikuna á hollum og góðum morgunmat. 
Flestir vilja fá sér eitthvað einfalt og fljótlegt á morgn-
ana sem kemur þeim vel af stað út í erilinn og daginn.
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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

NÝIR BÍLAR
TOYOTA Yaris HYBRID. Árgerðir 
2018, sjálfsk. Verð aðeins 2.580.000. 
Rnr.150682.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.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

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

 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

 Garðyrkja

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

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

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

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Til sölu

Þjónusta

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



Keypt
      Selt

 Til sölu

LAGERSALA 30-70% 
AFSLÁTTUR !

Úrval af girðingaefni til sölu. 
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að 
neðanverðu. S. 5629018

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

SMIÐUR / UPPSLÁTTUR
Heimaás óskar eftir að ráða smiði 

í uppsláttarvinnu.

-Mæling/einingarverð

-Sveinspróf skilyrði

-Kranapróf kostur

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
samviskusömu og áreiðanlegu 
sumarstarfsfólki. Umsókn ásamt 
ferilskrá sendist á netfangið 
hreinirgardar@gmail.com

 Atvinna óskast

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

Stórglæsileg þakíbúð með 
tvennum svölum í lyftuhúsi 
við Sóltún 10 í Reykjavík.  
Lýsing. Forstofa, hol, setu- 
stofa, borðstofa, eldhús, 
þvottahús, gestasnyrting, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi 
innaf hjónaherbergi, tvennar 
svalir og geymsla í kjallara. 
Tvö stæði í lokaðri bíla- 
geymslu. Vandaðar innrétt- 
ingar, gólfhiti, svalalokun. 
Fallegt útsýni.  Verð: 99 millj. 
Uppl. veitir Þórarinn Friðriksson lögg. fasteignasali í síma 844-6353. 

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. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Sóltún 10
Opið hús þriðjud. 5. júní kl. 17:00 – 17:30.

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

BORGARTÚN 30B, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Opið hús mánudaginn 4. júní 2018 milli kl. 17:15 og kl. 17:45 
Snyrtileg og rúmgóð 167 fm endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Borgartún ásamt sér stæði í bílageymslu. Lyfta opnast 
beint inn í íbúð. Íbúðin skiptist í anddyri, þvottahús, eldhús, borðstofur, tvær setustofur, tvö svefnherbergi og tvö 
baðherbergi. Tvennar svalir. Íbúðin snýr í suðvestur. V. 74,9 m.

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

Nánari uppl. Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
lögg.fast. í s: 864-5464, 
gudlaugur@eignamidlun.is. 

Tilkynningar
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34.990
Rammalaus skjár
með HDR AMVA+

DUGA

HHEEEEYYRRNNAARRTTÓÓLAARR
Glæsileg tappaheyrnartól á frábæru verði!

995
CAR ULTRA

ULTRAFAST USB
Quick Charge bílahleðslutæki frá Trust

4.990
SELFIEDUALCHAR

SELFSELFIE STICKK
Þráðlaus sjálfsmyndar stöng frá Trustmyndar stöng frá Trust

1.990
BÍLAHLEÐSLA
USB bílahleðslutæki frá Trust

1.990
TRUST TASKA

DIXXO FERÐAHÁTALARI
Frábær Bluetooth Dixxo Delta 
með flottri LED diskó lýsingu 7.990 4.995

TRUST TÖSKURÖSKUR
Úrval af töskum á frábæru verði frá:

1.272

HJÁ OKKUR
ÖLVUBÚNAÐINNDSINS AF TÖ

14.990TRUST ALSET-2000
Frábært öryggiskerfi frá Trust 
og mjög einfalt að setja upp

Hallaarrrrmmmmúúúúllllaaaa 22 •••• 5566663333 66669999900000000 |||| i • Undirhlíð 2 • 430 6900 AAAAkkkkuuuurrrreeeeyri

FERÐARAFHLAÐA
20.000 mAh Trust Primo með 
allt að 80 klst. hleðslu fyrir síma

69.990
FreeSync tækni fyrir
fullkomna leikjaspilun!

BENQ EW277HDR
Lúxuslína BenQ með 
alla nýjustu tækni og 
HDR fyrir kristaltæra 
mynd með djúpum lit

27” HDR FHD
1920x1080, AMVA+ Edge to Edge

49.990
Hágæða QHD skjár á 
UltraFlex fæti

BENQ GW2765HT
QHD skjár með 100% 
sRGB IPS tækni sem 
tryggir yfirburði í 
skerpu og litadýpt

27” IPS WQHD
2560x1440, 100% sRGB litir

BENQ EX3200R
Glæsilegur 32” Curved 
144Hz leikjaskjár á 
ótrúlegu verði meðan 
birgðir endast :)ð HDR AMVA+meðmynd með djúpumm lit s fullkomnendast :)

VERÐUM Á SECRET SOLSTICE 2018

ULTRAFAST USB TÖÖSTRUST TUST T

32” 144Hz FHDFHHHDDD
191920x1080, VA--LED, Curved

VERÐ ÁÐUUR 

39.990

SUMAR

TILBOÐ

20%Afslá rAfsláttur

50%Afsllátturl
VERÐÐ ÁÐURÐ ÁÐUR 99.99909

50%AfsfslátturrVEERÐ ÁÐUR 1.990VERÐ ÁÐUR 

2.990

SUMAR
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 

5.990

SUMAR
TILBOÐ

ÖRYGGIS

KERFI
FYRIR HEIMILIÐ 

EÐA BÚSTAÐINN

AUÐVELT AÐ BÆTA 
VIÐ SKYNJURUM



frá 11-16OOOOppppiiiiððð vvvvii aggggaaaa ffffrrrráá 1100--118888 oooogggg llllaaaauuuuggggaaaarrrddddaga firkkkka daaaa

SK6SK6SK6 KOBOKOBOKOBOKOBO AURAURAURAU AAA

KOBO LESTÖLVA
Kobo Aura 2 með 6” snertiskjá, WiFi

24.990
ÍBÍLABÍLABÍLABÍLA FESFESFESFE TINGTINGTINGTRUSTRUSTRUST UNT UNT UNIVEIVERIVERSALSAL

BÍLA FESBÍLAA FFEESSSTINGGAARRSSTTIN
pjjFyrir síma og spjaldtölvur á verði frá:

1.990
TRUST UNIVERSALTRUST UNIVERSAL
Töskur fyrir 7”-10” spjaldtölvur verð frá:

2.392
MIGHMIGHMIGHMIGHMIGHG TYTYTY

MIGHHTTY SPOTIFYHHTTYY SPOTIFY
Spilar tónlistina þína án snjallsíma

11.990
KOBO LESTÖLVA

MINNMINNMINNMI S OISKOISKOISKORTRTRT

MMIINNNNIISSKKOORRT
20% 0% afsláttur í júní, verð frá:

1.592

VERÐ ÁÐÐUR 14.9900

SUMARTILBOÐ

14.990STAR WARS DRÓNAR
3 gerðir dróna frá Propel 
með Laser keppnisham

GPS KRAKKAÚR
Með LED litasnertiskjá, SOS 
takka og SMS sendingu 6.990PORTA PRO CLASSIC

Heyrnartól frá Koss sem hafa 
verið vinsæl allt frá 1984 4.990

VATNSHELT
9.990
VVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTNNNNNNNNSSHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVVVVV

VERÐ ÁÐUR 6.990

SUMARTILBOÐ

IP67
VATNSHELT

Allt að 0.5m í 

5-10mínútur

14.990 19.9907”SPJALDTÖLVA
3G spjaldtölva fyrir yngri
kynslóðina, frábær í ferða-
lagið með þráðlausum 
heyrnartólum og tösku

7” IPS skjár og 
4ra kjarna örgjörvi

RYZE TECH TELLO
Agnarsmár Dróni frá Ryze 
Tech í samstarfi við DJI og 
Intel með HD myndavél með 
EIS stöðuleikastýringu

Ótrúlega einfaldur í 
notkun, eintómt fjör:)

EINFALT SÍMA APP TIL AÐ STJÓRNA DRÓNA

NOKIA 7 PLUS
Stórglæsilegur nýr Nokia 
snjallsími með Carl Zeiss 
myndavélum og flottum 
6’’ IPS snertiskjá

Einstök 6 laga
Ceramic-Feel húðun

54.990

VERÐ ÁÐUR 

59.990

SUMAR

TILBOÐ
R

VERÐ ÁÐUR 16.990

SUMARTILBOÐ

20%Af átAf átturAfsláAfs át

20%AfAfsláttur

Í FERÐALAGIÐ
OG FLUGI



Jón Axel er þraut-

seigur, óttalaus og 

fljótur að læra. Hann er 

frábær liðsfélagi og er að 

verða leiðtogi.

Bob McKillop

Allir sem kaupa stillanlegt rúm í Dorma meðan á HM í Rússlandi stendur* 

lenda í potti og geta unnið 65’’ UHD snjallsjónvarp

frá  Samsung að verðmæti 199.995 kr.  

Dregið verður 12. júlí og vinningshafinn

getur horft á útslitin í nýju sjónvarpi.

g

Dregið verður 12. j

getur horft á útsl

HM-LEIKUR DORMA
ðan á HM í Rússlandi stendur* 

HD snjallsjónvarp

ti 199.995 kr.  

nningshafinn

u sjónvarpi.

*Leikurinn stendur yfir fram yfir undanúrslit. 

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

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Gerðu gott mót  
betra með DORMA 
ÁFRAM  ÍSLAND

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

C&J stillanleg rúm:
 stopparar 

Þú getur valið um 
tvennskonar stillanlega botna

Perfect T

Perfect T stillanlegt:

 ar

15%
AFSLÁTTUR

af Perfect T

TILBOÐ

DORMA
verð

Alltaf

Dorma býður fjórar tegundir heilsudýna 
sem sérstaklega eru ætlaðar í stillanleg rúm

SHAPE nú með 30% afslætti með stillanlegum botni

SHAPE DELUXE nú með 30% afslætti með stillanlegum botni

INFINITY nú með 20% afslætti með stillanlegum botni

SIMBA alltaf á DORMAVERÐI með stillanlegum botni

KA - Víkingur R. 4-1 
1-0 Archange Nkumu (33.), 2-0 Ásgeir Sigur-
geirsson (37.), 3-0 Hallgrímur Jónasson 
(54.), 3-1 Alex Freyr Hilmarsson (68.), 4-1 
Hallgrímur Mar Steingrímsson (79.). 

ÍBV - KR 2-0 
1-0 Felix Örn Friðriksson (9.), 2-0 Sigurður 
Arnar Magnússon (11.). 

Breiðablik - Stjarnan 0-1 
0-1 Hilmar Árni Halldórsson, víti (57.). 
 
Þrír leikir fara fram í Pepsi-deild karla í kvöld. 
Fjölnir fær Íslandsmeistara Vals í heimsókn, 
Fylkir sækir Grindavík heim og FH og Keflavík 
eigast við í Kaplakrika.

Nýjast
Pepsi-deild karla

Keflavík - ÍBV 2-3 
0-1 Shameeka Fishley (7.), 0-2 Díana Helga 
Guðjónsdóttir (11.), 0-3 Sigríður Lára 
Garðarsdóttir (32.), 1-3 Sveindís Jane Jóns-
dóttir (58.), 2-3 Sophie Groff (64.). 

Valur - FH 4-1 
1-0 Crystal Thomas (20.), 2-0 Guðrún 
Karítas Sigurðardóttir (42.), 3-0 Thomas 
(49.), 4-0 Guðrún Karítas (64.), 4-1 Marjani 
Hing-Glover, víti (84.). 

Þór/KA - Stjarnan 0-2 
0-1 Guðmunda Brynja Óladóttir (18.), 0-2 
Birna Jóhannsdóttir (39.). 
 
Í 8-liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna 
mætast Fylkir og ÍBV, Valur og Grindavík, Sel-
foss og Stjarnan og ÍR og Breiðablik.

Mjólkurbikar kvenna
Stephen Curry er frægasti lærisveinn Bobs McKillop. NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Bob McKillop kannast 
ágætlega við sig á Íslandi. Hann kom 
fyrst til landsins fyrir 20 árum og um 
helgina var hann aðalfyrirlesari á 
þjálfaranámskeiði KKÍ. Hann hefur 
fylgst með uppgangi íslenska karla-
landsliðsins og síðustu tvö ár hefur 
hann þjálfað Jón Axel Guðmunds-
son hjá Davidson, þar sem hann 
hefur stýrt í 29 ár. Þjálfaraferilinn 
nær yfir alls 46 ár.

„Ég hef notið þessarar reynslu, 
þetta er yndislegt land og körfu-
boltinn hérna er mjög góður,“ 
sagði McKillop þegar blaðamaður 
Fréttablaðsins hitti hann að máli á 
dögunum.

„Ég hef ágætis sambönd hér á 
landi og okkur tókst að næla í Jón 
Axel sem hefur verið frábær fyrir 
okkur síðustu tvö ár,“ sagði McKill-
op enn fremur. Hann segist hafa 
augastað á nokkrum íslenskum 
leikmönnum en reglur NCAA kveði 
skýrt á um að hann megi ekki greina 
frá því opinberlega hverjir það eru.

Ljóst er að McKillop hefur miklar 
mætur á Jóni Axel sem átti afar gott 
tímabil með Davidson í vetur og átti 
stóran þátt í að liðið komst í úrslita-
keppni háskólaboltans, hið svokall-
aða Marsfár. Þar mætti Davidson 
stórliði Kentucky og tapaði naum-
lega, 78-73. Jón Axel fór mikinn 
í leiknum, setti niður sex þriggja 
stiga körfur og var stigahæstur í liði 
Davidson með 21 stig.

„Hann er einn mesti nagli sem ég 
hef þjálfað. Hann er þrautseigur, 
óttalaus og fljótur að læra. Hann 
er frábær liðsfélagi og er að verða 
leiðtogi,“ sagði McKillop og bætti 
við Jón Axel hafi bætt sig mikið 
sem skytta. „Frammistaða hans í 
leiknum gegn Kentucky er vitnis-
burður um það. Hann hefur unnið 
mikið í skotinu sínu og ég veit, með 
hans vinnuframlagi, að hann á bara 
eftir að verða betri.“

McKillop segir að það hafi verið 
frábært að komast í úrslitakeppnina 
á síðasta tímabili. Leiðin þangað 
hafi þó ekki verið greið.

„Við þurftum að sigrast á miklu 
mótlæti. Við fórum rólega af stað 
en enduðum tímabilið vel. Jón Axel 
átti stóran þátt í því og leyfði okkur 
aldrei að slaka á eða hengja haus,“ 
sagði McKillop.

Langþekktasti leikmaður sem 
hann hefur þjálfað, og sá lang-
þekktasti í sögu Davidson, er Steph-
en Curry, leikmaður NBA-meistara 

Golden State Warriors. Curry lék 
með Davidson í þrjú ár. Á síðasta ári 
sínu hjá Davidson komust Curry og 
félagar í 8-liða úrslit úrslitakeppn-
innar.

„Hann hefur mikla persónutöfra 
og gleðin er allsráðandi þegar hann 
spilar. Hann leggur gríðarlega hart 
að sér og verður bara betri og betri. 
Og hann er frábær liðsfélagi. Ég er 
mjög stoltur af honum og hann 
heldur því á lofti að hann sé fyrr-
verandi leikmaður Davidson,“ sagði 
McKillop um Curry. Þeir eru enn í 
góðu sambandi og Curry kemur 
stundum á leiki hjá Davidson.

Curry og félagar í Golden State 
keppa þessa dagana í úrslitum 
NBA þar sem þeir mæta Cleve-
land Cavaliers, fjórða árið í röð. 
Golden State vann titilinn 2015 
og 2017 og flestir búast við 
því að þeir hafi 
betur í ár.

„ Ég  s t y ð 
hann að sjálf-
sögðu en þú 
getur aldrei 
g e n g i ð  a ð 
n e i n u  v í su 
þegar LeBron 
James er í hinu 
liðinu. Hann er 
svo stórkostlegur 
leikmaður,“ sagði 
McKillop sem 
verður viðstaddur 
fimmta leik Golden 
State og Cleveland, 
þ.e. ef einvígið fer í svo 
marga leiki.

Þrátt fyrir að McKil-
lop verði 68 ára í júlí seg-
ist hann eiga nóg eftir. „Ég 
hef engar áætlanir um að 
hætta að þjálfa. Mér finnst 
þetta gaman og krakkarnir 
veita mér innblástur.“ 
ingvithor@frettabladid.is

Einn mesti 
nagli sem ég 
hef þjálfað
Bob McKillop, þjálfari körfuboltaliðs Davidson há-
skólans, var aðalfyrirlesari á þjálfaranámskeiði hér á 
landi um helgina. Hann hefur þjálfað Jón Axel Guð-
mundsson síðustu tvö ár og ber honum vel söguna.

Jón Axel Guð-
mundsson er 
lykilmaður í liði 
Davidson. 

NORDICPHOTOS/
GETTY
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Jón Guðmundsson  

(Gamli Jón)
frá Hvítárbakka,

lést föstudaginn 25. maí sl. Útförin fer 
fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ 

föstudaginn 8. júní n.k. kl. 15.00.

Björg Jónsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Borghildur Traustadóttir
Hveragerði, áður til heimilis á 

Patreksfirði,
lést sunnudaginn 27. maí. Útför hennar  

 fer fram frá Hveragerðiskirkju 8. júní kl. 13.00.

Elísabet Einarsdóttir  Kári Þór Michelsen 
Brynhildur Sigurðardóttir  Sigurður Sveinsson 
Ingveldur Sigurðardóttir  Þorvaldur Hannesson 
Sigríður Björk Sigurðardóttir  Guðmundur Sigurðsson 
Njörður Sigurðsson  Kolbrún Vilhjálmsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Ingibjörg Þorleifsdóttir 
Boðahlein 20 í Garðabæ, 

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði 
mánudaginn 28. maí.  

Útför hennar verður gerð frá 
Garðakirkju þriðjudaginn 5. júní kl. 13. 

Hjálmfríður Ragnheiður Sveinsdóttir
Þorgeir Magnússon Erla Guðjónsdóttir
Þorleifur Friðrik Magnússon Anna Björg Aradóttir
Viðar Magnússon  Sigríður Elín Thorlacius
Snorri Magnússon  Elín Steiney Kristmundsd.

barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskulegur sonur okkar, bróðir, 
barnabarn, langömmubarn,  

frændi, mágur og vinur,
Einar Darri Óskarsson
Hagamel 1, Hvalfjarðarsveit,

 
lést á heimili sínu 25. maí síðastliðinn.  

Útförin fer fram frá Akraneskirkju, þriðjudaginn  
5. júní kl. 13. Blóm og kransar afþakkaðir.  

Þeim sem vilja minnast Einars Darra er bent á Styrktarsjóð 
Einars Darra fyrir ungmenni í fíkniefnavanda.  

Reikn. nr. 0354-262322, kt. 160370-5999.

Óskar Vídalín Kristjánsson Bára Tómasdóttir
Andrea Ýr Arnarsdóttir
Aníta Rún Óskarsdóttir

Árni Kristján Rögnvaldsson

Móttökustöð fatasöfn-
unar Rauða krossins 
bárust í fyrra yfir 
3.200 tonn af fatnaði 
og flutt voru út tæp-
lega 3.100 tonn. Örn 

Ragnarsson, sviðsstjóri fatasöfnunar, 
segist gera ráð fyrir því að það safnist 
um 200 tonnum meira í ár.

Örn segir magnið hafa aukist frá ári 
til árs. „Það var svolítill samdráttur í 
hruninu og frá 2010 hefur verið stöðugur 
vöxtur. Það er misjafn vöxtur en eitt árið 
var aukningin 500 tonn á milli ára.

Allt sem Rauði krossinn flytur út er 
selt til áframhaldandi söfnunar fyrir 
utan það að þrír gámar á ári eru seldir 
til hjálparstarfa. Það er þá sérvalið og 
sérpakkað.“ Undanfarin ár hefur verið 
sent til Hvíta Rússlands en áður var sent 
til Afríku.

Í dag hefst átak hjá Rauða krossinnum 
sem kallað er „fatasöfnun að vorlagi“. 
Fatasöfnunarpokum verður dreift inn á 
öll heimili í landinu og er fólk hvatt til að 
taka til í fataskápum/geymslum og skila 
pokunum í Rauða kross gámana.

Þetta er  níunda árið sem átakið fer 
fram og í þetta skiptið verður sjónum 
beint sérstaklega að mikilvægi endur-
vinnslu og umhverfisvernd þessa verk-
efnis. Rauði krossinn segir að sam-
kvæmt upplýsingum frá Sorpu fari enn 
mikið magn af textíl og öðrum vefnaði í 
„svörtu“ heimilistunnurnar og þar með 
lang líklegast að enda í urðun. Rauði 
krossinn leggur áherslu á að allur vefn-
aður og textíll er æskilegur í Rauða kross 
gámana (líka götóttu sokkarnir). Hægt 
sé að breyta öllum vefnaði í verðmæti 
og þar með í hjálparstarf og stuðla að 
umhverfisvernd í leiðinni.

Fjöldi sjálfboðaliða vinnur hjá fata-

söfnuninni við að selja föt í fatabúð-
unum hér heima og flokka í flokkunar-
stöðvunum. „Við gætum ekki rekið þetta 
verkefni án sjálfboðaliða. Það get ég 
alveg sagt þér. Þeir sem vinna í verslun-
unum eru fyrst og fremst eldri konur 
sem eru ekki á vinnumarkaði, einhverra 
hluta vegna. Á flokkunarstöðinni eru 
svo hælisleitendur. Þeir eru ekki margir 
reyndar, en koma öðru hverju. Síðan 
erum við með samning við Fangelsis-
málastofnun um að taka á móti sam-
félagsþjónum. Þeir skila miklu verki hjá 
okkur. Svo eru sjálfboðaliðar sem koma 
af fúsum og frjálsum vilja,“ segir Örn. 
jonhakon@frettabladid.is

Rauði krossinn býst við 
200 tonna aukningu í ár

Hluti af fatnaðinum sem safnast er seldur í verslunum Rauða krossins. Til dæms þeirri sem er við Hlemm.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Mótmælum námsmanna á Torgi hins 
himneska friðar í kínversku höfuð-
borginni Peking lauk þennan dag fyrir 
29 árum með blóðbaði. Eftir að náms-
menn og mótmælendur höfðu krafist 
tjáningar- og fjölmiðlafrelsis og þess 
að spilling í Kommúnistaflokknum yrði 
upprætt réðist herinn á mótmælendur 
á torginu með þeim afleiðingum að allt 
að tíu þúsund fórust.

Íslenskir fjölmiðlar gerðu harm-
leiknum góð skil. Dagblaðið Vísir kom út 
daginn eftir og fjallaði um málið undir 
fyrirsögninni „Torg dauðans“. Morgun-
blaðið fjallaði um málið degi síðar. 
„Vélbyssum og skriðdrekum beitt gegn 
almenningi í Peking: Þúsundir manna 

falla í grimmilegum átökum,“ sagði þar á 
meðan Tíminn sagði að „Blóðugir kutar 
[væru] á lofti í Kína“.

„Kínversk yfirvöld hafa verið mjög 
harkalega gagnrýnd af ríkjum víðs 

vegar um heim. Perez de Cuellar, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, 
lýsti yfir mikilli sorg vegna þessara 
atburða og í sama streng tók páfinn og 
fleiri leiðtogar heimsins. George Bush 
var ekki að skafa utan af hlutunum 
heldur hefur hann stöðvað öll efna-
hagsleg samskipti við Kínverja og aftur-
kallað öll viðskipti með hergögn sem 
hafa aukist mjög á undanförnum árum,“ 
sagði meðal annars í umfjöllun Tímans.

Árangur mótmælanna var lítill. Leið-
togar mótmælenda voru dæmdir í fang-
elsi, herlögum var komið á og fyrirhug-
uðum breytingum í frelsisátt var slegið 
á frest. Þá hertu stjórnvöld sömuleiðis 
tak sitt á fjölmiðlum. – þea
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Blóðbað á Torgi hins himneska friðar

Íslandsvinurinn Jiang Zemin komst til 
valda eftir mótmælin.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Merkisatburðir

Fatasöfnun Rauða krossins 
bárust um 3.200 tonn af 
fatnaði í fyrra. Í dag hefst 
átakið fatasöfnun að vor-
lagi og verður fatasöfnunar-
pokum dreift á öll heimili. 
Mikilvægur þáttur í um-
hverfisvernd að skila göml-
um fatnaði á réttan stað.

Þetta er níunda árið sem 

átakið fer fram og í þetta skiptið 

verður sjónum beint sérstaklega 

að mikilvægi endurvinnslu og 

umhverfisvernd þessa verkefnis. 

470 f.Kr. Sókrates fæðist.
1561 Kirkjuturn Pálskirkju í Lundúnum brennur.
1783 Montgolfier-bræður sýna loftbelg sinn í fyrsta sinn.
1794 Breskar hersveitir ná Port-au-Prince.
1832 Tveir Íslendingar skipaðir fulltrúar á þing Eydana.
1896 Henry Ford prufukeyrir fyrsta bíl sinn.
1917 Pulitzerverðlaunin fyrst afhent.
1919 Bandaríkjaþing samþykkir að konur fái kosningarétt í 
Bandaríkjunum.
1938 HM í knattspyrnu hefst í Frakklandi.
1944 Hornsteinn lagður að Stýrimannaskólanum í Reykjavík.
1959 Sjálfsbjörg stofnuð.
1970 Tonga fær sjálfstæði frá Bretum.
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Allt fyrir bílinn

Milljón kílómetra ábyrgð

Nýju Valeo KIT4P kúplingssettin innihalda heilsteypt 
svinghjól og styrktan kúplingsdisk með dempun sem 
gefur mýkri skiptingu á milli gíra.

Kostir Valeo KIT4P kúplingssettana.

Áreiðanleiki:
Verndar vélina og gírkassan þegar skipt er um gíra.

Auðvelt í ísetningu:
Tekur sama tíma og að skipta um tvöfalt svinghjól og 
þarfnast ekki sérstakra verkfæra.

Lengri ending:
Eykur endingu kúplingarinnar - bestu kúplingarnar 
sem hægt er að fá fyrir til dæmis sendibíla sem eru 
undir miklu álagi.

Góð fjárfesting:
Ódýrar  þegar þarf að skipta næst um kúplinguna. 
Þarf ekki að skipta um svinghjólið, aðeins kúplings-
diskinn, kúplingspressuna og legu.

Þú finnur allar upplýsingar um Valeo kúplingar á 
www.varahlutir.is

Bílaframleiðaendur eru farnir að nota Valeo KIT4P 
kúplingssettin í nýja bíla. Dæmi: Volkswagen · Renault · Ford

Va
le

o K
úplingssett með svinghjóliMilljón

kílómetra ábyrgð á svinghjólinu

Milljón kílómetra ábyrgð á svinghjólinu í KIT4P kúplingssettunum frá Valeo
Þú skiptir aldrei aftur um svinghjól



LÁRÉTT
1. helmings 
5. spíra 
6. sjúkdómur 
8. fjárnám 
10. skóli 
11. uppköst 
12. íþróttafélag 
13. ávinna 
15. krota 
17. kærleiks

LÓÐRÉTT
1. skyggni 
2. töfraorð 
3. tækifæri 
4. safna saman 
7. atyrðir 
9. eyðast upp 
12. óforsjálni 
14. af 
16. átt

LÁRÉTT: 1.hálfs, 5. ála, 6. ms, 8. lögtak, 10. fg, 11. 
æla, 12. fram, 13. afla, 15. krassa, 17. ástar.
LÓÐRÉTT: 1. hálfþak, 2. álög, 3. lag, 4. smala, 7. 
skammar, 9. tærast, 12. flas, 14. frá, 16. sa.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Þröstur Þórhallsson (2416) átti 
leik gegn Héðni Steingrímssyni 
(2583) á þriðju umferð Íslands-
mótsins í skák.
Hvítur á leik
21. De4!! gxf3? (21…Kg7 er betra 
en eftir 22. Bxc6 Bxc5 23. Dxc6 
gxf3 24. Rxf3 er staðan vonlaus).). 
22. Dg6+ Kh8 23. Dxh6+ Kg8 
24. gxf3 Rxe5 25. Hg1+ Bg4 26. 
Hxg4+! Rxg4 27. Dg6+ Kh8 28. 
Dh5+ Kg7 29. Dxg4+ Kh7 30. 
Dh3+ 1-0.
Fimmta umferð hefst kl. 16.30 í 
Valsheimilinu í dag. 
www.skak.is Íslandsmótið í skák.   

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.

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ódýr blekhylki
og tónerar!

máralind

nerar!

50 – 2. hæð Sm

og tón

Sm

ón

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

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

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

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

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

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

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

En kurteis 
hvutti! Hvaða 

tegund er hann?
Enginn 

veit.

Má ég 
klappa 
honum?

Já, en það er alltaf 
góð hugmynd að leyfa 

hundinum að þefa 
af höndinni fyrst.

Hey 
hundi.

Smá spurning... 
varstu að borða 
beikonbugður?

Þá er það 
mjög vond 
hugmynd.

Svona nú 
Palli.

Það tekur ekki 
svo langan tíma.

Mamma.

Mamma!

Þú verður feginn 
eftir á.

Gerðu það fyrir 
mig.

Mamma!!

Ókei! Ókei! 
Hættu bara!

Kolla, drottning 
sms-tuðsins.

Jóna, ég held að 
Lóa þurfi nýja bl...

Ég skipti á Lóu í 
72,5% skipta

Fylgistu 
með því?

Jebb, innifalið í því er 
K.B.P. sem er á lægsta 

stað frá byrjun.

K.B.P.?

Hérna pabbi, 
komdu þessari 
tölfræði í horf.

Kúkableyju prósenta.

Úff

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu 
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 
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LG OLED55B7V

LG 55” OLED B7 ÁSAMT SJ6 SOUNDBAR · VERÐ 314.980 KR.

HM TILBOÐ 249.990 KR.

LG OLED55B7V

LG 55” OLED B7 ÁSAMT SJ6 SOUNDBAR · VERÐ 314.980 T KR.

KR

Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is
BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18

HM TILBOÐ!
LEIKINN HEIM

LG 55” OLED B7

AÐEINS 100 TÆKI

64.990
AFSLÁTTUR



Octavia Limo G-Tec Sjálfskiptur
 Listaverð: 3.550.000 kr.
 Afsláttur: -360.000 kr.
 Verð frá: 3.190.000 kr.

ŠKODA Superb Limo Ambition
 Listaverð: 5.060.000 kr.
 Afsláttur: -480.000 kr.
 Verð frá: 4.580.000 kr.

Octavia Limo G-Tec Sjálfskiptur
Listaverð: 3.550.000 kr.
Afsláttur: -360.000 kr.
Verð frá: 3.190.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum www.skoda.is

Nú bjóðum við takmarkað magn valdra bíla frá ŠKODA á frábæru tilboðsverði. Stundum þarf maður ekki að hugsa sig 
tvisvar um – gríptu þetta einstaka tækifæri og náðu þér í nýjan ŠKODA á snilldarverði. Hlökkum til að sjá þig!
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Šumarverð ŠKODA
ŠKODA Superb Limo Ambition

Listaverð: 5.060.000 kr.
 Afsláttur: -480.000 kr.

Verð frá: 4.580.000 kr.

ŠKODA Á SNILLDARLEGU SUMARTILBOÐI!

Kíktu á hekla.is/skodasumar

og sjáðu öll sumartilboðin!

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

4. JÚNÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Borko // The Lover 
// Hlustunarpartý
Hvenær?  21.00
Hvar?  Klúbbur Listahátíðar í 
Reykjavík, Tryggvagötu
Sökkvið ykkur ofan í heillandi 
hljóðheim Borkos við dansverk 
Báru Sigfúsdóttur, „The Lover“. 
Tónlistin verður flutt í víðómi í 
Klúbbi Listahátíðar, mánudags-
kvöldið 4. júní klukkan 21 en 
tvær sýningar verða á The Lover í 
Tjarnarbíói, 7. og 8. júní.

Hvað?  Gaelynn Lea
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Gaelynn Lea hóf að leika á fiðlu 
fyrir 20 árum, þegar hugvitssamur 
tónlistarkennari hjálpaði henni 
að tileinka sér tækni sem hentaði 
líkamsbyggingu hennar. Gaelynn 
kemur fram í rafmagnshjólastól 
sínum og heldur á fiðlunni eins og 
örsmáu sellói. Hún býr til lúppur 
úr ryþmum og laglínum sem eiga 
sér sígildan uppruna og býr þann-
ig til sinfóníska kakófóníu sem 
spannar ótrúlegt svið en er um leið 

innilega djúphugul. Gaelynn Lea 
mun spila með gítarleikara sínum 
Al Church. Árið 2016 var hún valin 
úr hópi 6.000 umsækjenda og 
útnefnd sigurvegari keppninnar 
NPR Music‘s Tiny Desk Contest. 
Síðan hefur Gaelynn verið á tón-
leikaferðalagi um Bandaríkin og 
víðar með aðstoð eiginmannsins 
Pauls.

Viðburðir
Hvað?  Sumarlestur í 

Bókasafni Seltjarnar-
ness
Hvenær?  10.00
Hvar?  Bókasafn Sel-
tjarnarness, Eiðistorgi

Sumarlestur hefur 
það að markmiði að 

viðhalda og auka lestrar-
færni barna. Allt sem þarf 

að gera er að skrá lesnar bækur á 
lestrarblöð. Þar á að tiltaka titil 
bókar, blaðsíðufjölda og skrifa 
stutta umsögn um bókina. Allir fá 
broskarl og stimpil bókasafnsins 
eftir hverja lesna bók. Allir eru 
með í happdrætti og eru verð-
laun dregin út alla föstudaga yfir 
sumartímann.

Hvað?  Borðspila mánudagur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stofan
Borðspil verða í forgrunni á þessu 
mánudagskvöldi á Stofunni. Svaka 
kósí.

Hvað?  Reykjavík GPS - Opnun
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Tónverkið Reykjavík GPS er óður 
til miðborgarinnar í Reykjavík í 
fortíð, nútíð og framtíð. Tónlistin 
er tengd við ákveðin GPS-hnit í 

miðborginni þannig að þú notar 
snjallsíma til að hlusta á verkið, 
og heyrir það breytast þegar þú 
röltir um. Við ætlum að hittast við 
Hallgrímskirkju til að setja verkið 
í formlega í gang. Þaðan röltum 
við niður í Klúbb Listahátíðar í 
Reykjavík þar sem verður boðið 
upp á léttar veitingar og getur fólk 
prófað verkið á leiðinni. Athugið að 
best er að mæta með snjallsíma og 
heyrnartól til að geta prófað verkið.

Hvað?  Reykjanes Geopark í bókum
Hvenær?  09.00
Hvar?  Bókasöfnin í Reykjanesbæ
Í tilefni Geoparkvikunnar dagana 
4.-9. júní munu bókasöfnin fimm 
á Suðurnesjum kynna sérstaklega 
bækur sem fjalla um sögu, mannlíf, 
náttúrufar og útivist í Reykjanes 
Geopark. Bókasöfnin eru alhliða 
upplýsinga- og menningarstofn-
anir þar sem íbúar og gestir hafa 
aðgang að menningu og þekkingu, 
m.a. um næsta nágrenni. Nálgast 
má upplýsingar um opnunartíma 
safnanna á heimasíðum sveitar-
félaganna.

Sýningar
Hvað?  Torfhúsabærinn Reykjavík
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarsögusafn, 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. Fornleifarann-
sóknir undanfarinna áratuga hafa 
leitt í ljós að þegar um árið 1000 

hafði myndast lítið þorp torfhúsa 
í Reykjavík. Niðurstöður rann-
sóknanna eru kynntar meðal 
annars á þrívíddar tölvulíkani sem 
sýnir torfhúsaþorpið. Ljósmyndir 
sýna yfirbragð bæjarins fram á 3. 
áratug 20. aldar þegar seinustu 
tómthúsin voru rifin en langlífast 
allra torfhúsa í Reykjavík var þó 
Litla-Brekka við Suðurgötu sem 
var ekki rifin fyrr en árið 1981. 
Höfundur sýningarinnar er Hjör-
leifur Stefánsson arkitekt.

Hvað?  Daniel Lismore á Listahátíð í 
Reykjavík
Hvenær?  12.30
Hvar?  Hörpu
Daniel Lismore er listamaður, 
fatahönnuður, stílisti, rithöf-
undur og baráttumaður, búsettur 
í London. Tímaritið Vogue hefur 
útnefnt hann sem sérviskulegasta 
klæddan mann Englands og hann 
er þekktur fyrir íburðamikinn og 
yfirgengilegan klæðnað sem sam-
einar á stórkostlegan máta hátísku 
og hans eigin hönnun, notuð 
efni, fundna hluti, hringabrynjur, 
skartgripi ólíkra menningarhópa, 
hattagerðarlist og margt fleira. Úr 
verður ein allsherjar tjáning óhefl-
aðrar skapandi orku. Sýningin „Be 
yourself, everyone else is already 
taken“, var fyrst sýnd í samvinnu 
við SCAD á SCAD FASH: Museum 
of Fashion and Film, í Atlanta árið 
2016. Á sýningunni býðst gestum 
að sökkva sér niður í hinn einstaka 
heim Daniels Lismore – að lifa 
sem list. Listamaðurinn skapaði 
skúlptúra í fullri stærð og sótti 
innblástur til barnæsku sinnar og 
kínverskra leirhermanna. Hver 
skúlptúr er skrýddur alklæðnaði 
sem Lismore hefur sjálfur klæðst 
á þýðingarmiklum augnablikum í 
lífi sínu.

Sýning Daniel Lismore “Be Yourself, 
Everyone Else is Already Taken”er í 
fullum gangi í Hörpunni.
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Síðumúla 37, 108 Reykjavík · Sími: 564-5040 · hirzlan@hirzlan.is · www.hirzlan.is
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!  FAGAÐILAR MÆLA MEÐ WAGNER

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

360º
VELTITÆKNI

FRÁBÆRT KYNNINGARVERÐ

 Í SAMVINNU VIÐ WAGNER

129.900 kr.
Fullt verð 169.900 kr.



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

04.20 Exodus: Our Journey to 
Europe 
07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Hell's Kitchen 
10.20 Masterchef USA 
11.00 Empire 
11.45 Kevin Can Wait 
12.10 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor UK 
14.20 The X-Factor UK 
15.25 The X-Factor UK 
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  Frá-
bærir þættir með þeim bræðrum 
Jonathan og Drew sem keppa um 
það hvor sé færari í að taka hús 
í gegn. Þeir byrja frá grunni með 
hús sem þeir taka í gegn og þurfa 
að takast á við fjölmörg spenn-
andi 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 
þáttaraðarinnar.
20.10 Fyrir Ísland
20.50 Silent Witness  Breskir saka-
málaþættir af allra bestu gerð 
frá BBC sem fjalla um liðsmenn 
réttarrannsóknardeildar lög-
reglunnar í London sem kölluð er 
til þegar morð hafa verið framin. 
Nikki Alexander og samstarfsfólk 
hennar eru öll afar fær á sínu sviði 
og láta sönnunargögnin á líkinu 
leiða sig að sannleikanum. Hvert 
mál sem þau fást við er rakið í 
tveimur þáttum. 
21.40 Westworld 
22.40 S.W.A.T. 
23.25 60 Minutes 
00.55 Born to Kill  Úrvals saka-
málaþættir frá BBC sem fjalla um 
hinn unga Sam. Í fyrstu virðist 
hann eðlilegur 16 ára unglingur en 
í honum ólga andfélagslegar hvatir 
sem bíða þess að brjótast út.
01.45 Blindspot
02.30 Wyatt Cenac's Problem 
Areas
03.00 The Blacklist: Redemp-
tion  Hörkuspennandi hliðarsería 
af The Blacklist en hér segir frá 
njósnaranum Tom Keen sem 
gengur til liðs við fyrirtæki í eigu 
Susan Hargrave sem sérhæfir sig 
í að leysa erfiðustu og hættu-
legustu málin fyrir bandarísku 
ríkisstjórnina. Tom og liðsfélagar 
hans eiga það sameiginlegt að 
hafa engu að tapa en allt að vinna 
því öll eiga óuppgerða fortíð.
03.45 The Blacklist: Redemption

19.10 Man Seeking Woman 
19.35 Last Man On Earth 
20.00 Seinfeld 
20.25 Vinir 
20.55 Who Do You Think You Are? 
21.40 Famous In Love 
22.20 Empire 
23.05 The Americans 
23.50 Supernatural 
01.00 Man Seeking Woman 
01.25 Seinfeld 
01.50 Tónlist

11.35 An American Girl: Chrissa 
Stands Strong 
13.05 Manglehorn 
14.45 Dressmaker 
16.45 An American Girl: Chrissa 
Stands Strong
18.20 Manglehorn  Dramatísk 
mynd frá 2014 með Al Pacino og 
Holly Hunter. A.J. Manglehorn er 
fáskiptinn og sérvitur lásasmiður 
í Texas sem eyðir deginum 
aðallega í að annast köttinn sinn, 
vinna og syrgja konu sem hann 
elskaði eitt sinn og missti. Hann 
kynnist gjaldkeranum Dawn, sem 
hjálpar honum að byrja aftur að 
lifa lífinu.
20.00 Dressmaker
22.00 Queen of the Desert 
 Mögnuð mynd frá 2015 byggð á 
sönnum atburðum eftir Werner 
Herzog með Nicole Kidman í aðal-
hlutverki. Gertrude Bell fæddist 
í júlí árið 1868 og þráði það frá 
unga aldri að sleppa frá, að því er 
henni fannst, drepleiðinlegu há-
stéttarlífinu í Oxford og ferðast 
um heiminn. Hún hleypti svo 
heimdraganum 24 ára að aldri, 
fór til Persíu og ferðaðist síðan 
á næstu árum um öll Austurlönd 
fjær þar sem hún heillaðist af 
mannlífinu og menningu þjóðar-
brotanna sem þar bjuggu.
00.10 Knock Knock
01.50 Mechanic: Resurrection 
03.30 Queen of the Desert

16.55 Dóra - ein af strákunum 
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 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Eldhúsdagsumræður á 
Alþingi 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Saga HM: Brasilía 2014 
23.20 Louis Theroux: Áfengissýki 
00.20 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.40 The Tonight Show 
09.20 The Late Late Show 
10.00 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Superior Donuts 
14.15 Madam Secretary 
15.00 Odd Mom Out 
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 Million Dollar Listing 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Valor 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI 
01.30 This is Us 
02.15 For the People 
03.05 The Orville 
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 
Madagaskar
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 
Madagaskar
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 
Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
19.00 Lási löggubíll

08.00 The Memorial Tournament
13.30 US Women's Open 
18.30 PGA Highlights 
19.25 The Memorial Tournament

07.40 ÍBV - KR 
09.20 Breiðablik - Stjarnan 
11.00 Fram - ÍA 
12.40 Brasilía - Króatía 
14.20 Golden State Warriors - 
Cleveland Cavaliers 
16.20 Fyrir Ísland 
16.55 ÍBV - KR 
18.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
19.00 Fjölnir - Valur 
21.15 Pepsímörkin 
22.35 Breiðablik - Stjarnan

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 Heimi Hallgrímsson, þjálfara Íslands, við kíkjum 
á velli Íslands í Rússlandi og spjöllum og spekúlerum um and-
stæðingana. Ekki missa af strákunum okkar í skemmtilegum og 

KL. 20:10

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr. 

 stod2.is

QUEEN OF 
THE DESERT

Sannsöguleg mynd um Gertrude 
Bell sem þráði frá unga aldri að 
sleppa frá drepleiðinlegu há-

heiminn.

KL. 20:50

SILENT WITNESS

Hörkuspennandi sería frá BBC um liðsmenn réttarrannsóknardeildar 
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. 20:55
FYRRI HLUTI Á STÖÐ 2 FRELSI

S.W.A.T.  

Frábærir þættir um Daniel Harrelson 
og félaga í sérsveit lögreglunnar í 
Los Angeles. 

KL. 22:45

Seinnihluti

 

Magnað
Mánudagskvöld
Fáðu þér áskrift á stod2.is

WESTWORLD

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

KL. 21:45

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

meira til 
90 kr.rr

stod2.is

um Gertrude 
ga aldri að 
legu há-

BROTHER VS. BROTHER 

Bræðurnir Jonathan og Drew taka 
hús algerlega í gegn frá grunni, 
hvor með sínu liði. Í lokin setja þeir 
húsin á sölu og sá sem græðir 
meira á sölunni stendur uppi sem 
sigurvegari.

KL. 19:25
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Síðumúla 17  |  Lágmúla 7,  í 10-11  |  Austurstræti 17,  í 10-11  |  Fitjum, Reykjanesbæ  |  Leifsstöð  |  ginger.is

SWEET CHILI
KJÚKLINGUR
MEÐ WASABIHNETUM OG SÆTUM KARTÖFLUM

1.499 kr.TILBOÐ Verð áður 1.889 kr.

Vinsælasti

rétturinn á

Ginger



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

Fyrir þig í Lyfju

Voltaren Gel er bæði verkjastillandi 
og bólgueyðandi

Vöðva eða liðverkir?

Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. 
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

upplýppp singar á umbúðum og fylgiseðli f ffffyriryriryriryriryy notnotnotnotnottttnotnotkunkkunkkunkkkunkunkkunk l fslyfslyfslyfslyfsflyfsiiins.ins.ins.iins. 
ýsinggar g um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

15%
afslátturaf 100g og 150g Voltaren Gel

„Verkið nálgaðist ég þannig að ég 
reyndi að tengjast viðfangsefninu 
tilfinningalega en líka voninni hjá 
þeim sem komust af,“ segir tón-
skáldið Biggi Hilmars en hann semur 
tónlistina í heimildarmynd um 
brunann í Grenfell fjölbýlishúsinu í 
Kensington hverfinu sem Jonathan 
Rudd leikstýrir.

Bruninn vakti heimsathygli enda 
fuðraði fjölbýlishúsið upp á undra-
skömmum tíma. Alls létust 72 í 
eldhafinu og enn er verið að rétta í 
málinu. Myndin kallast Grenfell Our 
Home og er framleidd í sýndarveru-
leika. Bíógestir fá þannig sýndarveru-
leikagleraugu og fá að skyggnast inn 
í bygginguna eins og hún leit út og 
upplifa stemninguna í húsinu, skelf-
inguna í kringum brunann, ásamt 
því að heyra viðtöl við eftirlifendur.

Myndin verður frumsýnd á Shef-
field Doc Festival í næsta mánuði 
og fer í framhaldinu á ferðalag um 

heiminn. Biggi segir sköpunarferlið 
hafa verið athyglisvert, því hann 
hafi ekki séð mikið af myndinni 
enda tekur mjög langan tíma að 
framleiða hana í sýndarveruleika. 
„Ég fékk tímalínu og pínu bút 
úr myndinni og viðtölum til að 
sjá. Sýndarveruleiki er mjög nýtt 
fyrirbæri og dýrt í framkvæmd, en 
fyrirtækið sem gerir hana er mjög 
framarlega í þessu. Þau náðu að gera 
nokkrar sekúndur á dag með stóru 
teymi.

„Þetta er búið að vera mjög áhuga-
vert verkefni, en jafnframt krefjandi 
því maður upplifði svo mikla sorg í 
gegnum sögur og upplifanir þeirra 
sem eftir lifðu. Ég samdi af fingrum 
fram undir það sem ég var með í 
höndunum og út komu verk sem 
einkennast af einhvers konar trega-
blandinni fegurð, sorg og von þeirra 
sem eftir lifðu.” 
benediktboas@frettabladid.is

Birgir Hilmarsson í stúdíóinu sínu þar sem hann samdi verkið fyrir myndina. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Grenfell turninn sem stóð í Kensington hverfinu var 24 hæðir og fóru um 200 
slökkviliðsmenn á vettvang til að slökkva eldhafið. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Tónskáldið Biggi 
Hilmars var ráðinn 
af bresku sjónvarps-
stöðinni Channel 4 
til að semja tónlist 
fyrir heimildarmynd 
um brunann í Gren-
fell fjölbýlishúsinu í 
London. Alls létust 
72 í brunanum.

Reyndi að tengjast  
voninni hjá þeim  
sem komust af
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1.199 kr.
Original kjúklingabringa með 
BBQ sósu, Ranch sósu, osti, 
káli og kartöfluskífu. 1.899 kr.

Texas Ranch borgari, 
þrír Hot Wings, franskar, 
gos og Hraun.



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.

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

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

fyrirtækisins er engin.

áá viikkuu
áá staarffssmmaannnnsstarffssmmannsttttttta fffssmm

www.avaxtabillinn.is

Aðeins

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Þegar sólin loksins skín lifnar 
allt við. Líka mannsandinn. 
Sólin á stóran stað í hjartanu 

enda gætum við ekki án hennar 
verið. Og við á norðurhveli jarðar 
höfum upplifað ýmsa kvilla í 
sólarleysinu.

Sólarleysi var t.d. algeng ástæða 
beinkramar áður en við fórum að 
gefa börnunum okkar D-vítamín, 
eða sólskins-vítamín eins og Theo-
bald Palm kallaði það þegar hann 
uppgötvaði þessi tengsl.

Fólk forðaðist sólina hér áður fyrr 
því það var talið fínt að vera sem 
hvítastur. Sagt er að Coco Chanel 
hafi fundið upp sólböðin þegar hún 
mætti sólbrún til Cannes eftir sigl-
ingu á Miðjarðarhafinu árið 1923.

Sólböðin slógu rækilega í gegn og 
náðu svo mikilli útbreiðslu að um 
síðustu aldamót sagði helmingur 
Breta að megintilgangur sólarlanda-
ferða væri að koma heim sólbrúnn.

En eins mikið og hægt er að elska 
sólina þá er ástarsambandið ekki 
gagnkvæmt. Á meðan húðin baðar 
sig í heitum sólargeislum eru þeir í 
fullri vinnu við að láta húðina eld-
ast hraðar. Húðin verður slöpp, fær 
línur, æðaslit, bletti (m.a. krabba-
mein) og ójafna áferð. Það sem við 
teljum stundum eðlilega öldrun er 
oft á tíðum einfaldlega afrakstur 
sólbaða. Prófaðu að bera saman 
húðina sem sól skín sjaldan á (t.d. 
handarkrika) og oft (t.d. handar-
bak). Þá sérðu hversu mikið sólin 
hefur látið húðina eldast.

En ekki viljum við kúldrast í 
skugganum þegar sólin lætur loks-
ins sjá sig. Ef við berum á okkur 
sólarvörn í styrkleika 30 SPF þá 
minnka líkurnar á húðkrabbameini 
og húðin eldist ekki eins hratt. Sól-
gleraugu eru einnig góð fjárfesting 
því sólin getur m.a. valdið skýi á 
auga. Með slíkum vörnum getum 
við haldið áfram þessu einhliða 
ástarsambandi og notið sólarinnar.

Óendurgoldin 
ást
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INNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG, GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA OG HANDFARANGUR.

MAAROOKKOKKÓ 27.27.–31–3 . OOKTÓKTÓÓBEREB

MAARRRRAKAKESESESHHH LÍLÍÍFLFLF EGEGEG OOOG GG KRKRRKRAFAFAFAFTMTMTMTMIKIKIKIKILILILIL
VEVEVERÐRÐRÐ FFFRÁRÁÁ 11118.8.909000 KRKR..

VerðVerðð á má mmann ann ann m.v.m.v.m. 2 f2 f222 ulloulloulloorðnarðnarðnarð í 5í 55 dagdagdaa aa.

12.121 –22–22–2 . SSSEPTEPTP EMBEMBEMBERERER

JÓJÓÓRDRDRDANANANÍAÍA ÆVÆVÆVINININTÝTÝT RIRI, , MEMENNNNINGG OGOG SSÓLÓL
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 39393 88.8.90900000 KRKRKRKR..

VerðVerð á má mannann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðna. Mi. Mikið kið inniinnifalifa ð, nð, nánaránar í fí ferðaerðalýsilýsingu.ngu.

KRISTJRISTJÁN STEÁN STEINSSONSSONINS
FARARSFARARSTJÓRITJÓRI ÍTAÍTALÍALÍA 23.2 –30. OOKKTÓBER 

TOSKSKSKANANAANA A FEFEFERÐRÐRÐ FFFYRRY IRIR SSÆLÆÆ KEERARRA
VERÐRÐÐ FFRÁÁRÁ 17171 8.8 9090900000 KRKR.

VerðVeerð á mmmá ann an m.v..vv 3 f3 fullorðnar .

HJÖRDÍJ S HILDUR
FARARSFARARSRA TTJÓRI

 KOMDU MEÐ Í ÆVINTÝRI 

1.–1. 11.1111 OKOKOKOOKTÓBER

LÚLÚLÚXUXUSRRSSRS EIEISASA TTTILILIL CANANANANANCUCUCUCUNNNN
VEVERÐRÐ FRÁRÁRÁR  2323234.4.4.909090000 KRKRKR...

Verð á mann m.v. 2 f2 fullorðna og 2 böörn mrn mmmeðeð eð eð ALLTALLTALLTAL INNINNININ IFALIFALA IÐ.IÐ

ALLT 
INNIFALIÐ

1.–1.–12.12.2 NÓNÓNÓVEMVEMMBERB

THTHAIAIAILALAANDNDN  BABAB NGNGKOKOKOK K & && HUHUHUUA AA HIHIHH N N N
VEVEEERÐRÐÐ FFRÁRÁÁÁ 2626269.9.9.90909000 KRKKR..

Verðerðð á mmann ann m.v.m.v. 2 f2 fulloullol rðnaðna og og 1 ba1 ba1 barn. rn. rn MikiMikiMikið inð innð innnnifanifalið,lið,l nánnáná ar íar ír í ferferferðalýðalýðaa singsingu.u

KRISTJKRISTJÁN STEÁN STEINSSONINSS
FARARSFARARSSTJÓRTJÓRI

EINSTAKT VERÐ
19.9.–31–31. OOKTÓTÓBERER

KAKAMBMBÓDÓDÍAÍ && TTHAHAILILILANANAA D
VEV RÐÐ FRÁ 489.900 KR.

VerðVe  á mann m.v.m  2 fullorðna. Nánar í ferðalýsingu.

KRISKRISTJTJÁN SÁN STÁN STEINSSON
FARAFARARSTJÓRI

MIKIÐ 
INNIFALIÐ

EIN
STA

KT 

KYNNIN
GARVERÐ

SIGLING 27. OKTÓBER — 7. NÓVEMBER

BABAHAHAMAMA && JJÓMÓMFRFRÚAÚAEYEYJAJARR
VERÐ FRÁ 398.900 KR.

Verð á mmann m.v. 2 fullorðna.

SR. HJÁLMAR A JÓNSSOJÓNSSONN
FARARSFARARSTJÓRITJÓRI

SIG
LIN

G

SIGSIGSIGSS LINLINL NGG GG G 1.–1.–1.–13.13.13.3 MAMAMAMAMARSRSRSRS

HOHOHOHOHHOOHHHONDNDNDNDNDNNDDDÚÚRÚRÚRÚÚRÚRASASASAAS, , ,, , BEBEBEBEB LILILIZEZEZEE, MEMEEEXXXXÍXÍXÍKÓKÓKÓKÓ
VEVEVEERÐRÐÐRÐRÐ FFFFRÁRÁRÁRÁRÁ 334349.9.90900000 KRKRKR..

VerðVerð á má mannann m.v.m.v.v. 2 f2 f2 fulloulloullorðnarðnan ..

SIG
LIN

G

SIGSIGSIGS LINLINLINGGGGG 202020.20.20.200 SESESEPTEPTEPTEEP EMBEMBEMBEBMBEMB R –R –R –R – 33.3 OKOKO TÓBTÓBTÓBÓBÓTÓ ERERERE

FRFRFRRFRRÁ Á ÁÁÁ RÓRÓRÓR MMMM, , TITIT LLLL BABABABAB LKLKLKANANANANNSKSKSKAGAGGA AA OGOGOGG BBAAARA CELOOONANANN
VEVEVVERÐRÐRÐ FFFFFFRÁRÁR  44445.5.909000 KRKRKR....

VerðVerðV á má mann m.v.v  2 fullorðna.

SR. HJSR. HJÁLMAR ÁLMAR JÓNSSOJÓNSSONSSOS NNN
FARARSFARARSRARSTJÓRITJÓRIJÓ

SIG
LIN

G

AÐVVENTNTUFEUFERÐIR RR VETVETETUR UR UR 2010201888

HAHAAMBMBMBORORRGGG 299. NÓNÓNÓV.VV. VEVEV RÐRÐÐRÐÐ FFFRÁRÁRÁ 89.900 KR.
BEEB RLRLÍNÍN 30300. . NÓN V.V.V.V VEVEVEVV RÐRÐRÐ FFFRÁRÁRÁ 79.900 KR.
BRB USUSUSSESEESELLL 2929292 . NÓÓÓN V.VV VEVEVERÐRÐRRÐR FFFFFRÁRÁRÁRÁRÁ 88.900 KR.
DUBLBLININNINI 303030300. NÓNÓNÓV.VV VERÐÐÐÐÐ FFFRÁRÁRÁÁÁ 69.900 KR.
Flug, fafararrangangangngangur,ur,ur,u 3–3–3–3 5 n5 nnætætuætur ár ár á 3–3–44 stjörnu hóteli mmmeð eð eð mormorrgungungunverveverðði.

Verð á mann m.v. 2 f2 ffulloulloullorðnarðnrðna í 3íí –5 d–5 d–5 dagaaga.aga.

10.110. NÓÓNÓVEMEMVEMBER —— 8 D8 D8 D8 AGAAGAGGAR 

KÚKÚÚBABABA  FALLLLEGGEG OOOGG G KYKYNNNNGIGIMÖÖGNGNNUÐUÐÐÐÐ  
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 3434488.909090000 KRKRKRK .

VerðVerð á má mannann m.v.m. 2 f2 ulloullorðnarðna..

GRÉTA GUÐJÓNUÐJÓNSDÓTTISDÓTT R
FARARSFARARARARSTJTJÓRITJÓ

FYRIRTÆKI, KLÚBBAR, 
SAMTÖK OG HÓPAR

FÁIÐ VERÐTILBOÐ
Í FERÐINA YKKAR

SENDIÐ PÓST Á HOPAR@UU.IS

 JÓ
L 2

01
8

SSPÁPÁNNN 24.24.–31. ÁÁGÚSGÚSST

KÓKÓKÓSÍSÍ MEEMEÐÐ Ð KRKRISTÍTÍNNU TTRRYGGGGVAVA 
VEVERÐ FRÁ 121299.909000 KRKR..

VerððV á má mann ann m.v.m.v. 2 f2 f2 ulloulloullorðnarðnarðna..

KRISTÍN TRYGGVAD.
FARARSTJÓRI31. OKTÓBER – 14. NÓVEMBER

SUÐUR-AFRÍKA FRAMANDI OG FÖGUR
VERÐ FRÁ 489.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. Mikið innifalið, nánar í ferðalýsingu.

BÓI
FARARSTJÓRI

VILLI
FARARSTJÓRI 10.10 –17. NÓVEMBEMB R

KÚKÚBAB  STSTRARAANDNDAPAPARARAARADADAA ÍSÍSSÍSINININNNN VVVVVVARARAARA ADADADEREREREROOO
VEVEVEERÐRÐRÐRÐ FFRÁÁRÁ 22424249.9.9.909090900000 KRKRKRKR...

VerðVerð á má mann annn m.v.m.v. 2 f2 fulloulloorðnarðnaðn og og 1 baa1 barnrn ALLTALLT INNINNINNIFALIFALALIÐ.IÐ.Ð
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HVAÐ VILT ÞÚ UPPLIFA? 
ÚRVAL SÉRFERÐA Á FRAMANDI SLÓÐIR

KAMBÓDÍA, THAILAND, MEXIKÓ, KÚBA,
JÓRDANÍA, SUÐUR AFRÍKA OG FLEIRA!

FYRIRTÆKI, KLÚBBAR, SAMTÖK OG HÓPAR
FÁIÐ VERÐTILBOÐ Í FERÐINA YKKAR 

SENDIÐ PÓST Á HOPAR@UU.IS

BORGARFERÐIR  
BUDAPEST VERÐ FRÁ 85.900 KR.*
VALENCIA VERÐ FRÁ 112.900 KR.*
MARRAKESH VERÐ FRÁ 118.900 KR.*

DUBLIN VERÐ FRÁ 69.900 KR.*
TORINO VERÐ FRÁ 112.900 KR.*
RÓM VERÐ FRÁ 110.900 KR.*
GLASGOW VERÐ FRÁ 69.900 KR.*

BRIGHTON VERÐ FRÁ 69.900 KR.*
MADRID VERÐ FRÁ 92.900 KR.*
ZURICH VERÐ FRÁ 79.900 KR.*
AÞENA VERÐ FRÁ 119.900 KR.*

* Verð á mann m.v. 2 fullorðna. Innifalið: Flug, farangur, 3–5 nætur á 3–4 stjörnu hóteli með morgunverði.


